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Välkommen till kuratorsamtal på RFSL Örebro 
 
RFSL Örebro erbjuder kris- och stödsamtal kring frågor som rör homosexualitet, bisexualitet, könsidentitet, 
trans och queer. Vi har erfarenhet av att möta människor i många olika livssituationer med olika bakgrunder. 
Stödet riktar sig till personer från 13 år och uppåt som bor i Örebro Län.  
 
Till oss kan du vända dig om du har frågor eller funderingar om bland annat: 

• Könsidentitet och/eller uttryck 
• Krishantering 
• Sexuell läggning/identitet 
• ”Komma-ut-processer” (att vara öppen inför andra med din könsidentitet eller sexuell läggning) 
• Relationer med familj och vänner 
• Att hantera normer och maktstrukturer i samhället kopplat till kön och sexualitet 
• Diskriminering, trakasserier, våld eller hatbrott 
• Utsatthet inom familj och släkt samt hedersproblematik 
• Våld/övergrepp i partnerrelationer 
• Att vara hbtq-person och flykting, asylsökande, papperslös eller ny i Sverige 

 
Vi erbjuder upp till tio kuratorsamtal per person, anpassat efter dina önskemål och behov. Gällande mer 
långvarigt stöd och/eller specialiserad hjälp kan vi bistå genom att förmedla dig till rätt instans. Samtalen pågår 
cirka 45 minuter, varav det första samtalet är ett kort bedömningssamtal på 30 minuter om hur fortsatt 
kuratorskontakt ska utformas. Om du är i behov av tolk på ditt språk finns möjlighet till det, säg bara till. 
 
Kom helst i tid till ditt möte med oss. Kan du inte komma på ett inbokat samtalsmöte, måste du som klient 
höra av dig igen om du vill boka om tiden (helst 24 timmar innan). Du når oss på 019- 14 42 32 eller på mail 
till orebro@rfsl.se. Vi sparar dina uppgifter enligt gdpr* 
 
Du kan även kontakta din kurator direkt dennes nummer eller mejl.  
 
Vänligen,  
RFSL Örebro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
Personuppgifter vi sparar i ett slutet anteckningssystem: Namn, adress, telefon, mobil, e-post, personnummer eller födelsedatum, 
eventuell könsidentitet, avdelningstillhörighet och information kring ditt välmående. Du har rätt att begära ut dessa uppgifter om dig 
under tiden vi har dina uppgifter sparade. När din kuratorskontakt är avslutad eller om du ej är kontaktbar på 6 månader sparas 
anteckningarna i 26 månader från och med sista kontakten du haft. Efter denna period raderas dina personuppgifter. Du kan när som 
helst begära att dina personuppgifter gallras. 



 

Welcome to counseling at RFSL Örebro  
 
RFSL Örebro offers crisis counselling and support in issues concerning homosexuality, bisexuality, 
gender identity, trans and queer. We have experience in meeting people in many situations in life and 
with different backgrounds. The support is directed to people from 13 years and older whos living in 
Örebro county.  

You can turn to us with most issues related to: 
• Gender identity and/or expression 
• Crisis management 
• Sexual orientation/identity 
• “Coming-out-processes” (to be open with others about your gender identity or sexual orientation) 
• Relationships with family and friends 
• Managing norms and power structures in society related to gender and sexuality 
• Discrimination, harassment, violence or hate crimes 
• Difficulties within the family and relatives and honor related issues 
• Violence/abuse in partner relationships 
• Being an lgbtq person and a refugee, asylum seeker, undocumented or newly arrived 

 
We offer a maximum of ten counselling sessions per person, adjusted to your requests and needs. 
Regarding more long-term support or/and requirement of specialized help we can help you get in 
contact with the right place. The sessions lasts about 45 minutes, whence the first session is a short 30 
minute meeting where we estimate how to proceed the following councelling sessions. If you require a 
translator in your language it is possible, just let us know.  

Please, arrive on time the day of your appointment. If you are unable to attend a scheduled meeting, you as a 
client need to inform us and ask for a new appointment (preferably 24 hours before). You can contact us at 
019- 14 42 32 or by email to orebro@rfsl.se.  
 
You can also contact your counselor directly. 
 
Best regards,  
RFSL Örebro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
Personal data we collect in a closed system for documentation: Name, adress, phone number, e-mail, personal digits/date of birth, gender identity 
and information about your well being. You can request these notes about you anytime during the time we save your information. When your 
contact with the counselor has ended or if you haven’t been heard from in 6 months the notes will be saved for 26 months from the last day of 
contact. After this period of time your personal data will be erased from our system. You can demand for your information we save about you to 
be erased anytime. 



Hemsida: orebro.rfsl.se Telefon: 019-14 42 32 Mejl: orebro@rfsl.se 
instagram.com/rfsl_orebro  facebook.com/rfsl.orebro 
 

 
 

 

Bli medlem 
Alternativ 1: Besök rfsl.se du blir snabbt och enkelt medlem! 
Alternativ 2: SMS till 72980, skriv: RFSLMEDLEM ååååmmddxxxx, då dras 100 
kronor och du blir medlem i RFSL. Är du 
under 26 år blir du medlem i RFSL och i RFSL Ungdom för 50 kronor. Genom 
att vara medlem är du med och förändrar världen till det bättre för hbtq-
personer:  

• Du tar ställning för hbtq-personers mänskliga rättigheter.  
• Du ger RFSL en starkare röst lokalt, nationellt och internationellt.  
• Du får en trygg gemenskap och blir en del av en viktig rörelse.  
• Som medlem kan du engagera dig i närmaste avdelning.  

 
 


