
Samskabelse  
af Regnbuen

”gevinster og udfordringer”





LGBT*-kompetencer

“Den nuværende generation af ældre LGBT* 
personer har gennemlevet et liv med 
diskrimination grundet kønsidentitet, 
kønsudtryk, seksuel orientering”
Björgvin vil tage jer med;
“Brud med den normative ældre pleje”



Forløbet

Viden
Rapport 2009 

Gay&Grey
LGBT DK

Ninna Thomsen
2011

Slottet fik Regnbuen 
2014

Indvielse 12 august 
2015



Forventningerne?

profil
• Politisk beslutning
• 3 års samarbejde, samskabelse?

proces
• Udvikling af LGBT-kompetence i plejen?
• Aktører, interessenter, missioner

praksis

• Gennemførelse af 4 moduler
• ”Hvorfor”
• ”Ældre og seksualitet”
• ”LGBT”
• ”Respektfulde fællesskaber” 



Samskabelsens aktører

Beboeren
Pårørende

Borgmester

Central  
forvaltning

Lokal
forvaltning

Medarbejdere

Samarbejds-
partnere

Interessenter



Samskabelsen?

 Fra politik til praksis?

 Hvem ejer retten til at definere?

 Hvilke missioner er tilstede – samtidig?

 Forventningsafklaring - perspektivering



Umiddelbare gevinst 

 Læring; fra antagelse til viden – at få fortalt sin 
historie

 Ældre og seksualitet; fra tabu til samtale

 Forankring; fordybelse, mere viden, 
workshops, samt foredrag og kulturelle indslag



Gevinster?

 Bevidsthed; normkritisk – nysgerrig generelt?
 Et tabu trækker det næste med? Ældre og seksualitet, 

LGBTQI+++ og Døden
 Besøgende; studerende, forskere, undervisere, ind- og 

udland
 Rekruttering; vi har hejst flaget for en minoritet – vi vil 

åbenhed og plads til alle en værdi der appellere til 
mange

 LGBTQI++ trækker LGBTQI+++ til - frivillige
 Et LGBT fællesskab i De Gamles By



Udfordringer?

 At vedligeholde  - opbygge kompetencen hos 
os og nye, uden midler
 At holde døren åben, så budskabet kommer 

ud i verden
 At undgå ZOO agtige tilstande
 At varetage pleje og omsorg af – også -

sjæleligt skadede mennesker, fx. dyb angst, 
alkohol – psykiske sygdomme



Spørgsmål 

?
Henriette Højsteen, fr02@kk.dk
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