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Styrelsen sammanfattar året som gått
Fokus för arbetet var att motverka stigma, förespråka
testning och behandling som prevention samt livskvalitén för personer som lever med hiv. Under året genomfördes två externa genomlysningar av vår verksamhet
på beställning av Folkhälsomyndigheten, därför har styrelsens stora arbete under året varit organisationsförändring och förbättringsarbete där framförallt förändringar
av våra stadgar och framtagande av en värdegrund har
dominerat. I början av mars genomförde Hiv-Sveriges
styrelse, tillsammans med all personal, planeringsdagar
där vår nyanställde verksamhetsutvecklare planerade
och modererade arbetet utifrån styrelsens organisations-

Verksamhetsåret
2014

Hiv-Sverige har bedrivit synliggörande aktiviteter i press
och media genom samarbete med aktörerna Karolinska
sjukhuset och Svenska Brukarföreningen under europeiska hivtestningsveckan ”European HIV Testing week”
med affischer med texten När testade du dig senast? för
att lyfta testning och behandling som prevention. Totalt
skickade vi ut nästan 2000 affischer till alla infektionskliniker i landet, till våra medlemsföreningar och andra
föreningar som bedriver testningsverksamhet samt till
ett antal vårdcentraler som hörde av sig och ville delta.

förändringsdirektiv. En del av detta arbete var att ta fram
nya funktionsbeskrivningar i samverkan med personalen. Under året har vi även infört ett nytt system för att
öka inflytandet i Hiv-Sverige. Det nya systemet kallas
för Organisationsmötet och är ett rådgivande forum till
Hiv-Sveriges styrelse och ska varje år diskutera och nå
konsensus om verksamhetens inriktning nästkommande
kalenderår. Under året har vi förutom ny verksamhetsutvecklare även anställt en projektledare för Familjeprojektet. Fokus för verksamheten 2015 kommer fortsätta vara
att motverka stigma, förespråka testning och behandling
som prevention. Fokus för styrelsearbetet kommer vara
att arbeta fram en gemensam kommunikationsplan.
CHRISTINA FRANZÉN
Ordförande

Samtidigt under veckan genomförde vi en regional
reklamkampanj som gick i Stockholms läns lokaltrafik
inför World AIDS Day med texten World Aids Day 1
december. Alla berörs av hiv och aids, hur kommer du att
uppmärksamma dagen? Reklamkampanjen som finansierades av läkemedelsbolagen Glaxo Smith Klein och
Gilead pågick från den 22 november till och med den
30 november och syftade till att skapa uppmärksamhet
kring Världsaidsdagen och framförallt testnings som
prevention. Vidare uppmärksammade vi World Aids
Day tillsammans med Stockholms läns arbetsgrupp för
uppmärksammande av World Aids Day där vi arrangerade bland annat utdelning av 1400 röda halsdukar,
1000 kondomer, 500 broschyrer, 200 Red Ribbon-reflexer. Vi hade även filmvisningar av Staffan Hildebrands dokumentärfilm Transmission - the journey from
AIDS to HIV som är en historisk skildring av ideella
organisationer i Australien och Kambodja och deras innovativa insatser under 80 och 90 talen för att begränsa
spridningen av hiv. Filmvisningarna följdes av livliga
diskussioner. Det är ju inte bara under Världsaidsdagen
som hiv borde uppmärksammas men det är en viktig dag
att minnas och uppmärksamma. Miljoner människor har
dött i Aids och varje år dör flera miljoner helt i onödan i
brist på tillgång på effektiva behandlingar.
FARHAD MAZI ESFAHANI
Verksamhetsutvecklare
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Dragshowgalan på Malmö Pride 2014
Dragshowgalan och High Heels Entertainments fantastiska arrangemang under Malmö Pride 2014
väljer att donera överskottet av intäkterna till personer som lever med hiv.
Totalt doneras 10.382 kr till Hiv-Sveriges arbete med

att förbättra livsvillkoren för personer som lever med hiv
och pengarna går oavkortat till aktiviteter av och för personer som lever med hiv med syftet att öka livskvalitén.
- Vi vill bidra till att öka livskvalitén för hivpositiva
män som har sex med män och vi är glada att vi kan
bidra och hoppas kunna göra det fler gånger, säger producenten och dragshowartisten Michael Johansson som
är en av initiativtagarna bakom arrangemanget.
Pengarna, som kommer att användas för att anordna
sociala aktiviteter för målgruppen i region Skåne, av
Hiv-Sverige tillsammans med Positiva Gruppen Syd, är
ett välkommet tillskott.
- Vi är jätteglada att High Heels Entertainment

och Dragshowgalan valt att stödja vårt arbete och det
finns helt klart ett behov av att genomföra aktiviteter i
regionen berättar Peter Månehall, ombudsman på HivSverige.
- Vi har märkt att regionen drar ner på bidragen till
frivilligorganisationer år efter år . Detta påverkar helt
klart livskvalitén för personer som lever med hiv fortsätter Peter Månehall.
Hiv-Sverige tackar Michael Johansson, dragshowgruppen High Heels, Dragshowgalan och alla som
medverkade i detta fantastiska arrangemang till förmån
för män som har sex med män.
PETER MÅNEHALL
Ombudsman

Livskvalitéutbildning i Aten

Utsikt från hotellets takterass

3-5 december 2014 var jag inbjuden av läkemedels-

företaget Gilead till en inspirationsutbildning/-konferens
i Aten, Grekland. Deltagare i arrangemanget var patientföreträdare och sjuksköterskor. Årets program hade
fokus på ”quality of life” - livskvalité - hos personer som
lever med hiv. Tidigare har endast patientorganisationer

deltagit i programmet, detta år är som sagt även sjuksköterskor inbjudna. Det var representanter från i princip
alla Europeiska länder på utbildningen i Aten. Vi var elva
personer som representerade de Nordiska länderna. Efter
att dessa utbildningsdagar har ägt rum kommer det att bli
en nordisk variant på detta koncept med enbart inriktning
på programmet till Norden med inblandning av de som
varit med på den internationella utbildningen. Dagarna i
Aten var uppblandade med föreläsningar och workshops
utifrån de olika teman som togs upp på utbildningen.
De olika teman som diskuterades var hur man ska hålla
hiv på den politiska dagordningen, bieffekter av behandlingar och livskvalité, co-morbiditet och livskvalité,
följsamhet utifrån behandlingar och livskvalité. Vi ser
med stort intresse och hoppas att den Nordiska livkvalitékonferensen kommer att bli bra. Jag återkommer med
mer information. Vill du veta mer, hör gärna av dig.
PETER MÅNEHALL
Ombudsman
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Sara Näsström och
”Familjer som lever med hiv”
Från och med december 2014 och ett år framöver
leder jag ett projekt för Hiv-Sverige med fokus på
familjer som lever med hiv.

öppna upp för samtal. Under året kommer därför ett antal
nätverksmöten samt ett läger arrangeras i samarbete med
både medlemsorganisationer inom paraplyet och externa
intressenter.
Under de senaste åtta åren har jag drivit olika projekt

för FN, Sida och frivilligorganisationer med fokus på
utbildning, påverkansarbete och strategisk rådgivning
inom hiv/aids, sexuell och reproduktiv hälsa samt rättigheter. Förutom att leda projekt har jag även arbetat
mer praktiskt som hälsorådgivare med personer som
lever med hiv, våld i nära relationer, ungdomar och sexualupplysning.
I internationella sammanhang har jag ofta använt

Projektet avser att utifrån en behovsanalys öka kun-

skapen om hinder och möjligheter för att strategiskt
förbättra livskvalitén hos målgruppen familjer. En viktig
del i projektet är att vi vill nå ut till alla familjer som
lever med hiv oberoende av social bakgrund, kön, etnisk
tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Med familjer som lever med hiv avses
make/maka, syskon, föräldrar och barn/vuxna barn.
Genom projektet vill vi skapa trygghet och samhörighet
samt inspirera individer att skaffa sig kunskap och
verktyg till självhjälp genom interaktiva dialoger. Detta
kommer också att ge ett utmärkt tillfälle för deltagarna
att lära sig av varandra, dela erfarenheter, reflektera och

Sverige som ett modelland för så kallade ”good practices”. Men när jag flyttade hem för ett och ett halvt
år sedan insåg jag snabbt att det finns mycket kvar att
göra även i Sverige när gäller hivprevention, attityder
och okunskap kring personer som lever med hiv och att
skapa bättre förutsättningar för familjer som lever med
hiv. Eftersom jag tror starkt på individens egen förmåga
att kunna hitta lösningar och verktyg för att påverka sin
livssituation var det självklart för mig att arbeta för HivSverige - en stödjande organisation som försöker stärka
hivpositivas rättigheter i samhället. Jag hoppas därför
kunna dela med mig av mina internationella erfarenheter,
förhoppningsvis bidra med nya infallsvinklar och lära
mig av kunniga kollegor inom området.
Jag är mycket intresserad av att höra mer om liknande

projekt samt diskutera hur vi eventuellt skulle kunna
samarbeta. Har ni idéer och förslag eller är intresserade
av att veta mer om projektet, hör gärna av er till mig!

SARA BENIPOOR NÄSSTRÖM
Projektledare
sara.nasstrom@hiv-sverige.se
Tel: 076-555 67 92
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Rådgivningen

25-årsjubileum

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

I år har Hiv-Sverige extra anledning att uppmärksammas. Vi har funnits i 25 år och det kommer vi att
uppmärksamma i september genom att dela ut utmärkelsen Heders-Red Ribbon i samband med
uppmärksammandet av 25-årsjubileet.
Vi planerar ett nationellt seminarium med fokus på
då och nu, utifrån målgruppen personer som lever med
hiv. Hur var det att leva med hiv då och hur är det att
leva med hiv nu? Vad har förändrats? Diskriminering
och stigma i samhället ur ett historiskt perspektiv. Har
livskvalitén för personer som lever med hiv förändrats
mycket genom åren? Allmänhetens attityder 2015 jämfört med 1990. I samband med att vi uppmärksammar
detta kommer det att produceras en vandringsutställning
på temat ”att leva med hiv ur ett tidsperspektiv”.
Under 2015 kommer också två av våra medlemsföreningar uppmärksamma att de har funnits i 30
respektive 20 år - Posithiva Gruppen och Kvinnocirkeln
Sverige. Håll ögon öppna, för det kommer att bli en hel
del arrangemang, aktiviteter och seminarier från oss
organisationer under detta år.

ÅSA CRONBERG
Rådgivningen

Rättighetsbroschyren
Arbetet med Rättighetsbroschyren, som ska rikta sig till
personer som lever med hiv, fortgår. I rättighetsbroschyren ska man få information om vilka rättigheter man har
och information man kan behöva som nydiagnosticerad.
Tanken är att broschyren ska finnas tillgänglig bl a på
infektionsklinikerna. Hör av er om ni är intresserade av
att veta mer om Rättighetsbroschyren. Ambitionen är att
kunna trycka den under våren.
I övrigt hjälper jag Åsa Cronberg, vår jurist här på
Hiv-Sverige, med att bl a söka landsinformation som
behövs i asylärenden. Det är komplicerade frågor som
kräver mycket bakgrundsarbete.

IRENE ZETTERGREN
Volontär

PETER MÅNEHALL
Ombudsman

HIV-SVERIGE är en nationell paraplyorganisation som,
tillsammans med medlemsföreningarna, arbetar för

Ung-Hiv

förbättrade livsvillkor för personer som lever med hiv.

Ett nytt år är här och Ung-Hiv har påbörjat projektets
sista år. Plattformen Nobigdeal.nu är i bruk och inloggningsuppgifter till plattformen är utskickade. Dessa
kommer att delas ut vid besök hos infektionskliniker och
mottagningar till personer som är födda mellan 1985 och
1999 och lever med hiv. Fråga din klinik!
Under 2015 kommer plattformen utvecklas tillsammans med en webbsida. Det planeras några olika aktiviteter under året. Mer information kommer efter hand.

representanter från våra medlemsorganisationer och

Vi är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden
organisation med en styrelse som väljs bland

SIMON BLOM
Projektledare

enskilda medlemmar.
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 (T Skanstull, uppgång Allhelgonagatan)

•Tel: 08-714 54 10.
•E-post: info@hiv-sverige.se •Hemsida: hiv-sverige.se

