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Några ord från
ordföranden
Önskar att jag kunde skriva att det är en underbar höst men med snön som föll i går känns det
mer som att vintern har börjat. Vill börja med att
be om ursäkt att det inte kommit något nyhetsbrev förrän nu och hoppas att ni har överseende med det.
Det har varit en händelserik sommar, jag var
med på Pride i Luleå där jag hoppas att vi kan
vara med nästa år på något sätt. Konferensen i
Washington blev nästa resa, många bra seminarier och bra utställningar fyllde veckan samt
Staffan Hildebrands film som vi blev inbjudna
till på House of Sweden, en bra film med paneldebatt som avslutning där Steve Sjöquist satt i
panelen. Mycket intressant!
Vi deltog på Stockholm Pride och delade tält
med Posithiva Gruppen och vi vill tacka för ett
gott samarbete samt till WAD Girls som troget
ställer upp, ett stort tack till våra medlemsföreningar som ville komma upp och bemanna och
sprida kunskap om sina organisationer och inte
minst vår personal som alltid ställer upp. Jag
vill också tacka Hans Nilsson som alltid lägger
ner själ och hjärta för att ragga personer till ”En
timme av Pride” och allt annat runt omkring som
han fixat med. Tack, Hans!
I skrivande stund har PG Syd och Noaks Ark i
Malmö sitt 25-årsjubileum och vi önskar dem
lycka till med dagen som har ett gediget program.
Hiv-Sverige filar på det sista inför vår temahelg
den 10-11 november. Det ska bli trevligt att
träffa er alla.
Hiv-Sverige har fått två nya medarbetare; Greger Hessmo på kansliet och Marie Dahlberg
som kommunikationssamordnare. Vi hälsar
dem välkomna till Hiv-Sverige.
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Jag vill passa på att önska alla medlemsföreningar lycka till med sina ansökningar och vill
även hälsa Positiva Gruppen Mitt välkomna och
lycka till med ert arbete.
Christina Franzén
Ordförande

Några ord från
ombudsmannen
Onsdagen den 24
oktober hade HivSverige ett frukostseminarium i riksdagen
dit riksdagsledamöter
och tjänstemän från
Riksdagen var inbjudna. Peter hade
tillsammans med
Marianne Berg, VänOmbudsman Peter Månehall
sterpartiet, bjudit in till
detta seminarium. Temat för träffen var ”Att leva
med hiv”. Mycket lägligt kom Jonas Gardells tvserie ”Torka aldrig tårar utan handskar” på SVT
med tre avsnitt. Vi hade redan bestämt att vi
skulle informera i ett då-och-nu-perspektiv och
det passade utmärkt med tanke på tv-serien.
Medverkande var Steve Sjöquist, författare och
diakon, som pratade om att leva med hiv ur ett
20-årigt perspektiv med tankar och reflektioner.
Anders Blaxhult, överläkare på Venhälsan, Södersjukhuset, berättade om smittsamhet även
detta utifrån ett då-och-nu-perspektiv. Peter
Månehall presenterade organisationen Hiv-Sverige och hur vi arbetar samt vilka frågor vi driver
i ett påverkansarbete gentemot myndigheter,
politiska partier, regering och riksdag. Detta var
ett mycket lyckat arrangemang och vi kommer
att återkomma nästa termin med ett nytt seminarium och ett nytt aktuellt ämne.
Hiv-Sverige och Convictus kommer att åka till
Skåne och Västra Götaland för att presentera
Latzin Alijev som är ansvarig för Convictus
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hivarbete i Estlands alla fängelser. Han bedriver denna verksamhet på ett framgångsrikt och
uppmärksammat sätt och inbjuds ständigt till
olika länder för att berätta. Vi kommer att samarbeta med Positiva Gruppen Syd och Noaks
Ark Skåne i Region Syd i detta arrangemang. I
Västra Götaland är det med Positiva Gruppen
Väst. Vi kommer att hålla detta inom de organisationer som är nämnda för att kunna diskutera
att ta upp ämnet i en större konferens i respektive region under 2013.
I samband med tv-serien ”Torka aldrig tårar
utan handskar” har vi märkt att det kommer
väldigt många frågor kring hiv på vår hemsida
och att vi får väldigt många rådgivningssamtal. Dessutom har vi också blivit kontaktade av
media om alltifrån att vi ska vara sakkunniga i
frågan till att vi ska hänvisa till olika andra personer och organisationer. Detta kommer säkert
att resultera i en del artiklar och radiointervjuer
samt ett och annat tv-inslag.
Vi kommer att se över vårt informationsmaterial
för att se vad vi behöver uppdatera och komplettera. Har ni någon idé eller förslag på detta,
hör väldigt gärna av er till oss.
Peter Månehall
Ombudsman

Peer to peer
inom sexhandeln

Projektledare Pye Jakobsson
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I januari inledde HivSverige ett projekt i
samarbete med Rose
Alliance (Riksorganisationen för sex- och
erotikarbetare i Sverige) kring hivprevention och sexarbete.
Rose Alliance har i
sitt arbete med målgruppen märkt att
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det dels finns en brist på kunskap om vikten av
prevention inom gruppen, dels en brist i preventiva insatser från hälso- och sjukvården. Även
när kunskap finns så finns det indikationer på
att risk för hot och våld, eventuellt missbruk,
rädsla för myndigheter samt diskriminering kan
påverka hivprevention i praktiken. Projektet är
planerat att löpa över tre år och har som mål att
ta fram ett utbildningsmaterial för ”peer to peer”
arbete i gruppen samt även påbörja de första
utbildningstillfällena. Projektets första år har
mest handlat om att kartlägga vilka preventiva
kunskaper som finns i gruppen, vilka insatser
samhället erbjuder samt vad som tidigare gjorts
på området både i Sverige och i grannländerna.
Projektledare är Pye Jakobsson från Rose Alliance som har egen erfarenhet av sexarbete
och har varit aktiv i den internationella rättighetsrörelsen i mer än 20 år. Pye har en bakgrund inom vård och omsorg och arbetar också
som föreläsare och konsult, med särskilt fokus
på hälsa, rättigheter och skadereduktion. Vill du
veta mer om projektet kan du maila till
pye.jakobsson@hiv-sverige.se.

Projekt
Hiv och migration
Under hösten har projektet haft två utbildningar
på infektionskliniker i Örebro och Karlstad.
Projektet planerar en konferens som kommer
att hållas den 6 december 2012. Konferensen
kommer att handla om metoder att arbeta mot
hivstigma, speciellt med fokus på stöd till nyanlända hivpositiva migranter. Konferensen riktar
sig till de som arbetar på infektionskliniker eller
möter nyanlända migranter i asylsjukvården eller arbetar inom andra organisationer.
Projektet genomför en studie om stigma med
djupintervjuer med människor som lever med
hiv. Resultatet av studien kommer att redovisas
under konferensen.
Åsa Cronberg & Mohamed Farah
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Avtackning

Kanslist

Den 13 september
hade vi avtackning av
Lasse Lindberg som
efter 10 år på HivSverige slutar för att
börja en ny resa i livet
som företagare. Ett
40-tal gäster kom och
WAD Girls showade
vilket var mycket
Lasse Lindberg
uppskattat. Det kommer givetvis att bli tomt utan Lasse men han
kommer att finnas kvar i organisationen på olika
sätt. Vi önskar honom lycka till i framtiden både
som företagare och med flytten till Köpenhamn.
Styrelsen

Sedan den 20 augusti är Greger Hessmo anställd som kanslist och ekonomiassistent på
Hiv-Sverige. Greger tar över den del av Lasse
Lindbergs tidigare arbete som avser kanslitjänsten. Resterande 50% ägnas åt ekonomin.
Innan Greger började här på Hiv-Sverige har
han, sedan år 2000, varit anställd som kanslist
på Posithiva Gruppen.

Stängt över jul och
nyår!
Hiv-Sverige håller stängt fr.o.m. 24 december.
Vi öppnar igen på måndag den 7 januari.

Kommunikationssamordnare
Marie Dahlberg är sedan den 1 oktober 2012
anställd 50% som kommunikationssamordnare
på Hiv-Sverige. Tjänsten innebär att hon ska
arbeta med Hiv-Sveriges kommunikativa delar,
främst externt, samt att vara medlemsorganisationerna behjälplig med projekt- och bidragsansökningar och rapporteringar. Övriga 50%
kommer hon att ägna åt forskning inom hiv på
ICHAR, Karolinska Institutet (KI).
Marie har tidigare varit anställd på Noaks Ark,
2003-2011, där hon arbetade bl a som projektledare och informatör med fokus på globala
frågor, som opinionsbildare för hivvaccin och
mikrobicider samt som eventsamordnare. Marie
har en masters degree i Global Health från KI
och en fil.mag. i Global Studies från Göteborgs
Universitet. Hon har även Poppius diplom i
praktiskt journalistik, DRMI diplom i information och marknadskommunikation från Berghs
School of Communication samt är utbildad
webmaster.
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Kontaktuppgifter
• Växel: 08 714 54 10
• Ordförande: 08 1200 5106
ordforande@hiv-sverige.se
• Ombudsman: 08 1200 5101
ombudsman@hiv-sverige.se
• Kommunikationssamordnare: 08 1200 5100
marie.d.hedlund@gmail.com
• Rådgivningen: 08 1200 5103
radgivning@hiv-sverige.se
• Kansli / ekonomi: 08 1200 5102
info@hiv-sverige.se
ekonomi@hiv-sverige.se
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