
 

 
 

Gå hjem-møde: Ældre homo- og biseksuelles sociale vilkår i Danmark 

Antropolog Simon Meggers Matthiesen har som forskningsassistent ved Center for Sund Aldring 
gennemført et forskningsprojekt, der er afsluttet i 2019 med rapporten Seksuel identitet sent i livet – ældre 
homo- og biseksuelle sociale vilkår i Danmark. På mødet fremlægger Simon rapporten – og vi lægger op til 
spørgsmål og diskussion om LGBT-ældres vilkår i Danmark. 

Rapporten præsenterer resultaterne fra en kvalitativ undersøgelse med 32 personer på 63-95 år, der 
identificerer sig som enten bi- eller homoseksuelle. Rapporten analyserer de ældres barrierer og muligheder 
for at indgå i nære relationer og meningsfulde fællesskaber sent i livet – og afdækker adgang til uformel 
støtte og omsorg og tanker om hjælp fra sundheds- og plejesektoren. 

Baggrunden for undersøgelsen er, at ældre homo- og biseksuelle længe har været overset i dansk forskning. 
Studier fra andre lande viser, at disse ældre adskiller sig fra heteroseksuelle ældre på en række vigtige 
punkter. For det første tilhører de en stigmatiseret minoritet, der livet igennem har måttet håndtere risiko og 
frygt for diskrimination. For det andet organiserer de sig anderledes, og flere lever uden partner og børn. 
Dertil ses en ulighed i mental sundhed, funktionsniveau, social isolation og ensomhed, idet seksuelle 
minoriteter tit går under radaren og risikerer at blive overset i mødet med sundheds- og plejesektoren. En 
bedre forståelse af denne del af befolkningen er vigtig for at kunne tilgodese særlige udfordringer, behov og 
ønsker hos målgruppen i Danmark. 

Forskningsprojektet og rapporten er finansieret af Fonden Ensomme Gamles Værn. 

Tid: Mandag 18. november 2019 kl. 15-16.30. 
Sted: Fonden Ensomme Gamles Værn, Otto Mønsteds Gade 5, 3. sal, København. 

Tilmelding er gratis og gøres via egv.dk senest onsdag 13. november.  
Hvis man er tilmeldt og ikke møder op, opkræves 200 kr. 

Der er plads til 60 personer. 

Mødet er arrangeret og sponsoreret af Fonden Ensomme Gamles Værn i samarbejde med Dansk 
Gerontologisk Selskab (DGS). 
  
Program 

Kl. 15.00  Velkomst ved direktør Christine E. Swane, Fonden Ensomme Gamles Værn 
Kl. 15.10 Oplæg ved antropolog Simon Meggers Matthiesen, sundhedskonsulent, Frederiksberg 

Kommune 
Kl. 15.55 Pause med the, kaffe, frugt og kage 
Kl. 16.10 Spørgsmål, svar og diskussion 
Kl. 16.25 Tak for i dag ved formand Jette Thuesen, Dansk Gerontologisk Selskab 

Rapporten uddeles på mødet. 


