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Några ord från styrelsen
Som ordförande vill jag tacka för ett nytt förtroende

tillsammans med hela styrelsen. Det var ett givande och
effektivt årsmöte där vi klubbade igenom stadgeförslaget
som blev omedelbart justerat, vilket innebär att vi idag
har förtydligade stadgar. Det har även blivit lite omflyttning av ledamöter i styrelsen. Michael Berlin från Positiva Gruppen Väst valdes till ny kassör och den tidigare
kassören Conny Wilsson är numera ersättare. Vi hälsar
Lars från Posithiva Gruppen välkommen in i styrelsen
och Katarina från Kvinnocirkeln Sverige välkomnas som
ordinarie ledamot. Det känns mycket trevligt att de flesta
medlemsorganisationer är representerade i styrelsen i
dag och att vi har så många engagerade personer inom
paraplyet.

Under våren har vi haft organisationsmöte för para-

plyet där vi bland annat har diskuterat ramarna för en
gemensam kommunikationsstrategi och fokusområden
för kommande treårsperioden 2016 till 2018. Inför
jubileumsfirandet kommer vi, fredagen den 25 september, anordna en öppen seminariedag med bland annat
presentationer från några av våra medlemsföreningar,
våra projekt och annat smått och gott. Save the date 25
september, mer information om seminariedagen kommer,
håll utkik på vår hemsida.
Styrelsen önskar er alla en skön vår och sommar!
CHRISTINA FRANZÉN
Ordförande

Målgruppsstyrd informationsinsats om hiv
Vi har påbörjat ett nytt projekt som kallas ”Målgruppsstyrd informationsinsats om hiv - en komplettering av
folkhälsomyndighetens nationella informationsinsats om hiv idag 2015”.
Under hösten och vintern 2015 planerar Folkhälso-

myndigheten att genomföra en stor informationsinsats
(reklamkampanj) för att sprida ny kunskap om hur det är
att leva med hiv idag för att minska hivrelaterad stigma
och diskriminering i samhället. Deras kampanj riktar sig
till allmänheten och till sjukvårdsgivare. Vårt projekt
syftar till att komplettera Folkhälsomyndighetens insats,
med en målgruppsstyrd informationsinsats om hiv, riktad
till specifika målgrupper inom preventionsgruppen
migranter.
Begreppet migranter är brett och eftersom grup-

pen migranter inte är en homogen grupp har vi valt att
avgränsa projektet till personer med utländsk bakgrund
som föredrar information om hiv på ett annat språk än
svenska. Vidare har vi definierat målgruppen baserat på

de språk som efterfrågas; somaliska, tigrinja, arabiska,
thailändska och spanska.
En referensgrupp med representanter för målgruppen

har bildats. Under sommaren och hösten planerar vi
fokusgruppsmöten. Lärdomar från internationella projekt
och informationsinsatser visar att det viktigaste för att
nå specifika målgrupper på ett framgångsrikt sätt är att
målgruppen själva är med och formar innehållet eftersom
målgruppen är de som bäst vet vad som fungerar och inte
fungerar. Vårt mål är att vi tillsammans med målgruppen ska skapa en gemensam kampanj som ska pågå från
oktober och hela året ut.
FARHAD MAZI ESFAHANI
Verksamhetsutvecklare
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Pride

Ung-Hiv

Årets Pridetema är ”Gör slut (med…)” och även i år
kommer vi att uppmärksamma hiv och personer som
lever med hiv. Stockholm Pride pågår från den 27 juli
till den 2 augusti med mängder av aktiviteter för hela
familjen. Under Prideveckan hittar ni oss främst på Pride
House (Kulturhuset) där vi kommer att arrangera olika
seminarier och workshops för att bland annat lyfta frågor
om testning och behandling som prevention.

Nu är det dags för en ny uppdatering från ungdomsprojektet Ung-Hiv. Projektet har under våren uppgraderat
plattformen No.Big.Deal efter önskemål av utvärderingen från föregående år. Det finns nu gruppfunktioner
och medlemsregister. I dagsläget arbetar projektet för
fullt med att skapa en kampanj och en hemsida för att
uppmärksamma projektet och hur det är att leva med
hiv 2.0. Jag som projektledare kommer tillsammans
med Hiv-Sverige, med sponsring från Dragshowgalan
i Malmö, hålla evenemanget ’Gays på Tivoli’, för män
som har sex med män i Skåne, som är under 35 år och
lever med hiv. Detta sker den 30 maj, för mer information besök No.Big.Deal på Facebook. Projektet kommer
att synas på flera olika arenor i sommar, bland annat
Hivskolan och Pride.

Alla berörs
av hiv,
gör slut på
ignoransen!

“

Vi kommer även arrangera en workshop om testning
tillsammans med RFSL där vi kommer att berätta om
det gemensamma projektet Testpoint och visa hur ett
hivtest med snabbsvar går till. Vi kommer också att
prata avkriminalisering av personer som lever med hiv
och smittskyddslagens baksidor tillsammans med RFSU
och RFSL. Kolla efter oss i Pride House-programmet.
Programmet för Pride House fastställs under juni. Den 1
augusti kommer vi att delta i Prideparaden, alla som vill
är välkomna att gå med oss för att göra slut på fördomarna. Alla berörs av hiv - gör slut på ignoransen!
FARHAD MAZI ESFAHANI
Verksamhetsutvecklare

På återseende, och om vi inte hörs eller ses i sommar, så
önskar jag er en helt underbar sådan!
SIMON BLOM
Projektledare

Nationella enkäten
”Att leva med hiv”
Arbetet med att sammanställa rapporten är i full gång
och den kommer att presenteras under hösten 2015.
Redan nu finns det en kort sammanfattning av resultaten
på enkätens hemsida attlevamedhiv.se.
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På gång och i gång för ombudsmannen
Folkhälsomyndigheten planerar att genomföra en informationsinsats om hiv riktad till allmänheten under
hösten 2015.
Syftet med insatsen är att öka kunskapen om hiv och

minska fördomarna kring hiv, att leva med hiv idag är
inte likadant som för tio eller 20 år sedan. Insatsens
budskap och innehåll är i sitt slutskede och Hiv-Sverige
är en av flera organisationer som medverkar i den operativa arbetsgruppen för framtagandet av innehållet. Har
ni frågor kring detta så är ni välkomna att höra av er till
Peter Månehall.
Lika vård och behandling för personer som lever med

hiv i Sverige är en av de frågor som vi arbetar och driver
på olika nivåer i samhället. Tack vare utvecklingen av
effektivare antivirala mediciner ses hiv idag som en
livslång kronisk sjukdom. Tack vare detta är det fler som
lever länge och därför är det viktigt att lyfta frågan om
hur väl hälso- och sjukvården i Sverige är förberedd på
att ta hand om äldre hivpositiva personer.

Fallbeskrivningar från äldre med hiv tyder på att det

idag finns ett kunskapsbehov inom äldreomsorgen kring
immunbristsjukdomar generellt och hiv specifikt för att
täcka behovet av god omsorg för våra äldre som har hiv.
Under senaste åren har Hiv-Sverige fört diskussioner
på ett politiskt plan om dessa frågor samt med Sveriges
kommuner och landsting (SKL) om att kunna göra en
kartläggning om hur väl äldreomsorgen är förberedd på
detta. Diskussioner förs också med berörda myndigheter
om vikten av att hivpositiva personer får samma behandling i vården som alla andra och inte känner sig
särbehandlade. Hiv-Sverige vill gärna ha in fler fallbeskrivningar om hur du upplever bemötandet i vården
så att vi kan lyfta frågan med dessa beskrivningar. Har ni
erfarenheter och idéer så är ni mer än välkomna att höra
av er.

Peter Månehall
Ombudsman

Ny hemsida

Almedalen
Under Almedalsveckan kommer Hiv-Sverige att närvara, nätverka och delta på olika arrangemang. Vi ska
bl.a. vara med i ett diskussionsforum tillsammans med
Posithiva Gruppen om hiv samt hur det är att leva med
hiv idag. Vi kommer också att vara med på ett arrangemang på Stora Hotellet med en förhandsvisning
av Staffan Hildebrands nya film ”Den längsta resan är
inåt - filmen om Steve”, som kommer att ha premiär till
hösten. Filmen är ett porträtt av författaren och aidsaktivisten Steve Sjöquist som har levt med hiv sedan 1987.
Han har skrivit fyra böcker om hiv/aids och är aktiv
inom Hiv-Sverige.
Peter Månehall
Ombudsman

Till hösten kommer hemsidan att uppdateras och förnyas
både innehållsmässigt, grafiskt och estetiskt. Ni kan vara
med och tycka till om vilken information som ni kanske
saknar eller vill ha mer av. Mejla era förslag till farhad.
mazi@hiv-sverige.se.
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Nätverksträff för
familjer som lever
med hiv

Sommarstängt

Alla människor är del av en familj. Oavsett

vem du är eller hur du är del av din familj, är du
välkommen på en nätverksträff och föreläsning
om hur det är att leva med hiv i ett familjeperspektiv.
Nätverksträffen går ut på att träffa andra och

dela erfarenheter. Träffen är öppen för alla, par,
ensamstående, del av eller hela familjen.
Plats: Tjurbergsgatan 29, Stockholm
Tid: 14:e juni kl 12

Anmäl dig senast 1:a juni till:
ordforande@hiv-sverige.se
Fika och smörgås serveras under träffen!

Rådgivningen
Sedan januari arbetar jag på Hiv-Sverige endast en dag
i veckan, för det mesta infaller det på en fredag. Övriga
dagar arbetar jag på Advokatbolaget Din Advokat i
Gamla Stan. Ni kan gärna boka tid på mejladressen
radgivning@hiv-sverige.se. Om ni har skriftliga frågor
till rådgivningen så kan de ställas till samma adress.
ÅSA CRONBERG
Rådgivningen

I år kommer Hiv-Sverige hålla sommarstängt från den 19
juni till och med den 2 augusti. Till dess vill vi önska alla
en riktigt fin och bra sommar!
HIV-SVERIGE

HIV-SVERIGE är en nationell paraplyorganisation
som, tillsammans med medlemsföreningarna,
arbetar för förbättrade livsvillkor för personer
som lever med hiv.
Hiv-Sverige är en ideell, partipolitiskt och
religiöst obunden organisation med en styrelse
som väljs bland representanter från medlemsföreningarna och de enskilda medlemmarna.
Hiv-Sveriges medlemsföreningar är Convictus,
Kvinnocirkeln Sverige (KCS), Posithiva Gruppen,
Positiva Gruppen Mitt, Positiva Gruppen Syd och
Positiva Gruppen Väst.
Hiv-Sverige är en del av Handikappförbunden
och Hiv-Norden.
•Post- och besöksadress: Tjurbergsgatan 29,
118 56 Stockholm
•Tel: 08-714 54 10.
•E-post: info@hiv-sverige.se
•Hemsida: www.hiv-sverige.se

