Fokus: Hbtqi och åldrande
RFSL Stockholm bjuder under våren in till ett antal träffar med fokus på hbtqi och åldrande,
inom ramen för vårt projekt “Glittra med gråa hår” med stöd av Folkhälsomyndigheten.
Välkomna till oss på Alsnögatan 7!

Tisdag 26 april: Bokrelease för Queer äldreomsorg?
Vi firar vår nya bok Queer äldreomsorg? Att möta äldre lhbtq-personer inom vård och
omsorg, skriven av forskaren Anna Siverskog. Boken handlar om äldre lhbtq-personers
berättelser och behov och tillför många viktiga perspektiv och röster inom området
äldreomsorg. Vi bjuder på en presentation av boken, uppläsningar och alkoholfritt bubbel
med tilltugg. Alla får även ett gratis ex av boken.
Tid: 16.00-18.00
Anmälan till: info@stockholm.rfsl.se
Målgrupp: Alla som är intresserade av hbtqi och åldrande

Tisdag 24 maj: Frukostseminarium Hbtqi och äldreomsorgen
Hur kan vi jobba för ett mer jämlikt bemötande inom äldreomsorgen? Och vad är egentligen
ett jämlikt bemötande i relation till äldre hbtqi-personer? I detta gratis frukostseminarium får
ni höra mer om vårt projekt ”Glittra med gråa hår” och äldre hbtqi-personers hälsa och
levnadsvillkor. Ni får också en föreläsning av Utbildarna RFSL Stockholm som berättar om
de olika begreppen inom hbtqi och hur ett inkluderande arbete på arbetsplatsen kan se ut.
Tid: 09.00-11.30 - vi bjuder på frukost från 8.30
Anmälan till: jo@rfslstockholm.se
Målgrupp: Alla som arbetar inom äldreomsorgen

Tisdag 31 maj: Nätverksträff med workshop Hbtqi och hälsa
Hur kan vi på olika håll och tillsammans jobba vidare för att synliggöra och förbättra äldre
hbtqi-personers hälsa och levnadsvillkor? RFSL Stockholm presenterar vårt projekt med
fokus på äldre hbtqi-personer. Det blir även en presentation av Folkhälsomyndighetens och
Socialstyrelsens regeringsuppdrag att kartlägga äldre hbtqi-personers hälsa och
levnadsvillkor respektive behov av och tillgång till kommunal vård och omsorg. Vi bjuder på
frukost och en workshop om behov och förslag för stärkt arbete och samarbete kring frågor
som rör hbtqi, åldrande och hälsa.
Tid: 09.00-11.30 - vi bjuder på frukost från 8.30
Anmälan till: jo@rfslstockholm.se
Målgrupp: Intresseorganisationer som arbetar med frågor som rör hbtqi-personer, äldre
och/eller psykisk hälsa

