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Några ord från vår
ordförande

Hej alla! Efter en varm och skön sommar har
hösten gjort sin entré. Det har hänt mycket i
sommar, jag har besökt Luleå Pride där Peter
Månehall avslutade på söndagen med en föreläsning. Det var fler besökare det här året och
det är ju kul för Luleå och vi fick knyta lite nya
kontakter.
Stockholm Pride; vi tackar Posithiva Gruppen, som vi delade tält med, för ett bra samarbete. Vi hade även ett arrangemang på Clarion
Hotel Stockholm där vi delade ut kärlekspåsar
i samverkan med hotellet. Jag vill tacka Johannes Bucht, Tonny Gille, Hans Johansson, Hans
Andersen, Benny Roth, Stefan Norman och Pye
Jakobsson för all hjälp med både bemanning
och att packa 500 kärlekspåsar. I kärlekspåsen
fanns information om Röda Bandet samt ett
Red Ribbon i siden, två kondomer med glid, en
utan glid, en vibratorring och en slicklapp - detta
blev mycket uppskattat!
Nu planerar vi för World Aids Day tillsammans
med Clarion Hotel. Där kommer vi att ha en utställning liknande ”30 år med hiv”, så om ni har
material som vi kan dela ut eller annat som kan
synas i utställningen, hör gärna av er till oss.
Nu planerar vi en styrelsehelg som Sensus
kommer att hålla. I skrivande stund har jag
inget planerat datum men vårt förslag till Sensus är 16-17 eller 23-24 november. Hiv-Sverige kommer att stå för resa och uppehälle för
max fyra styrelsemedlemmar per organisation.
Jag hoppas att detta ses som en möjlighet till
kompetensutveckling i ert styrelsearbete. Jag
återkommer till alla medlemsorganisationer med
praktisk information så snart datum för styrelsehelgen är klart.
Jag önskar er alla en skön höst!
Christina Franzén
Ordförande
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Notiser från
ombudsmannen

Planerandet av arrangemang i samband med
World Aids Day är i full gång på Hiv-Sverige.
Christina har redan beskrivit våra arrangemang
på Clarion Hotel Stockholm. Förutom dessa
arrangemang kommer vi att visa vår nya diskussions- och informationsfilm som filmaren och regissören Lars Ekdahl skrivit manus till. Han har
även skött allt med inspelningen samt letat fram
bra och duktiga skådespelare. Vi kommer att
presentera filmen i samband med 1:a december. Vi håller också på att planera en installation
med bilder och musik i samarbete med artisten
och operasångaren Rikard Söderberg. Vi kommer också att ha en halvdagskonferens med
temat ”Stigma och diskriminering”. Vartefter allt
faller på plats kommer ytterligare information
finnas på vår hemsida och på vår Facebooksida.
Veckan innan World Aids Day kommer det att
genomföras en ”Hiv testing week” i Europa. När
Hiv-Sverige var och besökte hivorganisationer i
London i januari pratade vi med Terence Higgins Trust om detta arrangemang. Nu kommer
det att äga rum samtidigt i många Europeiska
länder. Hiv-Sverige har valt att bjuda in andra
organisationer i Stockholm för att se om denna
typ av aktivitet fungerar. Om aktiviteten fungerar och om utvärderingen belyser detta på ett
positivt sätt kommer vi som patientorganisation
nationellt fortsätta att genomföra detta arrangemang nästa år men låta det växa för att inkludera fler städer och regioner i Sverige. Alla arrangemang och aktiviteter kan man läsa mer om på
vår hemsida och på vår sida på Facebook.
Sprututbyteskonferensen som äger rum i Göteborg i samarbete med Hiv-Sverige, Convictus
och Positiva Gruppen Väst den 7 november är
en heldagskonferens. Det är mycket intressant
då det faktiskt är första gången som samtliga
sprututbytesprogram träffas samtidigt i Sverige.
Det kommer att bli en mycket givande konferens med ett invigningstal av Damen Barrett,
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cacy, Harm Reduction International. Vi är fantastiskt glada att Damon Barrett vill komma och
inleda konferensen med att berätta om hur det
ser ut i världen, Europa och Sverige. Mer info
om detta på vår hemsida.
Hiv-Sverige kommer att ha en monter med
information om patientorganisationen Hiv-Sverige och medlemsföreningarna på SMI:s nationella konferens den 21-22 oktober i Stockholm.
Jag kommer också att delta i ett panelsamtal
med titeln ”Utmaningar för det hiv-/STI-preventiva arbetet i framtiden”. Jag hoppas att det blir
intressanta och givande dagar!
Under hösten och vintern genomförs en nationell enkät om hivpositivas livskvalitet. Hiv-Sverige har påpekat vikten av detta i ett flertal år
och sedan ett par år tillbaka har det vuxit fram
ett samarbete med SMI och representanter från
Hiv-Sverige. Hans Nilsson och Peter Månehall
sitter med i den grupp som arbetar med detta.
Det är projektledning från Karolinska och två
representanter från projektgruppen, Anna-Mia
Ekström och Lars E. Eriksson, samt två representanter från SMI, Gunilla Rådö och Louise
Mannheimer. Det ska bli väldigt spännande att
se i resultatet hur livskvaliten för hivpositiva är
i Sverige. Det kan ge oss en fingervisning om
vad vi ska fokusera på i en snar framtid. Förhoppningsvis kommer enkäten att bli återkommande så att vi kan se om och hur livskvaliteten
förändras över tid.
Under hösten kommer ytterligare aktiviteter
och arrangemang att genomföras och lyftas upp
utifrån de frågor vi driver. Bland annat kommer
det att visas ett temaprogram i höst i Vetenskapens Värld där vi kommer att kunna se ett
inslag med Joakim Berlin. Vi kommer att skicka
ut pressmeddelanden och försöka få publicerat
någon debattartikel i höst och senare i samband
med World Aids Day. I samarbete med flera
nationella organisationer planeras ett riksdagsseminarie i höst med frågor om smittskyddslagen och informationsplikten. Det planeras också
informationsträffar om Hiv-Sveriges verksamhet
och vilka frågor vi driver.
Peter Månehall
Ombudsman
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Föreläsningsserie för män

Hösten 2013 startar Hiv-Sverige en föreläsningsserie för heterosexuella män som lever
med hiv. Under ett års tid kommer fem interaktiva föreläsningar äga rum på olika platser i
landet i samverkan med Hiv-Sveriges medlemsföreningar, infektionskliniker och lokala Noaks
Ark-organisationer. Vår främsta målsättning är
att heterosexuella män som lever med hiv får
träffa varandra och dela erfarenheter samt få
inspiration av intressanta föreläsare. Läs mer
om föreläsningarna, datum och plats, på vår
hemsida.
Åsa Cronberg

Besök från Japan

Den 18 september hade vi besök av en Japansk delegation, som ville lära sig mer om hur
vi arbetar med rättighetsfrågor för personer som
lever med hiv och politiskt påverkansarbete i
Sverige. De kom från Department of Social Welfare, Department of medical treatment, Saitama
University, Meisei University och Social Welfare
Corporation Habataki Welfare Project i Tokyo.
De berättade att alla i landet har tillgång till
gratis mediciner och att behandlingen är mycket
bra men socialt sett är det svårt att leva med hiv
i dagens Japan. De flesta vågar inte berätta om
sin diagnos för vare sig familj eller vänner och
lever ofta ensamma. Kunskapen om hiv är låg i
samhället och det finns inte något statligt förbud
mot diskriminering eller någon diskrimineringslagstiftning i övrigt. Flera personer har förlorat
jobbet när de har berättat om sin diagnos för sin
arbetsgivare. Alla 20 000 registrerade personer
som lever med hiv har rätt till livslångt statligt
stöd, ekonomiskt och psykosocialt, som administreras från den ovannämnda organisationen
Habataki.
Åsa Cronberg & Peter Månehall
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Almedalen

Hiv-Sverige tillbringade fyra dagar i Visby under
Almedalsveckan och medverkade vid några av
veckans över tvåtusen programpunkter. Sammanfattningsvis var det mycket intressanta och
givande dagar, framför allt vad det gäller informella kontakter och samtal med personer som
kan generera samarbeten på sikt. Vad det gäller
hivspecifika programpunkter var de nästan obefintliga. Noaks Ark höll två seminarier, ”Vågar
vi torka tårar utan handskar idag?” (1 juli) och
”Krångelbefria hivtestningen” (3 juli) och RFSL
presenterade sin översyn av Smittskyddslagen,
”En ny smittskyddslag?”. Utöver det var det
bara Hungerprojektet, ”Kan hiv/aids bekämpas
genom ökad jämställdhet?” som berörde frågan
direkt ur ett globalt perspektiv. Fokus la vi istället på frågor om psykisk ohälsa, vård- och äldrefrågor samt läkemedelsfrågor. I våra möten,
formella och informella, fokuserade vi på HivSveriges krav på en översyn av Smittskyddslagen och avskaffandet av informationsplikten.
Broschyren, som vi tagit fram inför Almedalen,
och information om sprututbyteskonferensen
den 7 november, delade vi ut till personer vi
pratade med och vid relevanta seminarier vi
besökte.
Marie Dahlberg & Peter Månehall

Sprututbyteskonferens

I Göteborg är frågan om sprututbyte död skrev
Göteborgs Posten tidigare i år. Inte alls! Det är
dags att öppna för dialog. Convictus, Hiv-Sverige och Positiva Gruppen Väst bjuder därför
in till en nationell konferens den 7 november
för att lyfta ämnet. Det blir en heldag, fylld med
föreläsningar och diskussioner samt deltagare från sprututbytena i Kalmar, Helsingborg,
Malmö plus det nystartade sprututbytet i Stockholm.
Anmäl dig till:
sprututbyteskonferens@hiv-sverige.se
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Tid: kl. 8.30-16.30
Kostnad: 300 kr inkl. moms. Lunch och fika
ingår.
Sista anmälningsdag: 4 oktober
OBS! Begränsat antal platser
OBS! Vi har haft tekniska problem med anmälningsförfarandet och ber alla som anmält sig att anmäla sig igen på ovanstående
mailadress så kommer det en bekräftelse på
anmälan.
Bekräftelse om plats, information om inbetalning (Payson) samt information om lokal skickas per e-post under oktober.
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