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Några ord från
ordföranden

Hoppas ni alla har haft en skön midsommar!
För många stundar nu en efterlängtad semester. Själv kommer jag att ägna min ledighet åt
att packa och måla, det är flytt på gång, men
det ska bli skönt.
Styrelsen och arbetsutskottet hade sitt sista
möte innan ledigheten den 24 juni. Information
om Hiv-Sverige på Stockholm Pride kommer att
komma inom kort.
Hiv-Sverige deltog på Luleå Pride. Där hade
vi ett bord med informationsmaterial från nästan
alla medlemsföreningar. Vår ombudsman, Peter
Månehall, höll en föreläsning om ”hiv i dag” som
ledde till bra dialoger och många bra frågor.
Om ni har nytt material som ni vill att vi tar
med oss när vi är ute, skicka det till oss eller
lämna det till er representant i styrelsen.
Jag vill avsluta med att önska er alla en riktig
skön sommar!
Christina Franzén
Ordförande

Global Health beyond
2015

Den 4 april deltog Hiv-Sverige på Global Health
beyond 2015, en konferens med utgångspunkt
från FN:s milleniemål. En vetenskaplig rapport,
sammanställd av bland annat Svenska Läkaresällskapet och The Lancet, presenterades
i samband med konferensen. Efter input från
konferensens experter och partners mynnade
den ut i ”The Stockholm Declaration on Global
Health” (www.sls.se).
Under dagen föreläste och talade bland andra
Hans Rosling, professor i global hälsa, Johan
Rockström, Stockholm Resilience Centre, Lena
Ek, miljöminister, Maria Larsson, barn- och
äldreminister, Mariam Claeson, Bill and Melinda
Gates Foundation och Anders Nordström, Global Health Ambassador.
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Organisationsforum
15-16 april

Organisationsforum behandlade den här gången testning och smittsamhet samt uppföljning
av det tidigare mötet som handlade om stigma
(social, strukturell och självstigma).
Hiv-Sverige ingick i planeringsgruppen och
höll i programpunkten ”Uppföljning från organisationsforum om stigma”, som resulterade i en
prioriteringsordning av de olika stigmafrågorna.
Nästa organisationsforum äger rum till hösten.

InfCare

Den 18 april bjöd Hiv-Sverige in till informationskväll på Clarion Hotel Stockholm. Kvällens
program bestod av information om InfCare,
provtagning vid uppföljning och utvecklingen
inom hivmedicineringen samt dess interaktion
med andra läkemedel och naturpreparat.
Veronica Svedhem-Johansson, infektionskliniken på Karolinska, Ronnie Ask, Venhälsan
och Olle Karlström från Läkemedelsverket
föreläste.

Heders-Red Ribbon
2013

Den 21 maj tilldelade Hiv-Sverige Jonas Gardell
och Barbro Westerholm 2013 års Heders-Red
Ribbon. Motiveringen var ”Årets båda mottagare har under lång tid och med stort mod sagt,
gjort och uttalat det som andra inte vågat”.
Utdelning ägde rum på Clarion Hotel Stockholm.
På bilden syns pristagaren Barbro Westerholm,
Michaela de la Cour som
har designat Heders-Red
Ribbon och pristagaren
Jonas Gardell. Nallebjörnarna som skymtar i
nederkant är signerade
LECO’HA.
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Global Coalition on
Women and AIDS

Pye Jakobsson deltog i komitténs första möte
där hon representerade key populations, dvs
sexarbetare.
Läs mer om Global Coalition on Women and
AIDS på www.womenandaids.net

Konsultation i Ghana

Pye Jakobsson deltog också vid konsultationen
inför implementeringsdokumentet av riktlinjerna
från december 2012 för låg- och medelinkomstländer utgiven av WHO/UNAIDS/UNFPA/
NSWP. Under mötet inkluderades en fras om att
detta också bör räknas som ”lägsta acceptabla
standard i höginkomstländer” vilket i förlängningen gör det kommande dokumentet användbart på ett nationellt plan.

International Harm
Reduction Conference

Carina Edlund deltog på International Harm
Reduction Conference i Villnius den 9-13 juni.
Där gick hon på föreläsningar, nätverkade, presenterade enkäten ”Peer-to-peer i sexhandeln”
och föreläste om Needs assessment for sex
workers done by peers.
Pye Jakobsson var en av talarna i avslutningscermonin på samma konferens.

Planeringsdagar

Personalen på kansliet och delar av styrelsen tillbringade de båda dagarna 3:e och 4:e
juni med att stämma av hittills utfört arbete för
2012/2013 och planera resterande verksamhet
för 2013.
Till hösten kommert vi att ha ytterligare en
planeringsdag.
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Luleå Pride

Den 14-16 juni hölls Luleå Pride för andra
gången och Hiv-Sverige var på plats. Peter
Månehall höll ett uppskattat föredrag om ”hiv
i dagens samhälle”. En intressant upptäckt i
samband med denna föreläsning var att kunskapen om våra frågor och ren elementär
kunskap om hiv i allmänhet fortfarande behövs
fyllas på. Det kanske ser olika ut beroende på
om man bor i en storstad eller i andra delar av
landet men i grunden behövs det en uppdatering oberoende var man bor. Utifrån att samtala
och lyssna till behov på regional nivå såg vi att
det finns behov av att hitta forum för att få prata,
diskutera, ställa frågor och utbyta erfarenheter
i frågor rörande hiv. Vi uppsökte kommunen,
landstinget, vårdcentraler, universitetet samt de
olika politiska partier som var representerade
på Luleå Pride. Samtalen resulterade i idén om
att bjuda in till en konferens eller ett dialogforum
i Norrbotten med en kunskapsinventering samt
att se målgruppens behov i Norrbotten och bilda
nätverk och sammanhang i regionen. Detta
arbete kommer vi att genomföra under 2014.

Utbildning i bild om
hiv för nyanlända
somaliska migranter

Hiv-Sverige och Karolinska Institutet har startat
ett utbildningsprojekt för somalier som lever
med hiv som inte kan läsa, inte kan engelska
eller svenska och som saknar tillräcklig kunskap
om kroppen för att tillgodogöra sig information
om hiv och mediciner, vilket påverkar följsamhet
och kan ha konsekvenser för deras hälsa och
smittspridningen.
Projektet startade den 15 april i år och HivSverige kommer tillsammans med Karolinska
Institutet under de kommande tre åren ta fram
en grundläggande utbildning om kroppen samt
medicinsk information om hiv på somaliska och
i bildspråk.
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Smittsamhetsrapporten Rådgivningen
Hiv-Sverige väntar med spänning på Smittskyddsinstitutets smittsamhetsrapport. Den är
avgörande för hur Hiv-Sverige på bästa sätt kan
driva frågorna om översyn av smittskyddslagen
och avskaffandet av informationsplikten.

Lotta Bucht

Som ny - om än troligen tillfällig - medarbetare på Hiv-Sverige, vill jag berätta vad jag
sysslar med på Tjurbergsgatan, åtta timmar i
veckan.
Jag blev i maj tillfrågad om jag kunde hjälpa
förbundet att ta fram en grafisk profil och eftersom denna förfrågan kom väldigt lägligt då jag
söker jobb – till att börja med som arbetsträning, tackade jag ja.
För ett par år sedan gick jag ut en ettårig
heltidsutbildning ”Marknadsförings- och kommunikationskoordinator” på IHM.
Min kunskap och egna erfarenheter, innan jag
gick IHM-utbildningen, motsvarade mycket mer
än vad utbildningen gav; ett papper på att jag
hade gått en utbildning inom affärsmannaskap
och marknadsföring.
Under 2000-talet har jag också gått utbildning
i ”Grafisk design och form” på Forsbergs skola,
Design och Form 40 poäng på KTH/Södertörns
högskola och skrivit för SödertäljePosten och
arbetat som lärare och med mitt eget företag.
Jag har medverkat som utställare vid ett tiotal
bröllopsmässor och på Formex.
Nu står jag då inför uppgiften att utforma en
grafisk profil till förbundet och det är ju ingenting
man gör i en handvändning om man arbetar
mot samma mål, med samma vision som riksförbundet, om man vill förmedla känslor och
värderingar och hålla ett speciellt tilltal som
lyfter fram det förbundet står för.
Jag lär mig mycket och vill hela tiden lära mig
mer. I samarbete med mina medarbetare försöker jag skapa en bra grafisk profil som alla kan
känna sig hemma med.
Lotta Bucht
Post- och besöksadress
Tjurbergsgatan 29
118 56 STOCKHOLM
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Hiv-Sveriges rågivningstelefon är bemannad tre
förmiddagar i veckan:
• Måndagar

kl 10-12

• Onsdagar

kl 10-12

• Fredagar
• Första

kl 10-11

tisdagen i varje månad kl 16-18

Telefon direkt: 08-1200 5103.
Det går alltid bra att lämna telefonmeddelande
och bli uppringd senare.
Vanliga frågeställningar i rådgivningen handlar
om reserestriktioner för människor som lever
med hiv och om uppehållstillstånd i Sverige på
grund av medicinska skäl.
Ett exempel är; en man hade en fråga om
hur det är med restriktioner gällande visum till
Kina. Efter samtal med Kinesiska Ambassaden
visade det sig att han kan ansöka om tre månaders visum för t.ex. studier i Kina utan att lämna
in läkarintyg. Om han vill ha längre visum är det
obligatoriskt med läkarintyg gällande hivstatus.
Vad bedömningen blir från ambassaden har
vi inte fått något svar på eftersom det avgörs
individuellt.
Åsa Cronberg
Rådgivningen

Sommarstängt

Hiv-Sverige har sommarstängt fr.o.m. den 24
juni. Vi öppnar igen den 12 augusti.
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Kommande aktiviteter
• Almedalen,
• Stockholm

30 juni-7 juli

Pride, 30 juli-3 augusti

• Nationella

hivkonferensen,
21-22 oktober

• Sprututbyteskonferens

7 november

Hiv-Sverige
önskar
alla
en riktigt
skön
sommar!
Post- och besöksadress
Tjurbergsgatan 29
118 56 STOCKHOLM

Telefon
08-714 54 10

• Internationella

i Göteborg,

aidsdagen, 1 december

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 och ekonomi: 08 1200 5102
info@hiv-sverige.se
ekonomi@hiv-sverige.se
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