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Den här verksamhetsberättelsen bygger på verksamhetsplan för 2010 – 2012 och är
sammanställd utifrån bidragsansökan från Statens Smittskyddsinstitut – enheten för hivprevention
för verksamhetsåret 2011.
Hiv-Sverige har under verksamhetsåret 2011 fortsatt vår organisationsutvecklig, vilket i praktiken
lett till en stor intern omorganisation. Detta som präglat stora delar av arbetet under året ingår
under ett av våra delmål i den treåriga verksamhetsplanen.
Hiv-Sverige har också under andra halvan av året inlett arbetet med den nästkommande
treårsplanen och då främst genom en grundlig förbundsanalys som också faller under ett av
delmålen för 2010 – 2012
Hiv-Sverige har haft en förhållandevis stor personalomsättning under året, vilket också påverkat
arbetet och satt sin prägel i form av nya rutiner, nya delegationsordningar, nya
kommunikationsvägar m.m. Detta har inneburit både för och nackdelar i resultatet av årets arbete.
Främst genom att nya arbetssätt samt ny personal kräver inkörningsperioder i olika stor
utsträckning.
Hiv-Sverige har också som en konsekvens av omorganisation och nya vägval förbättrat och
utvecklat sin kommunikationsstrategi och kommunikationsprofil. Ett arbete som tillsammans med
tidigare nämnda kommer att fortsätta under 2012.
Hiv-Sverige förlorade under året 2011 också en medlemsförening, Heteroplus som upphörde att
existera.

KUNSKAP

ENGAGEMANG

HANDLING
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FÖR HIVPOSITIVAS RÄTTIGHETER I SAMHÄLLET
Hiv-Sverige är en paraplyorganisation på riksnivå som både arbetar för och drivs av hivpositiva
och deras anhöriga – som enda förbund i Sverige. Tillsammans med våra sex medlemsföreningar
jobbar vi med att bevaka och stärka hivpositivas rättigheter i samhället. Våra tre ben är
information, politisk påverkan och rådgivning. Dessutom driver vi olika frågor i projektform.
Förbundet bildades 1990 av medlemsföreningarna för att ta ett samlat grepp om politik och
rättighetsfrågor. På kansliet i Stockholm arbetar fyra personer, vilket garanterar en personlig
kontakt. Vi når direkt ca 1 000 hivpositiva och deras anhöriga, vilket är en ansenlig andel av
gruppen. Två principer genomsyrar Hiv-Sveriges arbete: De mänskliga rättigheterna och GIPA,
Greater Involvement of People Living with or Affected by HIV/AIDS. GIPA är ett dokument som
antagits av 42 länder och som beskriver hur man på olika nivåer i samhällsprocessen kan
involvera de hivpositiva och deras anhöriga.
Hiv-Sveriges mål grundar sig på vår och våra medlemmars vision om förbättrade livsvillkor för
hivpositiva i Sverige. Vi arbetar därför mot att skapa goda förutsättningar för förbättrade livsvillkor
för hivpositiva och deras anhöriga och därigenom bidra till preventionsarbetet och minskad
spridning av hiv.
Med ambitionen att uppnå detta inriktas vårt påverkansarbete på:
• att främja sekundärprevention, det vill säga öka självkänslan, självförtroendet och förmågan hos
personer med hiv, så att de kan vårda sin egen hälsa och öka förmågan att undvika överföring av
infektionen till andra.
• att motarbeta diskriminering och stigmatisering av hivpositiva i det svenska samhället på alla
plan.
• att synliggöra hivpositivas livsvillkor i Sverige.
• att motarbeta den självstigmatisering som finns inom gruppen.
• att den svenska rättspraxis när det gäller kriminalisering av hivöverföring och utsättande för hiv
inte är ett fungerande verktyg i preventionen.
• att informationsplikten och tvångsisoleringen lyfts bort från smittskyddslagen.
• att det upprättas permanenta sprututbytesprogram i fler regioner och landsting.
• att restriktioner och förbud för hivpositiva att resa in i eller få uppehållstillstånd i olika länder tas
bort.
• att papperslösa ska ha samma rätt till vård och behandling som den övriga befolkningen.
• att deportationer av asylsökande till länder där det inte finns behandling upphör.
• att det ska råda likabehandling inom sjukvården.
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Hiv-Sverige är huvudsakligen finansierat genom statliga medel fördelade avstatens
Smittskyddsinstitut (Enheten för hivprevention) och Socialstyrelsen via bidrag till
handikapporganisationer.
Vi genomför också samarbetsprojekt, medfinansierade av andra aktörer.
Vid denna verksamhetsberättelses upprättande var Hiv-Sverige medlem i Handikappförbundens
samarbetsorgan (HSO), Svenska handikapporganisationers internationella biståndsförening
(SHIA), Hiv-Norden -de nordiska riksorganisationernas samarbetsförening, HIVEurope Den
Europeiska samarbetsorganisationen för riks- och regionala organisationer och nätverk för och av
hivpositiva. Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) och Föreningen Stockholm Pride.
Hiv-Sverige grundades år 1990 och har sitt säte och kansli i Stockholm.
Där har också föreningen Hiv-Norden sitt säte.
Adress:
Hiv-Sverige, Tjurbergsgatan 29,
118 56 Stockholm
Tel. 08 714 54 10,
E-mail info@hiv-sverige.se,
webb: www.hiv-sverige.se
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VI PÅ HIV-SVERIGE
Hiv-Sveriges förtroendevalda under 2011:
Inger Forsgren: Förbundsordförande – vald vid årsmöte 2009
Muhamed Farah: Vice förbundsordförande – vald vid Årsmöte 2010
Christina Franzén: Förbundssekreterare – vald vid årsmöte 2010
Conny Wilsson: Förbundskassör – vald vid årsmöte 2010
Eva Britt Selimson: Ledamot – vald vid årsmöte 2010
Susanne Jacobsson: Ersättare – vald vid årsmöte 2010
Rolf Nissen: Ersättare – vald vid årsmöte 2010
Inger Selander Sjöberg: Extern revisor - vald vid årsmöte 2010
Roger Larson: Intern revisor – vald vid årsmöte 2010
Christina Hafström: Extern revisorsersättare – vald vid årsmöte 2010
Peter Lindholm: Intern revisorsersättare– vald vid årsmöte 2010
Anders Licke, Benny Roth och Oswald Mfizi: Valberedning – valda vid årsmöte 2010
Birgitta Segelström och Marie Kiriziya: Ersättare Valberedning – valda vid årsmöte 2010
Hans Nilsson: Representant I Hiv-Norden – utsedd av styrelsen 2010
Förtroendevalda vid årsmöte 17 april 2011
Christina Franzén: Förbundsordförande
Inger Forsgren: Vice förbundsordförande
Oswald Rurangirwa Mfizi: Förbundssekreterare
Conny Wilsson: Förbundskassör
Susanne Jacobsson: Ledamot
Susanne Appelqvist: Ersättare
Inger Selander Sjöberg: Extern revisor
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Hans Nilsson: Intern revisor
Revisorspoolen: Extern revisorsersättare
Örjan Schönberg: Intern revisorsersättare
Steve Sjöqvist, Peter Lindholm och Gunnar Rosendahl: Valberedning
Benny Roth och Anders Larsson: Ersättare Valberedning
Hans Nilsson: Representant I Hiv-Norden – utsedd av styrelsen 2011
Förutom de förtroendevalda har följande personer och funktioner har varit knutna till HivSverige under 2011
Andreas Berglöf – avgående ombudsman
Peter Månehall - tillträdande ombudsman
Rolf Nissen - vikarierande kansli- och informationsansvarig
Lars Lindberg - ordinarie kansli- och informationsansvarig
Juristfirman Alma/Åsa Cronberg - projektledare / rådgivningen
Greger Hessmo - kansli och ekonomi
Mats Anderson - projektledare
Muhamed Farah - projektanställd
Mohammad Kahgni - föreläsare
Joakim Berlin - representant i Nationella Hivrådet och IPPF projekt
Hans Nilsson - representant i Hiv-Norden
Toni Roos - Röda bandet kampanjen
Joakim Jonsson - Röda Bandet kampanjen
Marianne Söderqvist – Röda Bandet kampanjen
Tony Gille – kock
Anders Björnum – Hiv-Sveriges delegat vid FN:s toppmöte
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VERKSAMHETSMÅL
Hiv-Sveriges verksamhetsmål för treårsperioden 2010 – 2012 grundar sig på vår och våra
medlemmars vision om förbättrade livsvillkor för hivpositiva som befinner sig i Sverige.
Vårt verksamhetsmål har vi därför formulerat som följer:
Hiv-Sveriges mål är att skapa goda förutsättningar för förbättrade livsvillkor för hivpositiva
och deras anhöriga och därigenom bidra till preventionsarbetet och minskad spridning av
hiv.
Med ambitionen att uppnå detta har vi beslutat att vårt påverkansarbete under tidsperioden främst
skall inriktas på:
att främja sekundärprevention.
Sekundärprevention syftar till att öka självkänslan, självförtroendet och förmågan hos personer
med hiv så att de kan vårda sin egen hälsa samt förmågan undvika att överföra infektionen till
andra. Detta kräver att det inbegrips i ett etiskt sammanhang som respekterar den rätt och de
behov som personer som lever med hiv har; att åtnjuta sexuella relationer, att ha möjligheter till
fortplantning och kunna leva ett komplett och hälsosamt liv. Sekundärpreventionen kräver stöd i
lagar och policies som skyddar rättigheterna hos personer med hiv och då särskilt deras sexuella
rättigheter. (källa: International HIV/AIDS Alliance)

DELMÅL
Vårt verksamhetsmål är uppdelat i 6 st. delmål:
1.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER & GOD SJÄLVOMSORG

2.

MINSKAD DISKRIMINERING & STIGMATISERING

3.

NATIONELLT SAMARBETE

4.

INTERNATIONELLT SAMARBETE

5.

INTERN ORGANISATIONSUTVECKLING

6.

FÖRBUNDSSAMORDNING
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DELMÅL 1: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GOD SJÄLVOMSORG
Detta delmål består av att få till stånd en ökad kunskap hos hivpositiva om rättigheter, skyldigheter
och rådande förutsättningar för att nå en bättre livskvalitet och därmed verka för god
sekundärprevention.
Resultat av aktiviteter för att uppnå delmål 1
Rådgivning.
Hiv-Sverige är hivpositivas patientförening och vi erbjuder juridisk och psykosocial
rådgivning till alla som lever med hiv personligen eller som närstående. Hiv-Sveriges
jurist handleder också personer som jobbar med människor som lever med hiv, till
exempel kuratorer på infektionsklinikerna, i syfte dels att utbilda personalen om
hivpositivas rättigheter i samhället och dels att hjälpa individer indirekt. Syftet med
rådgivningen är att förebygga och minska självstigma och stärka hivpositivas rättigheter
i samhället.
Rådgivningen har haft hög tillgänglighet. Det har varit möjligt att ringa eller maila på
kontorstid på samtliga vardagar då kontoret har varit öppet. Vidare har enskilda
individer kunnat boka in personliga besök på kontoret eller på något annat lämpligt
ställe.
Under 2011 hade Hiv-Sveriges rådgivning 12 möten med tjänstemän, 34 möten med
klienter, 42 handledningssamtal per telefon med framförallt kuratorer på
infektionsklinikerna runt om i landet, 53 förfrågningar per mail och 298
rådgivningssamtal från privatpersoner.
Under året har rådgivningen också tagit emot ett stort antal förfrågningar om hiv av
allmänheten och av skolungdomar.
Under hösten 2011 inleddes ett samarbete med Somaliska hälsoteamet som har
inneburit att rådgivning har tagit emot 14 av deras klienter som lever med hiv eller är
anhöriga för rådgivning i Rinkeby. Vidare har rådgivningen föreläst för somaliska
kvinnor på kvällstid om våld i nära relationer och rätten till sexuell- och reproduktiv
hälsa.
Det är uppenbart att rådgivningen är en viktig service åt hivpositiva, deras närstående
och personer som arbetar med hivpositiva. Telefonen är tillgänglig oavsett var i landet
man bor och frågorna ställs ofta anonymt. Samtalen kom från hela landet men främst
från Stockholms län, vid några tillfällen har rådgivaren träffat personer i landsbygden.
De vanligaste frågorna till rådgivningen handlar om Smittskyddslagen och individers
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rättigheter i sjukvården. Många samtal handlar också om rädsla för dåligt bemötande
och diskriminering på många områden som till exempel på arbetet, i privatlivet eller i
primärvården.
Juridisk rådgivning och praktisk hjälp
Rådgivningen arbetar med en kognitiv inriktning som syftar att utbilda och stödja
människor som lever med hiv så att de själva kan ta tillvara sina rättigheter. Vi ger
juridisk information, råd och praktisk hjälp med att skriva överklaganden och
ansökningar. Rådgivningen handleder kuratorer och samverkar med andra
stödorganisationer i enskilda ärenden.
Socialt stöd i en svår livssituation och i krissituationer
Vid de tillfällen människor har sökt hjälp i en krissituation har rådgivningen varit mer
omfattande och ofta inriktad på stöd. Det är emellertid alltid personen som söker hjälp
som bestämmer vad han eller hon vill få hjälp med. Målsättningen är att få människor
att se sina egna resurser och själva komma fram till lösningar på sina problem. En
viktig bit av rådgivningen är att länka vidare och etablera kontakt med rätt vårdgivare
och socialtjänst runt om i landet.
Stigmatisering och diskriminering
I många samtal talar vi om stigma och självstigma. Även om samtalet från början
handlade om en juridisk fråga vill ofta den som ringer tala om sina känslor och tankar
kring hur det känns att leva med hiv. Stigma och självstigma är en stor del av
hivpositivas och deras närståendes vardag. Vi har inte haft något fall av diskriminering
under 2011.
Hiv-Sverige kontaktas kontinuerligt av allmänheten, skolelever, studenter m.fl. som vill
ha rådgivning inom ett spektrum av frågor rörande hiv. Det vanligaste är rådgivning om
säkrare sex, symtom och testning. Information om levnadsvillkor för hivpositiva är en
stor del av det som efterfrågas av studenter. Under 2011 har strömmen av frågor både
per telefon, mail eller via vårt frågeformulär på vår hemsida varit jämn med ca en-två
frågeställningar per dag, vi uppskatar därför för antalet, rörande denna typ av frågor, till
runt 400.
Projekt.
Projektet ”Migration och hiv 2” (se bilaga 2)
Seminarier.
Seminarium inom Hiv-Brott och straff – se delmål 3 (och bilaga 6)
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Hemsidan.
Hiv-Sveriges hemsida www.hiv-sverige.se som utvecklades under 2004-5 har varit i stort
behov av förnyelse och anpassning till nya behov från gruppen hivpositiva men även
allmänhet och ”hivproffesion”. Under året har upphandling skett för att skapa en helt ny sida,
parallellt har en analys och ett utvecklingsarbete gjorts för att ligga till grund för den nya
sidan. Den nya sidan lanserades i december månad.
Parallellt med arbetet med den nya sidan har den gamla legat kvar och varit i funktion.
Antalet besök på www.hiv-sverige.se har under året ökat med ca 20 % till ca 32 000 jämfört
med 2010.
(se bilaga 3)

Informationsmaterial
Hiv-Sverige har distribuerat ett antal olika skriftliga informationsbroschyrer och
rapporter m.m. både i tryckt och i elektronisk form. Materialet har funnits tillgängligt på
vår hemsida och även kunna beställas därifrån.
Vårt stora och mest eftersökta material är skriftserien Ett liv med hiv, i 8 delar.
Skriftserien, indelad i olika relevanta ämnesområden som har med hiv att göra, har
producerats av oss sedan 2005 och har uppdaterats och nytryckts vid ett flertal tillfällen.
(Som kuriosa kan nämnas att den använts i många år av Noaks Ark. )
Det arbetet har fortsatt under 2011 och vi trycker nu själva upp det skriftliga materialet
efter behov och efter antal beställningar som kommer in. Att själva succesivt trycka upp
materialet gör att vi också hela tiden kan hålla det uppdaterat med korrekt och relevant
information om hiv i dagsläget.
Delar av detta material finns dessutom översatt till engelska, franska, spanska, ryska,
arabiska, somaliska och thailänska.
Materialet distribueras vid olika offentliga evenemang som Pride, World AIDS Day,
rengbågsfestivaler, konferenser, seminarier, utställningar och mässor. m.m.
Vi distribuerar också till privatpersoner per post efter beställning.
Den största delen av distributionen sker till infektionsmottagningar runt om i landet på
beställning samt till andra inom sjukvården. Inkl asylsjukvården.
De översatta delarna har vi också, vid olika tillfällen, distribuerat utomlands till länder
där det saknas tillgång till basinformation om hiv.
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DELMÅL 2: MINSKAD DISKRIMINERING OCH STIGMATISERING
Det andra delmålet är en ökad kunskap och förståelse i samhället om hivpositivas
situation i syfte att verka för minskad diskriminering och stigmatisering samt nationell
lika behandling av hivpositiva.
Resultat av aktiviteter för att uppnå delmål 2
Kartläggning.
•

Analys

De frågor som är vanligast förekommande i rådgivningen är försäkringsfrågor,
uppehållstillstånd i Sverige och frågor kring informationsplikten i
smittskyddslagen. (se bilaga 4)
•

Enkätundersökningar
Under 2011 fortsatte vi med en webenkät om diskriminering som låg på vår
hemsida, endast ett fåtal svar kom in på den och tyvärr med mycket liten
information om hur diskriminering gått till- endast i vilket sammanhang. Enkäten
togs bort från den nya sidan på grund av den låga svarsfrekvensen.
Bemötande i vården enkät.
I samarbete med konsulfirman Redbluegreen har vi tagit fram en enkel enkät. Ta
reda på om det finns ett behov av att visa för politiker och myndigheter att det är
ett behövs en ordentlig utredning om hur bemötandet är i vården för hivpositiva.
Vi fick in alldeles för få svar på denna enkla enkät och i samband med detta fick
Hiv-Sverige också reda på att SMI kommer att genomföra en nationell enkät där
man tar upp livskvaliteten för hivpositiva. I denna enkät kommer det att finnas
frågor rörande bemötande i vården. Hiv-Sverige kommer att finnas med som
remissinstans till denna enkät. Bland annat Hiv-Sverige har påpekat i ett par år
vikten av att genomföra en nationell enkät utifrån hivpositivas livssituation i
Sverige.

•

Nationell och internationell forskning.
Genom vår automatiserade omvärldsbevakning av nyheter får vi in det mesta av
nationella och internationella forskningsresultat då de publicerats. De relevanta
forskningsområdena som berör våra arbetsområden används i vårt informationsoch påverkansarbete.
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•

Intervjuer med utvald personal som arbetar med hivpositiva samt med
målgruppen.
Pågrund av personal korthet har vi inte genomfört interjuver – däremot givit
handledning inom ramen för rådgivningen.

Spridning av information
Hiv Sverige har under året använt alla till buds användbara kanaler för förmedling av
inhämtad information. Det har skett mailledes till våra medlemsföreningar och andra
organisationer, det har skett via vår hemsida, det har skett genom vårt nyhetsbrev.
Det har skett genom muntliga presentationer på möten med
samarbetsorganisationer, beslutsfattare, myndigheter.
Vi har deltagit i gemensamma debattartiklar och co-undertecknat andras artiklar.
Det har också skett i allt större utsträckning genom användandet av Sociala medier.
Samma metoder används i delmål 4 men till olika målgrupper Resultatet har visat sig
i större tydligt större efterfrågan från organisationer, media, myndigheter m.fl. på Hiv
Sveriges Kunskap.

Policydokument
Ett internt system med remissförfarande när det gäller policy dokument ligger
som önskemål inom förbundet. Under 2011 har arbetet påbörjats med att hitta
arbetsformerna för att ett sådant system skall kunna fungera i praktiken samt en
samt hitta ett system vilka policydokument som är betjänta av en remissrunda
resp. inte. Hiv Sverige har vidarebefordrat förfrågningar om underskrifter av
deklarationer och öppna brev till medlemsföreningarna och även själva skrivit
under ett antal sådana t.ex. Romdeklarationen.

Påverkansarbete
Hiv Sverige genomför ett omfattande påverkansarbete riktat till politiska partier,
enskilda politiker i riksdag, kommun och landsting samt till myndigheter, statliga
verk mm. (se även bilaga 9)
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Politiska partier
Moderata samlingspartiet.
Ombudsmannen har haft kontakt med representanter för partiet under hösten
2011. Frågor som togs upp var Smittskyddslagen, Informationsplikten, Sprutbytet,
Rätten till behandling.
Centerpartiet.
I detta möte var det absolut det viktigast att poängtera vikten av att se över
smittskyddslagen och informationsplikten.
Politiska partier, Miljöpartiet.
I möten med Miljöpartiet har vi tagit upp frågor som Smittskyddslagen,
informationsplikten, smittsamheten, sprutbytesprojekt i Sverige, lika vård för alla
hivpositiva i hela Sverige, hiv i äldrevården samt tandstatus.
Vänsterpartiet.
I möten med Vänsterpartiet har följande frågor diskuterats. Vikten av att vi inte
glömmer att hiv finns bland oss och att det behövs mer information i samhället.
Smittsamheten, sprutbytesprojekt, smittskyddslagen och informationsplikten samt
hiv, brott och straff
Folkpartiet.
Diskussionen med Folkpartiet var framförallt utifrån hur väl förberedd är
äldrevården med att ta emot hivpositiva. Smittskyddslagen och
informationsplikten, smittsamhet, Apoteksregleringen samt hur kan vi arbeta med
en självstigmatisering inom MSM gruppen och hiv.
Socialdemokraterna,
Frågor vi pratat om är bidragsfrågan om att det fortfarande är samma storlek på
bidrag, smittskyddslagen och informationsplikten. Hiv, brott och straff
Informationsmöte på UD
kring till exempel Globala fonden
Hiv-Sverige blir inbjudna att deltaga på Utrikesdepartementet för
informationsträffar och diskussioner om internationella frågor. Hur Sverige
arbetar med biståndsfrågor. Som till exempel: Globala Fonden är en för Sverige
viktig samarbetsorganisation, och Sverige vill genom att nu göra den finansiella
utfästelsen för 2011-2013 visa att vi är en långsiktig samarbetspartner som
uppfyller sina finansiella åtaganden. Viktigt att vi följer med om hur det ser ut i
världen och att det är ett fantastiskt nätverk. Det är ett par möten om året då vi
inbjuds till dessa informationsträffar
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Diskrimineringsombudsmannen.
Ombudsmannen var och träffade representanter för
Diskrimineringsombudsmannen (DO). Frågor om hur Hiv-Sverige kan hitta ett
samarbete. Det viktigaste är att förstå hur man anmäler och vilka kriterier som
gäller. Det undersöks om det finns möjlighet att DO kommer till en
informationsträff med Hiv-Sveriges medlemsföreningar och att man har en dialog
kring frågorna. Det kom också fram att det kan finnas ett samarbete att driva
frågor kring bemötande inom sjukvården.

Transportstyrelsen.
I Transportstyrelsen digitala anmälningsblankett finns det en fråga om medicinsk
behandling och det är en fråga Hiv-Sverige gärna vill ha svar på.
Detta kommer att följas upp och arbetas med under kommande år.
Statens roll i framtidens vård och omsorgssystem
Uppföljning av den nationella vårdgarantin. Denna fråga är också något som vi
kommer att arbeta vidare på. Det finns en enkel enkät som vi har svarat på där vi
framhävde att utifrån Hiv-Sveriges målgrupp ska titta på om det behövs en
utredning som regeringen kommer att föreslå. Hiv-Sverige tycker att med tanke
på migranter och lika behandling i hela Sverige hävdar att en sådan utredning
absolut behövs.

Tandvård.
I november var det en debatt i riksdagen utifrån om man kan påvisa att
tandstatusen blir försämrad utifrån sin medicinska behandling ska man ha rätt till
subventionerad tandvård. Hiv ingick inte i denna proposition över ”sjukdomar som
skulle inkluderas i detta. Miljöpartiet ville gärna hjälpa Hiv-Sverige att debattera
detta i riksdagen och med hjälp av forskare på Karolinska, Hiv-Sverige och
Miljöpartiet får vi se vad som blir resultatet av detta. Detta kommer att bli
offentligt januari 2013. Går det inte igenom börjar vi om från början!
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Medieutbildning
HSO har bjudit in till om hur man kan arbeta gentemot media på olika plan samt att det
skickades ut en lista på media personer uppdelat på en regional bas. Utbildningen
bestod av föreläsningar, diskussioner och grupparbeten. Målet med utbildningen var
att få tips om hur man kan kontakta media samt att det finns olika sätt att synliggöra sin
organisation. Målet var också att ge deltagarna ökad förståelse för hur journalister
arbetar och vad som krävs för att få massmedia intresserade. Dessutom att få klart för
sig fördelar och positiva effekter med ett aktivt mediearbete. Vad är nyheter och vad ser
vi inom organisationen som nyheter och vad ser journalisterna för nyhetsvärde i detta.
Som organisation se vad som är ett budskap i vår verksamhet och förstå vilka kanaler
man kan använda sig av i mediearbetet. Inse strategiska överväganden om vad är en
nyhet och hur ser media på vad är en nyhet. Sammanfattning: -Vad är en nyhet! – Hur
kan vi hitta en nyhet i vår verksamhet! – Hur paketerar vi en nyhet för att väcka
massmedias intresse. Ombudsmannen har haft möte med webbredaktionschefen för en
av Sveriges största morgontidningar för diskussion kring nyhetsvärde

Nätverk
Nätverket Hivgruppen
Detta nätverk ligger på is så länge. Under 2011 har det diskuterats om det behövs och
om det finns aktuella frågor som gör att gruppen skulle sammankallas. Efter att HivSverige frågat runt i olika sammanhang kom man fram till att under rådande
omständigheter behövs det inte sammankallas detta nätverk utan de frågor vi vill ta upp
och diskutera hamnar under detta år på ”Håll Hiv på Agendan”. I detta nätverk finns det
en planeringsgrupp som arbetar de fram till ett aktörsmöte med olika programpunkter
som diskuterades och ledde fram till förslag konkreta åtgärdspunkter för myndigheter,
riksdag och regering. De organisationer som sitter med i planeringsgruppen är HivSverige, RFSL, Läkare utan gränser samt initiativtagarna Aids Accountability. Det finns
redan planer på att detta ska vara ett återkommande nätverk för kommande år.
Hänvisar till rapporten från detta aktörsmöte som finns med som bilaga.

Hivnätverk
Det har funnits ett Tvärpolitiskt nätverk inom riksdagen som ombudsmannen tagit
initiativ till. Det har inte varit möte med detta nätverk på ett tag. När ombudsmannen
tagit kontakt med de olika politiska partierna har diskussionen kommit upp om att återta
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detta tvärpolitiska nätverk. Diskussionen har i de flesta fall varit att man gärna ser att ha
individuella möten inom sitt eget parti och se hur man kan hitta frågor att driva
tillsammans med Hiv-Sverige. Därför är det för tillfället inte aktuellt att lägga kraft och
energi på detta men att frågan kan föras upp inom de olika partierna då och då i
framtiden för att se om det kan bli aktuellt längre fram. Det finns ett tvärpolitiskt nätverk
i riksdagen som fungerar som ett handikappforum och kan vara en öppning för HivSverige.

Nationella Hivrådet - Se delmål 3.

Informatörsutbildningar
HIV AND YOUR BODY/BRAIN
Sedan 2010 har Hiv-Sverige genom Hiv-Norden tillsammans med läkemedelsbolaget
Gilead, ett samarbete kring utbildning (HIV and Your Body) för människor som lever med
hiv. En utbildning som innehåller flera olika delar om hur kroppen kan påverkas och vad
man som hivpositiva kan göra för att minska risken för påverkan. Den generella delen med
att utbilda nationella lärare, som i sin tur ska genomföra seminarier för hivpositiva i
respektive land, genomförs via Hiv-Norden. Under 2011 har det tillkommit en del, Brain, och
planerats för delen Sex Life.
Hiv-Sverige har under 2011 genomfört 7 seminarier med närmare 100 deltagare runt om i
Sverige och vid det sista tillfället introducerades delen Brain.
Grafen nedan visar utfallet av de 78 personers svar på kursutvärdering 2011.
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DELMÅL 3: NATIONELLT SAMARBETE
Ett bättre nationellt samarbete på olika plan bland aktörer som arbetar med hiv.
Aktiviteter för att uppnå delmål 3
Nätverk
Hiv Sverige driver en del och deltar i ett stort antal både svenska och internationella
närverk. Det kan vara formaliserade nätverk som HSO-Hiv Europe eller informella både
kontinuerliga som projektbaserade nätverk.
Under året har en användandet av sociala medier ökat märkvärt. Nätverksarbete med
nationella, regionala, lokala organisationer och även individer, har underlättats, intensifierats
och accelererat med hjälp av detta.
Håll Hiv på Agendan
Detta aktörsmöte planerades och genomfördes i Stockholm den 24 november 2011.
Planeringsgruppen bestod av Hiv-Sverige, RFSL, Läkare utan gränser och
initiativtagare Aids Accountability. Denna aktivitet finns som bilaga.

Christina Ralsgårds hivskola.
Ombudsmannen var inbjuden att komma ut till hivskolan för ungdomar som Christina
Ralsgård hade inbjudit till. Detta var viktigt för att presentera den nya ombudsmannen
samt kunna föra en dialog med ungdomarna om frågor som Hiv-Sverige kan och ska
driva. En fråga som ombudsmannen fick med sig var att arbeta utifrån smittsamhet och
hiv.
Samarbetsmöte med Noaks Ark.
Ombudsmannen har haft kontakt med Noaks Ark i en diskussion om hur vi skulle kunna
hitta samarbete utifrån att vi som patientorganisation kontra serviceorganisation skulle
kunna hitta komplement till varandras verksamheter. Detta är en pågående process och
det har varit ett par möten under hösten 2011. Förhoppningsvis kommer vi att kunna
hitta ett samarbete som kan vara till gagn och kan bistå den enskilde hivpositive.
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HSO
Ombudsmannen har under hösten varit på HSO och presenterat sig som ny
ombudsman samt att se hur vi kan på Hiv-Sverige kan använda oss att HSO och dess
erfarenhet och nätverk. Detta leder till att vi har ett bollplank bland personerna på HSO.

Nätverket Hivgruppen:
Detta nätverk ligger på is så länge. Under 2011 har det diskuterats om det behövs och
om det finns aktuella frågor som gör att gruppen skulle sammankallas. Efter att HivSverige frågat runt i olika sammanhang kom man fram till att under rådande
omständigheter behövs det inte sammankallas detta nätverk utan de frågor vi vill ta upp
och diskutera hamnar under detta år på ”Håll Hiv på Agendan”. I detta nätverk finns det
en planeringsgrupp som arbetar de fram till ett aktörsmöte med olika programpunkter
som diskuterades och ledde fram till förslag konkreta åtgärdspunkter för myndigheter,
riksdag och regering. De organisationer som sitter med i planeringsgruppen är HivSverige, RFSL, Läkare utan gränser samt initiativtagarna Aids Accountability. Det finns
redan planer på att detta ska vara ett återkommande nätverk för kommande år.
Hänvisar till rapporten från detta aktörsmöte som finns med som bilaga.

Nationella hivrådet
Som ett led i det förebyggande arbetet mot hiv och sexuellt överförda infektioner
inrättade regeringen i ett nationellt råd för samordning av arbetet i landet, Rådet för
samordning av insatser mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. Rådet
samlades första gången i maj 2007 och förkortas Nationella Hivrådet. Och idag sedan
Smittskyddsinstitutet har ett nationellt ansvar för hivfrågor arbetar rådet utifrån följande
två punkter som det står på deras hemsida
Nationella hivrådet ska bistå Smittskyddsinstitutet
1. i frågor som rör hiv/aids och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar,
och
2. i arbetet med att främja ett tvärsektoriellt och lokalt förankrat arbetssätt där berörda
myndigheter, landsting, kommuner och ideella organisationer ingår.
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Hiv-Sverige har deltagit på Nationella Hivrådets möten, 13 januari en heldag,
förmiddagsmöte 26 april och 9 september samt 18 november under 2011.

Två frågor som Hiv-Sverige lyft under 2011 är att överenskommelsen mellan Staten och
SKL behöver förändras, frivilligsektorn saknas som part. Fördelningen och prioriterade
grupper är inte optimal när det väljs nya prioriteringar varje år, exempelvis under 2012
är inte MSM gruppen prioriterad. Då har projekt som bedriver arbete mot msm gruppen
fått mindre pengar för 2012. Detta drabbar också oss hivpositiva VI kanske inte är
prioriterade kommande år. Därför vill vi istället ha fokusområden som är längre än 3 år.
Det är viktigt att frivilligsektorn blir mer involverade i arbetet med inför den nya 3 års
perioden och får påverka vilka områden som skall lyftas under 2013-2015 för det
nationella hiv/STI arbetet.
Den andra stora frågan är :
Vad är Nationella hivrådets roll? Regeringen och SMI kommit fram till att Hivrådet är ett
råd för SMI och som också utses av SMI där vi diskuterar arbetet med Hiv/STI frågor
och vad som görs för de medel som delas ut av SMI nationellt.och hur SMI beskriver
behoven av statlig finasiering. Den exakta arbetsplanen blev inte klara under 2011 men
kommer under 2012.

Redaktionsrådet för Hivportalen.
Hiv-Sverige har officiellt suttit med i redaktionsrådet för hivportalen men det har varit få
möten under 2011. Den redaktionella rådgivningen har i huvudsak bestått i tips om länkar,
artiklar och aktiviteter som förmedlats mailledes till redaktören på SMI
Samarbetsprojekt mellan Hiv-Sverige och andra aktörer t.ex. världsaidsdagen.
WAD
Hiv-Sverige har deltagit i planerandet av arrangemangen i Stockholm stad tillsammans med
en hel del andra aktörer i Stockholm. LAFA samankallande till dessa planeringsmöten. HivSverige kommer att bemanna och ha sitt informationsmaterial på kulturhuset vid Sergels
torg. Hiv-Sveriges ombudsman har också suttit med i den planeringsgrupp som håller i hur
man ska marknadsföra WAD i Stockholm.
Stockholm Stadsteater.
Då Stockholm Stadsteater hade gästspel från Malmö Stadsteater med pjäsen ” All we
need is love” i samband med Pride. (Pjäsen som handlar om 6 MSM killar) Hiv-Sverige
hjälpte till med att förmedla information om pjäsen i sitt tält på Pride. Under hösten har
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vi haft diskussioner när det finns kopplingar till hiv ska Hiv-Sverige kunna medverka och
att det finns möjlighet att synliggöra hiv i samband med pjäserna. Detta är ett ypperligt
tillfälle för Hiv-Sverige att synliggöra hiv och hivpositiva i samhället. Liknande
samarbete finns också med Malmö Stadsteater.

Teaterprojekt” Som Vi”
Under 2011 blev vi kontakade av en friteatergrupp som vill använda teater som ett
arbetssätt att nå ut med hivinformation till allmänheten. Hiv-Sverige blev tillfrågade om
samarbete i detta projekt. Vi var och är fortfarande med som sakkunniga i frågan samt
om det finns frågor och problemställningar som vi kan hjälpa till att lösa finns vi där. Att
synliggöra hiv på detta sätt och med detta forum är även kallat för ”edutainment”. När
allmänhet inte lyssnar så är teater ett sätt att uppleva och då tar man in
Planerande inför evenemang på Slakthuset våren 2012
Under hösten har Hiv-Sverige blivit kontaktade av föreningen Harambee som ska
genomföra ett stort ungdomsarrangemang på Slakthuset i Stockholm då en av
deltagarna i ”Röda Bandet” kampanjen är drivande i detta och vill ha med Hiv-Sverige
som samarbetspartner är detta viktigt. Detta arrangemang är också ett synliggörande
av hiv för allmänheten och vi kommer att göra en ordentlig utvärdering efter detta för att
se hur väl man når ut i dessa arrangemang.
Röda bandet kampanjen med SMI –Se Bilaga
Smittskyddsinstitutets organisationsforum för hiv/STI.
Forumet ägnas åt frågor och kunskapsbehov som organisationerna har men även
utveckling av samverkan mellan organisationerna. SMI informerar om vad som är aktuellt
på nationell nivå. Hiv-Sverige har deltagit i de 2 organisationsforum som har genomförts
under 2011. 8-9 juni genomfördes ett organisationsforum på 2 dagar. Temat för dessa
dagar var ” Berusning, beroende och risk”. Föreläsningar på detta forum bland annat, Om
missbruk i hiv-vården. Sex, alkohol och droger. Sprututbytet i Sverige. Convictus presentera
sitt arbete med hiv och hepatit. Det andra forumet var den 9 december och hade temat ”
preventionsgruppen ungdomar och unga vuxna. Det var en presentation av Ungkab09Sveriges största enkät om unga och sex samt presentation av Kompassen som är RFSL
Stockholms nya metod för att arbeta stärkande och hivpreventivt med unga HBT-personer.
Vad vi vill är att använda oss av detta forum till att belysa och se till att ta upp viktiga frågor
som vi kan diskutera för att de organisationer som deltar ska få möjlighet att delge sina
åsikter och erfarenheter till varandra.

23

Samarbetsprojektet Hiv, Brott och straff
Hiv-Sverige är en part i ett gemensamt tre årigt projekt tillsammans med RFSU och RFSL
som handlar Hiv, Brott och Straff sedan 2010. Vi ser att tillsammans utnyttjar vi varandras
kompetens och vi hivpositiva är delaktiga och tillför fördjupad kunskap i att leva med hiv och
konsekvenser för oss med denna
”Rättsosäkert, Stigmatiserande och kontraproduktivt så kan den svenska hivpolitiken
beskrivas. Den del som gör det möjligt att straffa en person som har överfört hiv till någon
annan eller har utsatt någon annan för risken att få hiv, i samband med oskyddat sex.” Så
Inleds texten i den gemensamma broschyr ” Hiv, brott och straff” som vi gett ut tillsammans i
projektet. Sverige är ett land som utmärker sig med många dömda i förhållande till
befolkningen och antal människor som har hiv.
Första året i projektet gick ut på att göra denna broschyr men sedan under 2011 arbetade vi
med att nå ut till politiker, jurister och andra som är berörda av frågan samt allmänheten
men fokus på jurister och politiker. Vi anordnade panelsamtal runtom i landet och i
riksdagen för att lyfta frågan vårt mål är att svensk lagstiftning, inklusive smittskyddslagen,
och straffrättstillämpningen som berör hiv i brottmål ses över 2. Sverige ställer sig bakom
UNAIDS policy från 2008 om kriminalisering av hivöverföring. Kriminalisering skall
begränsas till de fall när någon med direkt uppsåt överfört hiv. (vilket vi inte kunnat se i de
domslut som finns) 3. Den nationella hivpolitiken i fortsättningen tydligare fokuserar på
förebyggande åtgärder, vård stöd och behandling sexualupplysning samt mänskliga
rättigheter.
I argumentationen med politiker så framkom det att vissa anser att det är en så pass
allvarlig sjukdom att det ska vara så här regelrat och straffbart att ha oskyddat sex d.v.s.
inte använda kondom i kombination med att inte berätta att du lever med hiv. Att du alltid
måste berätta att du är hivpositiv. Idag anses i forskarvärlden att ta behandling som
fungerat väl under 6 månader och att du har omätbara virusnivåer i blodet att som Jan
Albert f.d. generaldirektör för smittskyddsinstitutet och forskare sa under vår konferens i
STHLM den 29 november att jämställa fungerande hivbehandling är att jämställa med att
använda kondom. Men än så länge anser inte åklagarna runtom i landet detta än, då de inte
kan säga med 100 % att medierna gör att hiv inte överförs men budskapet var framfört vilket
vi ser som ett framsteg. Att politiker, jurister och forskare och frivilligsidan som arbetar med
hivfrågor möts och diskuterar dessa viktiga frågor. Framsteget vara att mötas och att
klargöra viktiga fakta som spelar roll i vilket åtal åklagaren lägger fram efter en
polisanmälan. Vi kunder se lite framsteg i en dom som kom nu under 2012 att vi gjort små
framsteg.
Vi ser att tillsammans drar nytta av varandras kompetenser och vi tillför fördjupad kunskap i
att leva med hiv och konsekvenserna av dagens lagstiftning för oss som lever med hiv.
Från Hiv-Sverige anordnade vi följande aktiviteter under 2011
De flesta aktiviteter har vart en liten presentation av vårt projekt Hiv, Brott och Straff och
konsekvenser av vår lagstiftning för människor som lever med hiv.
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28 april föreläsning för Referensgruppen tjänstemän för hiv/STI frågor Västra
Götalandsregionen om Hiv - Brott och Straff.
1 juni frukostseminarium om HIV Brott och Straff i Riksdagen
2 juni skadlig hivpolitik. Ett seminarium om Hiv- Brott och Straff under HBTQ- festivalen.
3augusti Pride seminarium Hiv- Brott och straff
25 augusti ett panelsamtal om Hiv- Brott och Straff under Malmöfestivalen.
9 september föreläsning om hiv-Brott och straff för Positiva Gruppen västs styrelse.
16-17 september rapporterade vi till Global Commission on hiv and law. Regional konferens
för höginkomstländer för FN Oakland i San Francisco området.
22 oktober Utbildade hivpositiva i Göteborg om hiv-Brott och straff under en hivutbildning.
6 november Hiv- Brott och straff föreläsning för RFSU Göteborgs medlemmar.
29 november vår egen konferens där vi deltog i ett samtal om konsekvenser för hivpositiva.
1 dec anordnade RFSU/RFSL Göteborg ett öppet seminarium om hiv, Brott och straff,
9 december föreläsning för handläggare och jurister inom projektet Hiv en fråga för
migrationsverket om hiv, Brott och straff.
(se bilaga 6)
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DELMÅL 4: INTERNATIONELLT SAMARBETE
Stärkt internationellt samarbete samt ökad kunskap om internationella erfarenheter med fokus på
länder som har liknande situation och forskning kring hiv.
Aktiviteter för att uppnå delmål 4

Hiv-Norden
Hiv-Sverige är medlem i Hiv-Norden som består av de hivpositivas riksorganisationer
(självhjälpsgrupper) från samtliga nordiska länder.
Under året har tre möten ägt rum – i Helsingfors, Oslo och Stockholm. Förutom att
informera och uppdatera varandra om hivsituationen i respektive land så diskuterar
vi ämnen som berör oss alla på olika sätt. Frågor som vi har diskuterat under året är
fortsatt kriminalisering där flera nordiska länder nu startat en översyn av
lagstiftningen, den internationella aidskonferensen i Washington 2012, utbildningen
HIV and Your Body samt de tillkommande delarna Brain och Sex Life.
För Hiv-Sverige betyder det mycket att kunna diskutera med våra
systerorganisationer i Norden eftersom vi har liknande förhållanden.
Hiv-Nordens kansli är i Hiv-Sveriges lokaler på Tjurbergsgatan. Hiv-Norden har en
egen hemsida: http://www.hiv-norden.org/index.html
HivEurope.
Organisationen Hiv Europe som formaliserades 2010 har inte haft något fysiskt möte under
2011.
Detta med anledning av svårighet att hitta finansiering för möte med 50-tal delegater från 25
länder.
Hiv-Sverige har fortsatt delta i organisationens arbete via mail och på internet. Arbetet
består i att främst sprida information om tillståndet i respektive länder för hivpositiva samt
solidariskt arbeta för en förbättring gemensamt eller genom egna kanaler. HivEurope är nu
en officiell partner till GNP+ (global network of people living with HIV/AIDS)
Vid 2010 års slut underströk Hiv-Sverige tillsammans med Hiv-Finland vikten av att ett möte
hålls snart och att stadgarna som antagits måste följas, för att vi skall kunna fortsätta vårt
medlemskap i HivEurope
Inhämtande av information från t.ex. UNAIDS, WHO, Sida och SHIA.
Hiv-Sverige inhämtar kontinuerligt relevant information från stora internationella
organisationer genom vår newsfeed eller via deras hemsidor.
Nätverkande
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Det är viktigt att Hiv-Sverige finns på möten, konferenser, informationsträffar och
liknande som till exempel Femp konferensen som genomfördes i Stockholm.
Detta har bland annat lett till att Hiv-Sverige finns med i ett projekt som ”The
Decriminalization of HIV Transmission and Exposure: Advocacy, Activism and Law
Reform in Denmark, Norway, Finland and Sweden. Professor of Law and Policy,
Matthew Weait, Birkbeck College, University of London.
Internationella aidskonferenser och utbildningar.
Den 16-21 mars gjordes ett studiebesöks resa till Vitryssland där organisationen
”Belarussian PLWHA Community” besöktes.
27 aug. – 5 sept. genomfördes studieresa till Etiopien där man träffade
hivorganisationena ”HAPKO”,”Positive Woman” och ”Networks of networks”
8-10 juni samlades FN:s medlemsländer till ett högnivåmöte om hiv/aids i New york på
FN. Hiv-Sverige deltog i den Svenska delegationen tillsammans med andra
organisationer från det civila samhället, Utrikesdepartementet, Socialdepartementet,
Smittskyddsinstitutet samt LO-TCO. (se vidare bilaga 10)
23 september genomfördes ett studiebesök på HIV-Danmark i Köpenhamn för att få
information om deras omorganisationsprocess.
10 - 11 november deltog Hiv-Sverige i konferensen FEMP (The future of europeean
Prevention among MSM) I Stockholm.
Inhämtande av kunskap om situationen för hivpositiva i andra länder.
Inom ramen för rådgivningen och projekt Migration och hiv arbetar Åsa Cronberg
kontinuerligt med att bygga upp kontakter med hiv-organisationer i migranternas hemländer.
Det vanligaste är att hon inleder kontakten med att fråga om tillgång till behandling via mail.
De länder hon har arbetat med under året är Etiopien, Eritrea, Uganda, Burundi, Kamerun
och Vitryssland. Generellt kan man säga att det är mycket svårt att få fram information om
behandling beroende på att läkemedlen och substanserna skiljer sig åt mellan Europa och
de Afrikanska länderna. En annan anledning till att det är svårt att få svar på förfrågningar är
naturligtvis att få organisationer är intresserade av att lägga tid på research. Det krävs att
man har återkommande kontakter och gärna träffar dem personligen för att motivera ett
samarbete.
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Förmedla inhämtad information och kunskap till medlemsorganisationer, andra
hivorganisationer och beslutsfattare.
Hiv Sverige har under året använt alla till buds användbara kanaler för förmedling av
inhämtad information. Det har skett mailledes till våra medlemsföreningar och andra
organisationer, det har skett via vår hemsida, det har skett genom vårt nyhetsbrev. Det har
skett genom muntliga presentationer på möten och konferenser med
samarbetsorganisationer, beslutsfattare, myndigheter.
Det har också skett genom användandet av Sociala medier. Samma metoder används i
delmål 2 men till olika målgrupper Resultatet har visat sig i större tydligt större efterfrågan
från organisationer, media, myndigheter m.fl. på Hiv Sveriges Kunskap.
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DELMÅL 5: INTERN ORGANISATIONSUTVECKLING
Stärkt organisatorisk kapacitet inom förbundet Hiv-Sverige.
Resultat av aktiviteter för att uppnå delmål 5
Utbildning i projektplanering och uppföljning, (t.ex. LFA) och upprättande av
rutiner för ansökningsförfarande och uppföljning.
Under tidigare år har medlemmar av styrelse och personal fått utbildning i LFA-metoden
Under de planeringsdagar Hiv-Sverige hade 11-12 augusti skedde en intern fortbildning
i metoden. Parallellt med detta gjordes bidragsansökningen för verksamhetsbidrag samt
6 andra projektansökningar bl.a. till SMI. Att kombinera fortbildning i metoden med
praktiskt tillämpande visade sig vara en mycket bra metod och planer gjordes upp för
att vidare utbilda medlemsföreningar i metoden.

Utbildningar i lagstiftning, arbetsmiljöfrågor och arbetsgivaransvar
Styrelsens representanter med arbetsgivaransvar har under året gått på utbildningar som
anordnats av Arbetsgivaralliansen vilken är arbetsgivarens part i kollektivavtalet.
Under året har Hiv-Sverige deltagit i 2 stycken 2 dagars utbildningar i frågor gällande
arbetsmiljö, lagstiftning, arbetsgivaransvar samt kollektivavtalet gällande ”ideella och
idéburna organisationer”.

Interna styrdokument (strategier, policys, arbetsbeskrivningar, rollfördelningar etc.).
Under året trädde de nya tjänsterna i kraft efter den omorganisation som gjorts. Personalen
jobbar numera utefter årsarbetstid. Vi har gått ifrån arbetsbeskrivningar till
funktionsbeskrivningar vilka kan ses som mer levande dokument och ändras i samverkan
med personal och arbetsgivare. Detta har lett till att det har blivit ett nära arbete mellan
personalen på kansliet där även styrelsen är mer närvarande och involverad i arbetet, dock
inte operativt.
Personalen är den post som är den största enskilda kostnaden inom organisationen och det
är en investering och resurs som ska och bör tas tillvara.
Prioritera arbetsområden. – Projektansökningar
Hiv-Sveriges prioriteringar av arbetsområden utgår från de indikationer och de
evidensbaserade behov vi ser komma in från medlemmar eller från klienter till rådgivning
samt de erfarenheter vi kan se av liknande problemställningar i länder, främst i
Skandinavien som har liknande hivprevalens och som har liknande sociala och rättsliga
system. Under 2011 har vi följt vår treåriga verksamhets plan men även tagit fram
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projektansökningar för kommande år, dessa har under året varit: Peer – peer inom
sexhandel i Sverige, Hiv-inom äldrevården, Thailändsk migration och hiv, Hiv och migration
2, samt ett informationsprojekt från SIDA. P-P inom sexhandeln – ett samarbetsprojekt med
Rose Alliance och hiv-migration 2:2 beviljades av SMI.
Under året har också det stora arbetet med nästa treårsplan påbörjats med
enkätundersökning av medlemsföreningarnas behov och önskemål som en början.

Ökat samarbete mellan styrelse och personal.
Arbetet mellan styrelsen och personalen har blivit märkbart annorlunda. Vilket resulterat i ett
ömsesidigt förtroende och en avlastning för styrelsen. Vi har tagit oss tid att lyssna på
varandras idéer och på så sätt ökat kommunikationen mellan parterna.
Det har förts regelbundna personalmöten där arbetsgivaren varit på kansliet under 2
sammanhängande dagar i månaden.
Upprättande av rutiner för extern kommunikation
Under den pågående omorganisationen har rutiner för extern kommunikation rationaliserats
och finslipats. För att öka igenkännandet har en ny grafisk profil införts med ett liggande rött
band. Som tema. Ytterligare en logotyp (lilla loggan) har tagits fram för att användas i
samanhang där man redan känner till Hiv-Sverige. En ny broschyr med basinformation om
förbundets verksamhet och metoder har tagits fram (Se bifogad broschyr) Denna innehåller
tre värdeord: kunskap - engagemang och handling, vilka också inkluderades i den nya
grafiska profilen. (se bilaga 7)
Medieutbildning
HSO har bjudit in till om hur man kan arbeta gentemot media på olika plan samt att det
skickades ut en lista på media personer uppdelat på regional bas. Utbildningen bestod av
föreläsningar, diskussioner och grupparbeten. Målet med utbildningen var att få tips om hur
man kan kontakta media samt att det finns olika sätt att synliggöra sin organisation. Målet
var också att ge deltagarna ökad förståelse för hur journalister arbetar och vad som krävs
för att få massmedia intresserade. Dessutom att få klart för sig fördelar och positiva effekter
med ett aktivt mediearbete. Vad är nyheter och vad ser vi inom organisationen som nyheter
och vad ser journalisterna för nyhetsvärde i detta. Som organisation se vad som är ett
budskap i vår verksamhet och förstå vilka kanaler man kan använda sig av i mediearbetet.
Inse strategiska överväganden om vad är en nyhet och hur ser media på vad är en nyhet.
Sammanfattning: -Vad är en nyhet! – Hur kan vi hitta en nyhet i vår verksamhet! – Hur
paketerar vi en nyhet för att väcka massmedias intresse Ombudsmannen har haft möte
med webbradaktionschefen för en av Sveriges största morgontidningar för diskussion kring
nyhetsvärde
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Kontinuerliga omvärldsanalyser.
Hiv-Sverige gjorde under 2011 inte den sifo-undersökning ”Hivindex som planerats detta
skedde inte mestadels p.g.a. omsättning i personalstyrkan.
Hiv-Sverige tar dock kontinuerligt del av andra omvärldsanalyser i det dagliga arbetet.
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Delmål 6: FÖRBUNDSSAMORDNING
Stärkt samarbete med och mellan Hiv-Sveriges medlemsföreningar.
Aktiviteter för att uppnå delmål 6
Hiv-Sverige genomförde under 2010 en stor enkätundersökning bland
medlemsföreningarna om bl.a. föreningarnas syn på Hiv-Sveriges framtid och utveckling,
kommunikation samt, förbundsorganisation. Resultatet av denna ledde till en planering av
förbundskonferens i januari 2012 och presenterades vid det sista ordförandemötet för året
i Göteborg.
(se bilaga 5)
Ordförandemöten med medlemsföreningarna
Ordförandemöten har vi haft 3 st. 2011 där alla ordföranden i paraplyet varit inbjudna.
Vi har diskuterat synliggörande och att eventuellt att göra en gemensam broschyr,
Haart to haart är en broschyr som Posithiva Gruppen tagit fram och de flesta
medlemsorganisationerna tyckte att det var ett bra forum att finnas med i. Det har
även diskuterats att träffas men att inte kalla det ordförandemöte utan hitta ett annat
koncept som kan vara mer givande, att diskutera hur vi som organisationer kan
samverka samt vilka arrangemang som vi kan samverka, gemensamma frågor och
hjälpa till att lyfta varandra som organisation. Hiv-Sverige skulle ta fram en enkät.
3-4 december träffades vi i Göteborg då hade alla medlemsorganisationer fått besvara
den enkät som skickats ut den presenterades av personal. sammanställningen, en
konferens är redan planerad i januari 2012 där vi ska utgå från denna
sammanställning. (Se bilaga 5)

Tjänstemannamöten
Ombudsmannen har valt att under år 2011besöka Hiv-Sveriges olika
medlemsföreningar för att träffa och se hur de olika föreningarnas verksamheter ser ut
samt att ha en dialog med medlemsföreningarna om hur Hiv-Sverige kan hjälpa de
enskilda föreningarna samt hur vi kan lyfta olika frågor som medlemmarna anser
viktiga att arbeta med.

Delta i samarbetsprojekt med medlemsföreningar
Regnbågsdagarna, Pride. Under Stockholm Pride delade Hiv-Sverige och Posithiva
Gruppen tält i Kungsträdgården. Det är viktigt och bra att synas tillsammans med
varandra. Extra viktigt är det att synliggöra hiv och under årets Pride då det var en
Pride öppen för allmänheten och årets tema var ”Öppenhet”. Det var intressanta
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möten under veckan som var och många personer som inte visste att vi fanns som
paraplyorganisation och våra medlemsföreningar. Ett av arrangemangen var att någon
medieperson fanns med i tältet och deltog i kampanjen ”Jag ger en timma av pride till
kampen mot hiv” Ett antal kända personer artister, media personligheter och politiker
fanns i vårt tält och kunde visa för allmänheten hur viktigt det är att våga lyfta frågan
om hiv och dess konsekvenser.
Regnbågsdagarna i Malmö var det första gången som Hiv-Sverige var med på. Den
genomfördes i september månad och ett av arrangemangen var att bemanna ett tält ute i
Malmö stad för att visa vilka föreningar och vilka verksamheter som finns inom HBTQvärlden. Vi valde att ha ett eget tält istället för att trängas med Positiva Gruppen Syd. Vi
ansåg att vi ska ha varsitt tält för att visa allmänheten att det finns flera organisationer som
arbetar med frågorna kring hiv. Detta var ett första försök att vara ute i Sverige och
medverka på olika arrangemang och synliggöra Hiv-Sverige och våra medlemsföreningar.
Det är viktigt att synas runt om i Sverige för att visa att Hiv-Sverige med sina
medlemsföreningar är en nationell organisation finns tillhands för att lyfta våra frågor då
det kan se olika ut i olika delar av Sverige

Upprätta en kommunikationsplan
Hiv Sverige har under året påbörjat arbetet med att upprätta en kommunikationsplan.
Arbetet har främst bestått i tre delar:
•

•

•

Genomföra en grundlig undersökning av vad medlemsföreningarna efterfrågar i
kommunikation från Hiv-Sverige, vilka metoder man föredrar och kan mest tillgodogöra
sig av.
Vad man själv från medlemsföreningarna vill och bör kommunicera med
syskonföreningar och även med förbundet. Samt metoder för att kvalitetsäkra
kontinuitet.
Skapa verktyg inkluderade i den nya hemsidan för att effektivt komma ut med relevant
information till medlemsföreningarna.
Resultatet av undersökningarna ledde fram till planering av Workshops där alla
medlemsföreningar tillsammans med representanter från styrelse och personalstab
från Hiv-Sverige grundligt och detaljerat får komma till tals om hur kommunikationen
skall utformas i framtiden.
De nya verktygen inkluderade i den nya hemsidan är upprättade och används dagligen
i kommunikationen med medlemsföreningarna.
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Paraplyet Hiv-Sverige
Hiv-Sverige är en paraplyorganisation med sex olika medlemsföreningar med antingen inriktningar
på preventionsgrupper eller regional inriktning. Kriteriet för att bli medlemsförening i Hiv-Sverige är
att föreningen främst drivs av hivpositiva personer. En av föreningarna: Convictus är ett undantag
men har beviljats medlemskap eftersom det är den enda föreningen i Sverige som organiserar
hivpositiva med missbruksbakgrund.
De närmaste sidorna av verksamhetsberättelsen har vi låtit föreningarna själva disponera för att
beskriva sin verksamhet och/eller vad man gjort under 2011:
Förutom dessa föreningar har Hiv-Sverige ett antal anslutna enskilda medlemmar.
Convictus
Stödorganisation för hivpositiva med missbruksbakgrund och för hemlösa.
www.convictus.org

Ingen egen presentation har kommit in.
Heteroplus: För alla heterosexuella hivpositiva i Sverige. – Föreningen upphörde under 2011.
Kamratföreningen OASEN: För alla hivpositiva med utländsk bakgrund och närstående i Sverige.
www.kamrat.org
Ingen egen presentation har kommit in.
KCS Kvinnocirkeln Sverige
Är en rikstäckande kamratstödsförening för hivpositiva kvinnor.
Det primära syftet för KCS - Kvinnocirkeln Sverige, härefter kallad KCS, är att vara en
rikstäckande kamratstödjande förening för hivpositiva kvinnor. KCS är en förening för alla
hivpositiva kvinnor oavsett nationalitet, religion eller politiska åsikter. Det enda krav KCS ställer på
sina medlemmar är att dessa inte är aktiva missbrukare. Föreningens ändamål är att inåt samla
kvinnor som är i samma situation till kontakt och kamratligt umgänge, ömsesidigt stöd och
psykosocial verksamhet, samt att utåt verka för att föreningens intressen blir tillgodosedda i
samhället.
Att erbjuda psykosocialt kamratstöd åt hivpositiva kvinnor i Sverige, att informera om
verksamheten till vår målgrupp.
Ge hivpositiva kvinnor en möjlighet att träffa andra kvinnor i samma situation och komma ur sin
många gånger ofrivillig isolering.
Genom information och föreläsningar aktualisera och förbättra hivpositiva kvinnors kunskaper om
sjukdomens psykosociala och medicinska konsekvenser.
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Föreningens medlemmar informerar i skolor, på behandlingshem och till massmedia samt
allmänheten i den mån det är möjligt,
Distribuera information om föreningen till kuratorer och infektionskliniker runt om i Sverige för att
därigenom nå ut till nyligen diagnostiserade på ett så tidigt stadium som möjligt.
Kontinuerlig kontakt och samverkan med andra organisationer med verksamhet inriktad på
hiv/aids.
E-mail: info@kcs.nu Hemsida: www.kcs@nu
Posithiva Gruppen: För alla hivpositiva homo- och bisexuella män i hela Sverige.
www.posithivagruppen.se
Ingen egen presentation har kommit in.
Positiva Gruppen Väst: För alla hivpositiva och närstående i västra Sverige.
www.pgvast.se
PG Väst Är en självhjälpsförening för hivpositiva, deras närstående och andra personer berörda av
hiv i västra Sverige. Föreningen är ideell och religiöst samt partipolitiskt obunden. Vi vänder oss till
alla som är berörda av hiv, oavsett kön, sexuell läggning eller etniskt ursprung.
PG Väst verksamhet utvecklas och genomförs i huvudsak i projektform. Under 2011 har vi arbetat
med 7 olika projekt. Varav sex är treåriga projekt och ett projekt är ettårigt. Varje projekt har en
styrgrupp, en egen aktivitetslista med tidsplan samt en egen budget.
1.
IDENTITETSTÄRKANDE VERKSAMHET
Många hivpositiva lever isolerade med sin hivstatus och har få personer att vända sig till för frågor,
råd och stöd i vardagen. Genom identitetsstärkande aktiviteter genom tryckt information, vår
hemsida, temakvällar, stöd, och rådgivning samt sociala aktiviteter har vi målet att fler hivpositiva
ska våga vara öppna med sin hivstatus. Projektet syftar till att erbjuda kunskap och stöd som
främjar ett fysiskt och psykosocialt välmående och som bidrar till minskad isolering och känsla av
ensamhet.
2.
ÖKA ALLMÄNHETENS KUNSKAPER OM HIV
Genom att öka kunskapen om hiv i samhället skapar vi förutsättningar för att förbättra bemötande
av hivpositiva och minska rädslor och stigma kring hiv. Genom olika insatser gentemot
nyckelpersoner inom vård och skola, samt genomförande av offentliga arrangemang och kontakter
med media når vi en bred målgrupp samt ökar kunskapen hos framförallt yrkesgrupper som
bemöter hivpositiva. På så vis minskar fördomar mot hivpositiva i Göteborgsregionen och
beslutsfattare som direkt eller indirekt påverkar hivpositiva har fått en inblick i hur det är att leva
med hiv.
3.
VERKSAMHET- OCH LEDARSKAPSUTVECKLING
PG Väst har gått från att vara en medlemsorganisation med medlemsaktiviteter i fokus till en
professionell organisation med fokus på riktade insatser och ett arbete på mer strukturell nivå. För
att hänga med i denna utveckling och de krav som ställs på föreningen har detta projekt upprättats
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för att utveckla kunskapen inom föreningen, samt utöka och prioritera nätverkande dels för ökad
intern kompetens samt ökade möjligheter att vara en viktig aktör i beslutsfattande som rör
hivpositiva.
Projektet har två övergripande syften, primärt att kapacitetsstärka verksamheten och ledarskapet
och sekundärt att genom nätverkande och kapacitetsstärkande verksamheter vara en viktig aktör
vid beslutsfattande både på lokal, regional och statlig nivå.
4.
RESURS OCH IDENTITETSTÄRKANDE ARBETE I VGR
En av PG Västs visioner är att alla ska ha rätt till vård, både medicinsk och psykosocial. Detta är
dock inte fallet idag bland hiv patienter och på landsbygden kan det vara ännu svårare att få den
vård och det stöd som man har rätt till. Detta projekt syftar till att vara en resurs för klinikerna i Näl,
Skövde och Borås och samverka för att öka hivpositivas möjligheter i Västra Götalandsregionen
att få ett värdigt bemötande och rätt vård och psykosocialt stöd.
5.
SAMVERKANSPROJEKT PG VÄST OCH STADSMISSIONEN PLUS
Projekt syftar till att Stadsmissionen PLUS och PG Väst utvecklar sin fleråriga samverkan och
gemensamt tar sig an två för föreningen nya målgrupper: tjänstemän på Migrationsverket samt
personal inom äldreomsorgen. Genom stärkt samverkan och verksamheternas olika
kunskapskapital och resurser ökar möjligheterna att påverka och ta sig an de utmaningar som de
nya målgrupperna innebär.
6.
RESURSARBETE GENTEMOT KLINIKER I VÄRMLAND
Projektet syftar till att upprätta ett samarbete med utvalda sjukvårdsenheter i Karlstad som ger
vård, stöd och behandling till hivpositiva genom att erbjuda stöd och utbildning till
sjukvårdspersonal i bemötande av hivpositiva patienter. Vi vill även erbjuda individuellt stöd till
hivpositiva utanför VGR och skapa möjligheter för hivpositiva i Karlstad med omnejd att träffas.
(Under 2012 kommer vi att genomföra en utbildningshelg för hivpositiva i Värmland.)

7.
EN HELG OM L(H)IVET OCH SAMTALSGRUPPER
Ett ettårigt projekt som har genomförts tillsammans med kuratorerna på Östra Sjukhuset. Projektet
syftar till att skapa forum för hivpositiva att mötas och dela erfarenheter samt att tillägna sig
kunskaper kring HIV och de rättigheter och skyldigheter som tillkommer med ett positivt hivbesked.
ANALYS
PG Väst är en organisation i framkant som ständigt utvecklar sig i förhållande till sin omvärld.
Under 2011 genomförde vi en stor omorganisering både bland personal och i verksamheten. Vi är
två anställda på 75 %. Vi bedriver nu huvudsakligen vår verksamhet i projektform och detta
betyder att personalens arbetsuppgifter delvis har förändrats men även att vi ännu mer arbetar i
team för att nå våra projektmål. Detta betyder att hela organisationen med personal, styrelse,
aktiva medlemmar och volontärer har blivit mer involverade i arbetet hur vi ska kunna stötta
hivpositiva och påverka beslutfattare. Omorganiseringen har även bidragit till att vi sett våra
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kunskapsluckor och därför satsat på kompetensutveckling och utbildning för styrelse och personal
i bl.a. projektkunskap, ekonomi och föreningskunskap. Till utbildningarna har vi tagit hjälp från bl.a.
Hivprevention i Västra Götaland och KPMG som har erbjudit kostnadsfria utbildningar för
styrelsen. Vi har även skapat metoder för digital kommunikation som har förbättrat och förenklat
vår interna kommunikation.
Projekten bedrivs av styrgrupper som består av personal, styrelse och volontärer. Att bilda
styrgrupper blev väldigt lyckat och har ökat kommunikationen och transparensen mellan styrelsen
och de anställda. Alla känner sig även mer delaktiga i arbetet. Vi har blivit tvungna att skära ner på
personal med 15 % p.g.a. minskade bidrag till kärnverksamheten men vi har på så vis även frigjort
mer medel till annan verksamhet. Vi får inte använda hivmedel till en kurator och därför har vi valt
att avsätta delar av föreningsbidraget och insamlade medel för att kunna betala en extern kurator,
Paula Wiechowska, som vi bokar vid efterfrågan.
Vi har under året fokuserat mer på verksamhet för hivpositiva istället för allmänt hivpreventivt
arbete och anordnat t.ex. pilotprojektet ”En helg om L(h)ivet” som blev mycket lyckat och
uppskattat och vi kommer att fortsätta att anordna sådana helger i framtiden.
PG Väst började också under 2011 arbeta med landstinget i Värmland och personal på
Infektionskliniken på Karlstad sjukhus och vi har under 2011 planerat utbildningar för personal, en
utbildningshelg för hivpositiva och andra aktiviteter för att stödja hivpositiva i Värmland kommande
år d.v.s. 2012. PG Väst arbetar enligt våra stadgar för hela Västra Sverige om behov finns, så lite
skämtsamt kan vi ha verksamhet ända upp till Treriksröset så länge vi håller oss till västra delen.
Vi har nu när vi sammanfattar 2011 lyckats med väldigt mycket kring utbildningar och stöd som vi
erbjudit hivpositiva, yrkesgrupper och andra i Västra Sverige. Vi har lyft frågor kring hiv och brott
på olika arenor till allmänhet och experter, politiker på regional och nationell nivå. PG Väst finns
med som en aktör på nationell nivå och lyfts fram som ett gott exempel kring organisering och
utveckling av metoder kring hur man kan arbeta med verksamhet för frågor som berör hivpositiva.
Vi tycker därför att vi som förening ska vara mycket nöjda när det gäller vårt arbete i PG Väst och
vara optimistiska inför kommande utmaningar.
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Positiva Gruppen Syd – en presentation
Positiva Gruppen Syd är en ideell patient- och intresseförening. och har som främsta ändamål att
som självhjälpsgrupp samla bärare av hiv, såväl kvinnor och män som barn för ömsesidigt stöd,
kamratligt umgänge och psykosocial verksamhet. Syftet är att öka välbefinnandet och
livskvaliteten för medlemmarna och deras anhöriga.
Föreningen arbetar vidare med att målgruppens intressen blir tillgodosedda i samhället genom att
synliggöra den problematik ett liv med hiv innebär och för att motverka diskriminering av hivbärare
i samhället.
Positiva Gruppen Syd tar stark ställning mot alla sorters diskriminering och negativ särbehandling.
Föreningen och våra aktiviteter välkomnar alla personer som lever med hiv och deras närstående
oberoende av personens bakgrund.
*
Under hösten 1987 bildades Positiva Gruppen Syd. Det var i en tid då livet för hivpositiva innehöll
stor dramatik och livsperspektivet var kort. Mycket har hänt under åren som gått och Positiva
Gruppen Syd ska i höst fira sitt 25-årsjubileum. Under de första tunga åren var huvudsyftet att
medlemmarna skulle stötta varandra i glädje och sorg för att göra tillvaron uthärdlig.
Kamratstödet är fortfarande en viktig del av verksamheten. Ett annat syfte för föreningen är att
kämpa för större öppenhet och acceptans i samhället för att undvika stigmatisering och
utanförskap. Detta görs genom ett aktivt arbete i Hiv-Sverige, en nationell paraply-organisation
som främst arbetar med hivpositivas rättigheter i samhället. Mot bakgrund av historien fortsätter
PG Syds arbete för bättre villkor för hivpositiva i södra Sverige.
Positiva Gruppen Syd deltar aktivt i nationella och regionala möten, konferenser och dyligt. för att
kunna ta del av och bidra till hiv-preventivt arbete och diskussioner på riksnivå samt för att hålla
föreningen uppdaterad om prioriterade områden, och detta arbete planerar vi att fortsätta med.
Vi strävar efter att förmedla inhämtad kunskap till våra medlemmar och allmänhet genom
nyhetsbrev, hemsida och olika former av informationsinsatser.
Vår målgrupp är hivpositiva. Genom erfarenhetsutbyte och samarbete mellan de målgruppsdrivna
föreningar som finns i Sverige höjer kvalitén i arbetet vi utför och stärker oss som förening.
*
Kamratstödet sker genom medlemskvällar varje månad, studieresor och interna kontaktnätverk.
Intressepolitiskt arbete sker genom att föreningen deltar i konferenser/utbildningar/seminarier
där frågor om hiv och hivpreventivt arbete berörs. Syftet är att delge behov, kunskap och
erfarenheter från hivpositivas perspektiv.
Informationsarbetet sker genom dialog och samarbete med infektionskliniker, samverkan med
andra föreningar, skolor, kommuner och Region Skåne.
*
PG Syd erbjuder kamratstöd, verkar för att hivpositivas intressen blir tillgodosedda i samhället och
informerar om hur det är att leva med hiv idag.
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Ekonomisk redovisning
ÅRSREDOVISNING

Styrelsen för HIV-SVERIGE, Riksförbundet för hivpositiva, avger härmed följande årsredovisning

för räkenskapsåret 2011.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Information om verksamheten
Hiv-Sverige är en paraplyorganisation på riksnivå som arbetar med hivpositivas intressefrågor
samt bevakar
och försöker stärka hivpositivas rättigheter i
samhället.
Hiv-Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation med en styrelse som väljs
bland
representanter från våra 6 medlemsorganisationer. Dessa är Posithiva Gruppen, Posithiva
Gruppen Syd,
Posithiva Gruppen Väst, Convictus, Kvinnocirkeln Sverige och Kamratföreningen
Oasen.
Förutom dessa har Hiv-Sverige ett antal enskilt anslutna
medlemmar.
Hiv-Sverige är huvudsakligen finansierat genom statliga medel fördelade av Socialstyrelsen och
och Smittskyddsinstitutet. Även andra samarbetsprojekt genomförs medfinansierade av andra
aktörer.

Flerårsöversikt (tkr)

Intäkter
Balansomslutning
Soliditet (%)

2011
4 684
3 011
17%

2010
5 351
1 271
7%

2009
5 569
757
Negativt

2008
6 010
1 796
13%

Föreningens resultat och ställning i övrigt för de två senste räkenskapsåren framgår av följande
resultat- och balansräkningar, bokslutskommentarer med redovisningsprinciper och tillhörande
noter.

RESULTATRÄKNING
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Not
1

2011-01-01
2011-12-31

2010-01-01
2010-12-31

4 099 923
43 500
19 996
520 283
4 683 702

4 574 764
51 460
16 314
708 851
5 351 389

-13 187
-2 950 422
-1 277 836
-39 598
-4 281 043

0
-3 247 800
-1 890 616
-39 598
-5 178 014

402 659

173 375

22 517

2 043

-288

-52

424 888

175 366

Verksamhetsintäkter
Statliga bidrag
Medlemsavgifter
Försäljning
Övriga intäkter
Summa verksamhetsintäkter

Verksamhetskostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar
Summa verksamhetskostnader

2

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella
investeringar
Övriga ränteintäkter och
liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande
resultatposter
Årets resultat
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Not
1

2011-12-31

2010-12-31

39 597

79 195

39 597

79 195

0
60 125

95 728
41 327

208 098

237 476

Kassa o bank

2 703 411

817 655

Summa omsättningstillgångar

2 971 634

1 192 186

SUMMA TILLGÅNGAR

3 011 231

1 271 381

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier

3

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

1

EGET KAPITAL
Eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

91 418
424 888
516 306

-83 948
175 366
91 418

267 589
75 361

66 826
89 804

2 151 975
2 494 925

1 023 333
1 179 963

3 011 231

1 271 381

Inga
Inga

Inga
Inga

SKULDER
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter

4

SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Not
1
Redovisnings- och värderingsprinciper
Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med
årsredovisningenslagen och
Bokföringsnämndens rekommendationer och uttalanden.
Bidrag redovisas normalt i den period då bidraget utbetalas. För vissa projekt redovisas
intäkten
i takt med att den ställs mot den kostnad den är avsedd att
täcka.
Anläggningstillgångar har skrivits av med 20 % på anskaffningsvärdet.
Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde respektive nominellt värde
om ej annat anges i not.
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god
redovisningssed.

Not
2
Personalkostnader
Löner och andra ersättningar
Sociala avg enligt lag och avtal
Pensionskostnader

2011
898 547
304 493
62 344
1 265 384

2010
1 459 685
503 657
184 558
2 147 900

2011
260 352
0
0
260 352

2010
260 352
0
0
260 352

-181 157
0
-39 598
-220 755

-141 559
0
-39 598
-181 157

Not Materiella
3
anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffn värden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
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Utgående planenligt restvärde

39 597

79 195

2011
32 555
57 579
561 863
1 450 024
0
49 954
2 151 975

2010
62 267
81 471
290 335
450 000
105 373
33 887
1 023 333

Not
4
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Semesterlönereserv
Löneskatt pensioner
Ej förbrukade projektbidrag
Förutbetalda projektbidrag
Förutbetalda hyresintäkter
Övriga upplupna kostnader
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Revisionsberättelse
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Underskrifter.
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Bilagor till denna verksamhetsberättelse.
2: Delrapport projekt: Migration och hiv 2
3: www.hiv-sverige.se
4: Analys från Rådgivningen
5: Enkätsammanställning
6: Hiv-Brott och straff – broschyr
7: Kunskap engagemang handling - broschyr
8: Håll hiv på agendan
9: Riktad politisk påverkan
10: Toppnivåmöte i FN
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