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HIV TESTING WEEK
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Internationella HIV Testing Week drar igång i
år den 21 november och pågår t.o.m. den 28 november. För att uppmuntra till hivtestning har vi
uppmärksammat detta genom att skicka ut affischer till samtliga infektionskliniker i hela Sverige samt till de vårdcentraler som har beställt
affischer.

Hivtestning är en del av sexuell och reproduktiv
hälsa och rättigheter samt den viktigaste delen
av evidensbaserad hivprevention.
Initiativtagare till HIV Testing Week är Hiv-Sverige, infektionskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset och Stockholms Brukarförening.
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WORLD AIDS DAY
DEN 1:A DECEMBER

I över 25 år har World Aids Day uppmärksammats internationellt. Initiativet togs 1988 inom
Världshälsoorganisationens (WHO) globala aidsprogram UNAIDS. Dagen äger rum den 1 december varje år runt om i världen. För att få en ökad
effekt av alla aktiviteter som anordnas brukar
man följa ett tema som kan variera från år till år.
Under senare år har fokus legat på att världens
länder ska hålla sitt löfte med bidrag till den globala fonden ”Keep the promise”. Förra året handlade det om ”Getting to Zero”, vilket innebär noll
nya hivinfektioner, noll diskriminering och noll
aidsrelaterade dödsfall - något som gäller än
idag.
Ett sätt att uppmärksamma dagen är att bära ett
Red Ribbon för att stödja arbetet till förmån för
personer som lever med hiv. Man kan även välja
att bära en röd halsduk dagen till ära. Dagen kan
uppmärksammas på många olika sätt, huvudsaken är att man gör något, snarare än vad man
gör.

World Aids Day
1 december
Alla berörs av hiv och aids!
Hur kommer du att
uppmärksamma dagen?

www.hiv-sverige.se
Stort tack till våra sponsorer:

Hiv-Sverige kommer tillsammans med sina medlemsföreningar uppmärksamma dagen genom
att bland annat arrangera en gratis filmvisning
för allmänheten på biografen Debaser på Medborgarplatsen i Stockholm. Hiv-Sverige arrangerar premiärvisning av dokumentärfilmen Transmission, en film av Staffan Hildebrand som visar
en historisk skildring av...
forts. nästa sida>
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...hiv då och nu. Gratisbiljetter bokar du genom
att skicka en förfrågan via mail med antal önskade biljetter och visningstillfälle till info@hivsverige.se

Hiv-Sveriges Heders-Red Ribbon 2014 gick till
Jan Albert, professor i smittskydd och överläkare
vid Karolinska institutet, med motiveringen ”För
sin forskning på hivviruset och för att med sin rapport ”Smittsamhet vid behandlad hivinfektion” bevisat att personer som har en välinställd behandling inte överför hiv.”
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Ytterligare några av dem som fått Hiv-Sveriges
Heders-Red Ribbon genom åren är Sprutbytesprojektet i Malmö, riksdagsledamoten Barbro
Westerholm, författaren Jonas Gardell och överläkare Pehr-Olov Pehrsson.

Plats: Debaser, Medborgarplatsen, Stockholm.
Tider: visning 1, kl 13-15. Visning 2, kl 15.30-17.

HEDERS-RED RIBBON
2015?

Nu börjar 2014 närma sig sitt slut och det innebär att vi vill få in nomineringar på personer eller verksamheter som under 2014 har gjort en
betydande insats för personer som lever med hiv.
Nominera den eller dem som just du tycker ska
få Heders-Red Ribbon i maj 2015. Mejla din nominering till ordforande@hiv-sverige.se senast
den 13 februari 2015.
GREGER HESSMO

PEER TO PEER
I SEXHANDELN

Projektet är nu i sin avslutande fas. Årets två utbildningstillfällen har genomförts och våra första
peers sitter ute på forum och förmedlar information samt svarar på mail från sexarbetare.

Varje år i maj, i anslutning till International AIDS
Candlelight Memorial Day, delar Hiv-Sverige ut
sin utmärkelse Heders-Red Ribbon. Utmärkelsen tilldelas den eller de som under föregående
år har gjort en betydande insats för att förbättra
situationen för personer som lever med hiv i Sverige. Utmärkelsen består av ett diplom samt en
Red Ribbon-medalj i guld och granater av smyckedesignern Michaela de la Cour.

Krånglet med projektets hemsida har fortsatt
och vi är lätt gråtfärdiga men det verkar som att
det kommer att lösa sig under de närmaste veckorna.
Sedan återstår dokumentation av metoden och
avslutande rapport, seminariet om metoden
kommer förläggas till februari nästa år för att
metoddokumentationen ska hinna avslutas samt
framtida arbete vara fastställt.
Förhoppningsvis kommer...

forts. nästa sida>
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...samarbetet mellan Hiv-Sverige och Rose Alliance fortsätta under nästa år då projektet ska integreras i ordinarie verksamhet, det hänger på om
Rose Alliance kan få bidrag som täcker sin del av
arbetet då det hitintills inte funnits ekonomi för
att ha några anställda och detta arbete inte går
att utföra på volontär basis. Värt att nämna är att
det material som används av de som gått peerutbildningen är en metod i sig själv. Den bygger på
idén om att det ska vara användarvänligt, lätt att
uppdatera, kontinuerligt förbättras med hjälp av
brukarinflytande samt kosta minimalt. Man kan
söka information dels via ämnesområde, dels på
sökord och dels via den mänskliga rättighet som
är relevant. Är någon intresserad av mer information om detta så går det bra att höra av sig till
någon av oss.
Det har varit fantastiskt att få träffa, och arbeta
med, er allihop. Vi kommer garanterat ses igen
eftersom Rose Alliance kommer att hyra ett kontorsrum i Hiv-Sveriges lokaler, något vi är väldigt
glada över då det är en praktisk och logisk lösning för oss. Våra medlemmar känner sig också
trygga i lokalerna och upplever att de alltid blir
behandlade respektfullt vilket är otroligt viktigt
för oss. Så det här är inte ett farväl, utan på återseende.

PYE & CARINA
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INBJUDAN TILL
KONFERENS

Positiva Gruppen Syd bjuder in till en halvdagskonferens den 4 december kl 13-17 i Malmö. Temat för konferensen är ”Prata inte om oss, prata
med oss”. Tre olika föreläsare är inbjudna; Cristian Suarez från Posithiva Gruppen i Stockholm,
smittskyddsläkare Per Hagstam från smittskyddet i Skåne och projektledare Simon Blom från
Hiv-Sverige. De föreläser utifrån ämnena ”Leva
med hiv ur ett ungt perspektiv”, ”Smittsamhet
vid behandlad hivinfektion” och ”Hiv! Skammen,
kärleken, personen”.
Efter varje föreläsning blir det frågestund. Lät�tare förtäring serveras i pausen. Föreläsningarna
är kostnadsfria.
Plats: Aulan CRC, Jan Waldenströmsgata 35, SUS
Malmö
Datum: 4 december
Tid: kl 13 - 17
Anmälan: Telefon 0722-22 91 61 eller via mejl
till info@pgsyd.nu senast den 25 november.

Tack för i år!
God Jul! Gott Nytt År!

POSITIVA GRUPPEN SYD

Nästa verksamhetsblad kommer i februari.

Hiv-Sverige är en nationell paraplyorganisation som, tillsammans med sex medlemsföreningar, arbetar för att skapa
förbättrade livsvillkor för personer som lever med hiv. Vi är en ideell, partipolitiskt- och religiöst obunden organisation med
en styrelse som väljs bland representanter för våra medlemsorganisationer och enskilda medlemmar.
Hiv-Sveriges medlemsorganisationer 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.
Hiv-Sverige, Tjurbergsgatan 29, 118 56 Stockholm.
Tel: 08-714 54 10. E-post: info@hiv-sverige.se. Hemsida: www.hiv-sverige.se
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