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Några ord från vår
ordförande

Hej alla! Våren ser ut
att dröja lite, men vi
ger inte upp hoppet
även om det faller
några snöflingor i dag
över Stockholm.
Jag vill tacka våra
medlemsorganisationer för inbjudan
till era årsmöten. Det
Ordförande Christina Franzén
har varit trevligt att
träffa era medlemmar och få ansikten på de nya
styrelserna.
Hoppas att ni inte missat att anmäla er till informationsaftonen som Gilead Nordic och HivSverige arrangerar på Clarion Hotel Stockholm
den 18 april klockan 17.30. Det är fri entré och
förtäring. Se annan plats i detta nyhetsblad. Jag
vill tacka Hans Nilsson och Johannes Bucht för
allt arbete de har lagt ner inför denna kväll och
till Clarion Stockholm som sponsrar oss.
Vi har kommit en bit in på det nya verksamhetsåret och därmed nya utmaningar, vi har haft ett
ordförandemöte här i Stockholm där vi kikade
lite på synliggörande. Nästa ordförandemöte blir
till hösten.
Vi har en ny anställd som heter Carina Edlund.
Vi önskar henne välkommen till organisationen.
Vårt nästa stora event är årsmöteshelgen med
föreläsning den 20-21 april här på Tjurbergsgatan. Jag ser fram emot att träffa er alla då och
hoppas att vi får en trevlig årsmöteshelg.
Hälsningar
Christina Franzén
Ordförande

Studieresa till London

Hiv-Sverige inledde året med en studieresa
till London i syfte att inspireras och lära av
engelska hivorganisationers arbete. Representanter ur styrelsen och personalgruppen
besökte Terrence Higgins Trust (THT) där hela
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sex möten inbokats under två dagar med olika
delar av deras verksamhet och där ämnen som
hivpositivas rättigheter, hälsa, kriminalisering,
policy- och påverkansarbete samt sexarbete
presenterades och diskuterades. National AIDS
Trust (NAT) beskrev sitt arbete med HIV policy
network som omfattar 130 hivorganisationer i
Storbritannien samt NAT:s samarbete främst
med polis och rättsväsende. Dessutom träffade
vi Paul och den kamratstödsgrupp som han
leder och som inspirerat till Hiv-Sveriges måndagsgrupp.

Organisationsforum
den 24 januari

Syftet med detta organisationsforum var att
skapa diskussion kring hur vi som ideella organisationer arbetar med stigma. Föreläsningar,
gruppövningar och diskussioner om olika nivåer
av stigman (strukturellt, socialt och självstigma)
och hur vi idag står rustade att arbeta vidare
mot stigman på alla nivåer stod på agendan.
Hiv-Sverige (som även ingick i planeringsgruppen tillsammans med Noaks Ark), Posithiva
Gruppen, Convictus och Oasen var alla representerade och bidrog med sin kunskap och sina
erfarenheter av stigmaarbete.
Nästa organisationsforum äger rum den 15-16
april.

Gileads community
advisory board

Hiv-Sverige
deltog i Gileads
community advisory board, som
ägde rum i Paris den 11 februari. Gileads syfte
är att få input på fokuspunkter gällande hivvård,
tillgänglighet, testning och flera andra ämnen
från civila samhället.
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Can we end AIDS?

Läkare utan gränser och AIDS Alliance bjöd den
14 februari in till ett runda-bords-samtal på temat ”Can we end AIDS?” Syftet med mötet var
att diskutera sätt att skapa en miljö som möjliggör investeringar och skapa hivprogram för att
maximera effekterna och effektiviteten i arbetet
för att minska hivspridningen samt för att överbygga finansiella och juridiska gap. Talare var
hälsoambassadör Anders Nordström, Alvaro
Bermejo, executive director International HIV/
AIDS Alliance och Kristina Bolme, ordförande
Läkare Utan Gränser.

Förstudie: Plattform för
unga som lever med hiv

Från och med februari 2013 och ett
år framöver leder
jag arbetet med
en förstudie som
är finansierad av
Ungdomsstyrelsen.
Förstudien handlar
om att undersöka
hur vi inom paraplyet
Projektledare Elin Klingvall
Hiv-Sverige kan öka
ungas inflytande inom våra organisationer och i
förlängningen även inom hivpreventionen i stort.
En viktig del av förstudien är att vi under året
kommer arrangera referensgrupper med unga
hivpositiva och närstående i olika städer.
Är du under 30 år och vill vara med och påverka
hivpolitiken genom att delta i en referensgrupp
eller på annat sätt delta i förstudien så kontakta
mig!
Elin Klingvall
elin.klingvall@hiv-sverige.se
Tel: 070-546 73 84
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Projektassistent

Carina Edlund är 33 år och kommer från Bjurholm i Västerbotten. Hon är sedan den 4 februari 2013 utvecklingsanställd på Hiv-Sverige
som projektassistent till Pye Jakobsson i projektet ”Peer to peer inom sexhandeln”. Carina
brinner för bemötandefrågor och rättigheter
för marginaliserade grupper. Eftersom hon är
aktiv medlem sedan länge i Rose Alliance blev
det passande att arbeta med Pye Jakobsson i
projektet, som är ett sammarbete mellan HivSverige och Rose Alliance. Med ett inifrånperspektiv hoppas Carina kunna dela med sig av
sina erfarenheter till projektet.
Vill du veta mer; hör gärna av dig via mejl till
carina.edlund@hiv-sverige.se

Inbjudan till
informationsafton

Den 18 april klockan 17.30-22.00 på Clarion
Hotel Stockholm, Ringvägen 98.
Fri entré och förtäring! Föranmälan senast den
8 april till e-post viceordforande@hiv-sverige.se
eller till tel 08-120 051 02.
Program
17.30-18.30 Kaffe och smörgås
18.30-19.00 InfCareHIV – vad är det och vilket
syfte har det! Veronica Svedhem-Johansson ,
Infektionsmottagningen, Karolinska sjukhuset,
Huddinge.
19.00-19.30 Vilka prover tas vid uppföljning och
varför? Ronnie Ask, Venhälsan, Södersjukhuset.
19.30-19.50 Bensträckare
19.50-20.50 Utvecklingen inom hivmedicinering
och interaktion mellan andra läkemedel och naturpreparat. Olle Karlström, Läkemedelsverket.
20.50-21.00 Slutsummering
21.00-22.00 Mingel med förtäring
Välkommen!
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Patientkväll den 21
februari på Hiv-Sverige

Personer som lever med hiv var inbjudna till
en informationskväll på Hiv-Sverige torsdagen
den 21 februari. Kvällen var framförallt ett
tillfälle att få information från Karolinska om nya
behandlingar och behandlingsresultat och hur
InfCare fungerar. Andra delen av kvällen var en
diskussion utifrån Lars Erikssons rapport om
livssituationen för hivpositiva i Sverige. Kvällen
var också en samvaro för nätverkande mellan Karolinska, Hiv-Sverige och vår målgrupp
”personer som lever med hiv”. Vi kommer att
genomföra denna typ av arrangemang en gång
om året. Nästa sammankomst kommer att bli i
februari eller mars 2014.

Hiv-Sverige
önskar alla en
skön vår!

Öppna Moderater

Under våren kommer Hiv-Sverige att träffa
Öppna Moderater Stockholm och genomföra en
diskussionskväll om hiv. Hiv-Sverige får möjlighet att ta upp de frågor som vi arbetar med och
föra intressanta samtal kring frågor som till exempel smittsamhet, smittskyddslagen samt hiv,
brott och straff-problematiken. Denna samtalskväll kommer att genomföras under våren 2013.
Vi vill gärna att det blir en stor uppslutning för
samtalskvällen om hiv.

Möte planeras med
Socialdemokraterna

Under våren kommer Hiv-Sverige att träffa
representanter från Socialdemokraterna för
att ha ett samtal kring funktionshinderpolitiken
med inriktning på frågor om vad som är viktigt
för oss som organisation utifrån strategin inom
funktionshinderpolitiken. Se på vilka problem
det finns men även på möjligheter! Har ni idéer
eller frågor kring detta, hör gärna av er till ombudsmannen på Hiv-Sverige.
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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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