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Arbetsbeskrivning: 
Visstidsanställning (50 %) – RFSL Uppsala 

     

 

Hbtqi -kompetent psykolog 1

i anslutning till RFSL Uppsalas lokaler 

 
 
Tjänstens omfattning: 2018-07 – 2018-12, med möjlighet till förlängning  
Anställningsform: visstidsanställning (50 %) 
Ersättning: motsvarar 40 000 kr / månad vid heltidsanställning 

före skatt, efter soc. avgifter och försäkring 

Tjänstebeskrivning 
Tjänsten är en deltidsanställning för en hbtqi-kompetent legitimerad psykolog på plats i 
RFSL Uppsalas lokaler. Liknande initiativ i städer som Göteborg och Örebro har varit 
mycket lyckade, och vi hoppas att detta inte bara ska säkerställa att medlemmar kan få 
hbtqi-kompetent vård, utan även att satsningen kan leda till att personer som idag inte 
söker sig till vården på grund av bristande tillit ska våga söka sig till oss. 
Tjänstens upptagningsområde är Region Uppsala. 

   

1 I hbtqi inkluderar vi samtliga med normbrytande romantisk läggning, sexuell läggning, könsidentitet, 
könsuttryck och/eller könskaraktäristiska 
 

 

RFSL Uppsala : en avdelning av 
Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter 
 
Telefon: 076 424 91 81 
Adress: Ljusbärargatan 2b, SE-754 23 Uppsala, Sweden 
E-mail: uppsala@rfsl.se 
Hemsida: uppsala.rfsl.se 
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Bakgrund och behov 
RFSL Uppsala har idag en hel del sociala träffar, dit deltagare ofta söker sig för stöd. 
Detta sker vanligtvis i formen av gruppträffar, men volontärer som håller i dessa träffar 
har ibland även privata stödsamtal med medlemmar. Genom vår verksamhet har vi även 
sett ett stort behov av professionellt, hbtqi-kompetent stöd samt terapi, en insats som vi 
ser inte helt når ut till målgruppen idag i Uppsala. 
Maria Kindstedt, legitimerad psykolog och specialist på hbtq-frågor inom psykiatri, 
skriver följande i sin forskningsansökan; “Socialstyrelsen senaste studie (2016)  visar att 2

risken för ångest och depression är dubbelt så hög bland vuxna hbtq-personer som hos 
resterande befolkning. Bland yngre kvinnor i hbtq-gruppen är risken för 
alkoholmissbruk sju gånger högre än bland övriga befolkningen. Även mortaliteten är 
högre i hbtq-gruppen på grund av suicid och HIV/AIDS. Det finns även en större 
prevalens av allvarligare sjukdomar som psykos samt ett större bruk av psykofarmaka. 
Tidigare studier från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor  visar att 3

25% av unga homo- och bisexuella kvinnor försökt ta sitt eget liv. I dessa studier 
rapporterar 65% av unga kvinnor och 48% av unga män att de har blivit bemötta på ett 
dåligt sätt inom sjukvården och har ett lågt förtroende för vården. 
I en jämförande studie 2017  mellan fem olika länder i Europa (Sverige, Spanien, Polen, 4

Serbien och Georgien) visade det sig att transpersoner i Sverige mådde näst sämst. 
Endast transpersoner i Georgien rapporterade sämre hälsa. I denna studie angav 62% av 
de svenska svaranden att de drar sig för att besöka vården. Detta trots att 59,5% av 
svenska vårdgivare som svarat på enkäten genomgått utbildning kring transfrågor; en 
klart högre andel än övriga länder som deltog i studien. RFSL gick i samband med 
studien ut med ett pressmeddelande  och kommenterade att 5% av Sveriges befolkning 5

anger sin hälsa som dålig i stort, jämfört med de 39% transpersoner som i studien 
rapporterade sin hälsa som dålig i stort. I pressmeddelandet lyfts en efterfrågan av yngre 
specialistläkare och psykologer som är mer lämpade och kunniga kring trans (hbtq).” 
RFSLs rapport Förtroende att stärka  visar även den på en stor misstro (ca 25%) och 6

osäkerhet (ytterligare ca 15%) mot sjukvården hos hbtq-personer. Hos transpersoner var 
misstron i rapporten ännu högre, ca 40%. 

   

2 http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-2-23 
3 https://www.mucf.se/unga-hbtq-personers-halsa 
4 https://tgeu.org/wp-content/uploads/2017/10/Overdiagnosed_Underserved-TransHealthSurvey.pdf 
5 http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/sverige-saemst-paa-transvaenlig-vaard-2203971 
6 https://www.rfsl.se/wp-content/uploads/2017/01/RFSL_rapport_Fortroende-att-starka_webb.pdf  

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-2-23
https://www.mucf.se/unga-hbtq-personers-halsa
https://tgeu.org/wp-content/uploads/2017/10/Overdiagnosed_Underserved-TransHealthSurvey.pdf
http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/sverige-saemst-paa-transvaenlig-vaard-2203971
https://www.rfsl.se/wp-content/uploads/2017/01/RFSL_rapport_Fortroende-att-starka_webb.pdf
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Om dig 
Du som söker tjänsten är en legitimerad psykolog som har erfarenhet av att föra 
terapisessioner eller psykologisk behandling för minoritetsstress för hbtqi-individer och 
personer med icke-normativa levnadserfarenheter på ett välkomnande och 
förtroendeingivande sätt. Du är bekväm med att leda in personer till djupare samtal och 
få dem att öppna upp sig utan att vara patologiserande. 
Du har en bred och djup förståelse för hbtqi-frågor och den problematik som kan 
uppstå i ett normativt samhälle. Erfarenhet av humanitära eller asyl-politiska frågor är 
meriterande. Detaljerad kunskap om könsutredningsprocessen för transpersoner samt 
ett gediget utvecklingsperspektiv i denna är särskilt meriterande. 
Att du ställer dig bakom RFSL’s principprogram är en förutsättning för tjänsten. 

Tjänstens mål 
Dessa är RFSL Uppsalas interna mål med tjänsten. Vissa är svåra att utvärdera, men kan ändå 
uppskattas i en årssammanställning. 
Att öka antalet hbtqi-personer som söker sig till psykologisk vård genom att: 

● Erbjuda en sådan resurs 
○ med hög hbtqi-kompetens 
○ med låg instegströskel (nära, enkelt, riktat, via betrodda aktörer) 

Att bygga ett förtroende för vården inom hbtqi-communityt genom att: 
● Systematiskt verka för en trygghetskänsla och som uppfångingsnät för de mest 

utsatta. 
Att förbättra villkoren för hbtqi-personer inom den övriga vården genom att: 

● Förvalta de erfarenheter som anförtrotts och på ett integritets-, sekretess- och 
personsäkert sätt dela dem med andra aktörer. 

● Vara en specialkompetens och resurs vid samarbeten och vidareutbildningar av 
andra aktörer i samförstånd med RFSL Uppsalas handlingsplan för politiskt 
påverkningsarbete och utbildning. 

Att förbättra villkoren för transpersoner som söker sig till könsbekräftande vård genom 
att: 

● Vara en snabbare och tryggare ingång till könsutredningar. 
● Ge stöd till transpersoner under sina könsutredningar, där det går att lyfta tankar 

och känslor personen inte vågar, vill eller kan ta upp med könsutredningsteamet. 
● Samarbeta med Affektiva specialmottagningen för att stärka den 

könsbekräftande vården. 
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Arbetsuppgifter 

Kommunikation och information 

Tjänstens verksamhet kommer att presenteras som en del av RFSL Uppsalas 
verksamhetsutbud och annonseras via RFSL Uppsalas egna kanaler av kansliet. Egna 
initiativ till spridning av information om tjänstens verksamhet enligt arbetsbeskrivning 
uppmuntras och förväntas. 
 
Kontakt med styrelsen 

En kort sammanfattande rapport om tjänstens fortlöpande, uppfattade 
problemområden och förslag till förbättringar ska lämnas till styrelsen en vecka innan 
varje styrelsemöte. Psykologen förväntas även att regelbundet medverka på 
styrelsemöten (ungefär 1/månad). Tjänstens utformning kan komma att justeras utifrån 
denna feedback efter styrelsens beslut. 
Det kommer även åligga psykologen att rapportera verksamheten i skrift inför 
föreningens årsrapport, samt skriva motiverande text om vikten av insatsen inför 
föreningens bidrags- och projektmedelsansökningar. 
Psykologen skall regelbundet träffa anställningsansvariga i styrelsen. 
 
Administration 

I tjänsten ingår enklare egen administration av tjänstens besökstider, besökande, mm. 
Om sökande behöver att en dator tillhandahålls för detta skall det framgå i ansökan. 
Uppdatera en Google-kalender med arbetstider. 
I Google Drive-systemet samla, sammanställa och organisera information, rutiner och 
kartläggningar. 
Besvara mejl inom 24 timmar, och besvara telefonsamtal och att vara anträffbar på 
telefon under de angivna telefontiderna. 
 
Utbildning och fortbildning 

Sökande ansvarar själv för relevant utbildning och fortbildning. Inga krav ställs i nuläget 
om dessa utöver sökandes kompetens till tjänsten. 
 
Handledning 

I tjänsten ingår att skapa rutiner för samt hålla intern handledning för 
styrelsemedlemmar, grupporganisatörer, utbildare samt andra volontärer och personal i 
föreningen. 
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Representation 

I förekommande fall kommer RFSL Uppsala att önska att personen som innehar 
tjänsten representerar RFSL Uppsala i kommunikation med politiker, vårdinstanser, 
media, mm. Omfattningen av detta kommer att bestämmas i samförstånd med sökande. 
Samarbeta med Affektiva specialmottagningen i Uppsala län. 

Handledning och stöd i tjänsten 
RFSL Uppsala har åsidosatt medel för handledning som kommer verka som stöd i 
tjänsten. Tillsvidare är ett handledningsmöte per månad budgeterad.  
Sökande uppmuntras själva hitta handledning de är komfortabla med. 

Tjänstens fortsättning 
RFSL Uppsala har beviljats medel från Region Uppsala för denna projektanställning för 
6 månader med start i juli 2018. Det är vår förhoppning att tjänsten påvisar de effekter 
som utlovats och att Regionen kan motiveras att fortsätta finansiera tjänsten i liknande 
eller utökad omfattning under 2019 och framåt.  

Mer information samt kontaktuppgifter 
Kontakta admin@uppsala.rfsl.se med din ansökan eller om du vill nominera någon till 
tjänsten. På grund av nalkandes projektstart kommer ansökningar att behandlas 
fortlöpande. 


