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Høringssvar på Sundhedspolitik 2020-2024 
 

Fra Aarhus Kommunes Udvalg for mangfoldighed og ligestilling 

 

 

Først og fremmest vil Udvalget for mangfoldighed og ligestilling (fremover 

benævnt ”Udvalget”) gerne rose den nye Sundhedspolitik for at arbejde på 

tværs af institutioner, Magistratsafdelinger og aldersgrupper og for at opstille 

konkrete, ambitiøse men realistiske mål. Dernæst finder Udvalget det meget 

positivt, at der er et ønske om at skabe mere fokus på åbenhed om køns-

identitet blandt børn og unge. 

 

Udvalget havde dog gerne set et yderligere fokus på seksualitet og køns-

identitet – for alle uanset baggrund og alder.  

 

Flere undersøgelser, blandt andet Aarhus Kommunes undersøgelse fra 

2019 ”Aarhus en god by for LGBT+personer” dokumenterer, at der er store 

sundhedsudfordringer på tværs af hele gruppen af LGBT+personer1. Det er 

særligt i forhold til ensomhed og diskrimination samt øget risiko for selvmord, 

seksuelt overførbare infektioner, rygning, alkohol og kræft2.  

 

Derfor bør der være et særligt fokus på, at de sociale tilbud og sundhedstil-

buddene er inkluderende og antistigmatiserende for denne minoritetsgruppe 

af borgere. De ansatte i Aarhus Kommune, som har kontakt til borgere fra 0 

til 100 år, skal være klædt på til at møde LGBT+personer (unge som ældre) 

med fordomsfrihed samt have den relevante viden om sundhedsproblemer 

og trivselsudfordringer blandt LGBT+personer.  

 

Det enkelte menneske skal have mulighed for at leve et sundt, trygt og godt 

liv og udfolde sit fulde potentiale uanset seksuel orientering, kønsidentitet el-

ler kønskarakteristik.  

 

Der er i sundhedspolitikken et godt fokus på inddragelse af frivillige, partner-

skaber og samarbejde med civilsamfundet. Det netop etablerede LGBT+HU-

SET3 er en oplagt samarbejdspartner i forhold til at skabe bedre fysisk og 

mental sundhed og trivsel hos LGBT+personer i Aarhus.   

 

                                                      
1 En engelsk forkortelse for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner, samt øvrige køns-
identiteter og seksuelle minoriteter 
2 ”LGBT-sundhed”, 2015 (Statens Institut for Folkesundhed), ”Lige og ulige?”, 2009 (CASA), 
”Seksuel identitet sent i livet”, 2019 (Matthiesen, M. Simon)  
3 LGBT+HUSET er et nyåbnet hus i Aarhus C, som drives af frivillige fra LGBT+ miljøet i Aar-
hus, og som danner rammen om diverse aktiviteter henvendt LGBT+ personer og sundhedsop-
lysning til fagpersoner om LGBT+ relaterede emner 
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