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– Det är enormt hektiskt 
just nu. Det här är jättest-
ort och väldigt roligt. 

Hur många personer 
är inblandade i arbetet 
med musikalen?

– Vi är omkring 70 per-
soner sammanlagt i alla 
åldrar – från sju till 63 år.

Det diskuterades att 
ni eventuellt skulle ha en 
livs levande hund med i 
en scen. Hur blev det?

– Jodå, vi har fått tag på 
en alehund, som kommer 
att vara med uppe på 
scenen. 

Hur går det med bil-
jettförsäljningen till pre-
miären?

– Det finns risk för att 
det snart är slutsålt till 

premiären, men till sön-
dagsföreställningen den 
21 april finns det biljetter 
kvar.

Vilka tror du kommer 
att gå?

– Annie är en riktig 
familjeföreställning som 
har något för alla åldrar 
– både barn och vuxna. 
Den innehåller dessutom 
mycket historia och är en 
klassisk berättelse.

Hur många föreställ-
ningar kommer ni att 
göra?

– Fyra. På fredag den 
19:e och söndag 21:e är det 
för allmänheten och sedan 
har vi skolföreställningar 
på onsdag och torsdag. 

JOHANNA ROOS

… Eva Malmgren, pedagog vid Kulturskolan och regis-
sör till musikalen Annie, som har premiär nu på fredag 
den 19 april i teatern på Ale gymnasium.

Hur känns det 
inför premiären?

BOHUS. Som första 
vårdcentral och BVC i 
Ale har all personal på 
Bohuspraktiken HBT-
diplomerats genom 
utbildning.

– Hit ska man kunna 
söka sig utan att behö-
va problematisera och 
förklara, säger verk-
samhetschefen Maria 
Hedqvist.

Målet är att förbättra bemö-
tandet och arbetsmiljön för 
HBT-personer (homosexu-
ella, bisexuella och transper-
soner). Det innebär att skapa 
ett inkluderande klimat fritt 
från förutfattade meningar 
och diskriminering, där alla 
behandlas lika oavsett sexuell 
läggning. 

– Det här är grundläggande 
saker, men det gäller att bli 
medveten om vilka normer 
som finns, vad som uppfat-
tas som uteslutande och hur 
man är inkluderande. Under 
utbildningen diskuterades allt 
från bemötande till hur man 
inreder och vilka tidningar 
som finns i väntrummet, säger 
Maria Hedqvist, verksam-
hetschef.

Utbildning och diplome-
ring sker genom Närhälsan 
i Västra Götalandsregionen 
och hittills har ett 70-tal enhe-
ter diplomerats, däribland Ale 
ungdomsmottagning. 

Ämnen som berörs är bland 
annat HBT-historia, normer 
och transpersoners livsvillkor, 
men även våld i samkönade 
relationer, bemötandefrågor 
och heder kopplat till HBT. 
Medvetenhet om heteronor-
mativitet är en förutsättning 
för ett professionellt bemö-
tande.

”Finns en öppenhet”
Arbetet fortsätter även efter 
diplomeringen och uppfölj-
ningar görs även flera år efter 
avslutad utbildning. 

– Det är viktigt att frågan 
lyfts och att diskussionen om 
grundvärderingar ständigt 
hålls levande. Hit ska man 
kunna söka utan att behöva 
problematisera och förklara, 
säger Maria.

Annica Carlsson, 
distrikts- och BVC-sköterska, 
har samordat utbildningen 
och tyckte att den väckte nya 
insikter.

– Många kände nog igen 
sig i att man tror att man är 
mer inkluderande än vad 
man egentligen är. Det finns 
i grunden en öppenhet, men 
man fick sig en tankeväckare.

På barnavårdscentralen 
möter hon även samkönade 
par och förhoppningen är att 
fler ska vilja söka till Bohus-
praktiken. TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Bohuspraktiken först ut 
bland Ales vårdcentraler

HBT-diplomerade!

HBT-diplomering
(homosexuella, bisexuella och trans-
personer)

För att förbättra bemötandet av och 
arbetsmiljön för HBT-personer inom 
Västra Götalandsregionen erbjuder 
Kunskapscentrum för sexuell 
hälsa, organiserat under Närhälsan 
i Västra Götalandsregionen, en 
diplomeringsutbildning avseende 
HBT-personers rättigheter i hälso- 
och sjukvården.

Utgångspunkten är att HBT-kunskap, 
kännedom om HBT-personers 
hälsosituation och rättigheter samt 
en medvetenhet om heteronorma-
tivitet är en förutsättning för ett 
professionellt och gott bemötande.
Exempel på mottagningar som är 
särskilt väl lämpade för utbild-
ningen är vårdcentraler,
ungdomsmottagningar, mödravårds-
centraler/barnmorskemottagningar, 
barnavårdcentraler och könsmot-
tagningar.

FAKTA HBT

Värdefull kunskap. Annica Carlsson, distrikts- och Värdefull kunskap. Annica Carlsson, distrikts- och 
BVC-sköterska och Maria Hedqvist, verksamhetschef BVC-sköterska och Maria Hedqvist, verksamhetschef 
på Bohuspraktiken, har tillsammans med all personal på på Bohuspraktiken, har tillsammans med all personal på 
mottagningen utbildats för att på ett ännu bättre sätt mottagningen utbildats för att på ett ännu bättre sätt 
kunna bemöta HBT-personer. kunna bemöta HBT-personer. 

Hallå där...

Flytta med Länsförsäkringar

Hos oss får du 

bäst betalt!
Hos oss på Länsförsäkringar Fastighetsförmed-

ling får du bäst betalt per kvadratmeter när du 

säljer din bostad. Det visar ingivarstatistiken 

för 2012*. 
 

Välkommen att anlita oss du också när du ska 

sälja din bostad. Ale Torg 14, 0303-33 16 40 

lansfast.se
* Statistiken gäller för Ale kommuns 

fem mest anlitade fastighetsmäklarföretag.

ADRESS BÄCKVÄGEN 3A BOAREA CA 139 M² / 4 ROK

ENERGIPRESTANDA 56 KWH/M² ÅR TOMTAREA 911 M²

ACCEPTERAT PRIS 2 950 000 KR/ VISAS TO 25/4 17.30-

18.30, SÖ 28/4 13.00-14.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN

MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

FRILIGGANDE VILLA - NOL
Trevligt tvåplanshus med modern planlösning, vackra och

påkostade materialval. Byggt 2010 och ett stenkast ifrån

skolor och kommunikationer.

ADRESS DALABÄCKEN 130 BOAREA CA 90 M² / 3 ROK

ENERGIPRESTANDA 140 KWH/M² ÅR TOMTAREA 1598 M²

PRIS 1 575 000 KR VISAS SÖ 28/4 14.30-15.30

RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE LASSE KNAVING

TELEFON 0303-33 16 41

FRILLIGANDE VILLA - NOL
Vi kan nu erbjuda ett välskött hus med fint, lantligt läge.

Här bor du med naturen som närmaste granne men ändå

med bekvämt avstånd till Ale torg.

Nödinge, Ale Torg 14, 0303-33 16 40lansfast.se/ale


