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2019 har varit ett intensivt år för Posithiva 
Gruppen, där vi vuxit som organisation 
och på flera plan stärkt vår roll som en 

röst för och av personer som lever med hiv. 
En av Posithiva Gruppens viktigaste uppgifter är att uppmärk-
samma hur det är att leva med hiv idag. Det behöver vi göra 
för att öka kunskapen, minska fördomarna och få bort tystna-
den kring hiv i samhället. Min önskan är att alla, utan rädsla, 
ska kunna vara så öppna med sin hiv som de själva vill. Stig-
mat utgör fortfarande ett hinder för det. 

ORDFÖRANDE HAR ORDET
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I den treårsplan som vi tagit fram för verksamhets-
åren 2019-2021 konstaterar vi att utmaningarna på 
samhällsnivå kvarstår och att de konsekvenser dessa 
får för personer som lever med hiv, gör att Posithiva 
Gruppens insatser och verksamhet ännu behövs. PG, 
som landets största patientorganisation för personer 
som lever med hiv, har de senaste åren etablerat sig 
som en ännu tydligare aktör. Under 2019 har fler än 
tidigare nåtts av våra insatser - såväl personer som 
lever med hiv som allmänhet. Vi har knutit viktiga 
kontakter såväl nationellt som internationellt. Styrel-
se och kansli har uppdaterat sina kunskaper på nya 
områden för att bättre möta behov hos en utökad 
målgrupp. 

Historiskt har Posithiva Gruppens primära mål-
grupp varit msm (män som har sex med män) men 
idag är stora delar av vår verksamhet riktad till alla 
som lever med hiv, oavsett könsidentitet eller sex-
uell läggning. Även om vi ser styrkan i att anordna 
aktiviteter öppna för alla som lever med hiv så kon-
staterar vi att olika målgrupper har olika behov. Det 
innebär till exempel att forum som bara riktar sig 
till män som har sex med män som lever med hiv är 
viktiga. På senare år har Posithiva Gruppen arbetat 

aktivt med att utveckla målgruppsinriktade insatser 
till såväl msm som kvinnor (bland annat genom pro-
jektet Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med 
hiv), unga (bland annat genom ungdomsgruppen 
Ung & Hiv) och transpersoner som lever med hiv. En 
kombination av spets- och mer allmänna insatser ger 
möjlighet för fler att känna sig välkomna och sedda i 
vår verksamhet.

Vi ser att det finns ett behov av Posithiva Gruppen 
som organisation och aktör tar större ansvar för att 
bevaka rättigheter och frågor som rör personer som 
lever med hiv. Under 2019 har vi lagt grunden för att 
i högre utsträckning agera expert i hivpolitiska och 
juridiska sammanhang, uppvakta ansvariga besluts-
fattare, myndigheter och andra aktörer samt yttra oss 
om relevanta politiska förslag. 

PG är idag en välfungerande organisation som 
har kapacitet att driva ett aktivt synlighets-, påver-
kans- och preventionsarbete som är direktförankrat 
hos, och genomförs av personer som lever med hiv.

THOMAS WINBERG
Ordförande
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UNDER 2019 HAR PG NÅTT 
FLER, SÅVÄL PERSONER 
SOM LEVER MED HIV 
SOM ALLMÄNHET. ”
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Det övergripande målet är nedbrutet i sju 
delmål:

Delmål 1 
Förbättrade förutsättningar för msm som lever 
med hiv

Delmål 2
Förbättrade förutsättningar för kvinnor som le-
ver med hiv
 
Delmål 3 
Förbättrade förutsättningar för transpersoner 
som lever med hiv
 
Delmål 4 
Förbättrade förutsättningar för unga och äldre 
som lever med hiv

Delmål 5 
Förbättrade förutsättningar för personer som 
lever med hiv genom stödverksamhet

Delmål 6 
Förbättrade förutsättningar för personer som 
lever med hiv genom metoden Posithiv Platt-
form 

Delmål 7 
Förbättrade förutsättningar för personer som 
lever med hiv genom utåtriktat arbete och 
stärkt organisation

I Verksamhetsplan 2019-2021 beskrivs delmå-
len i detalj med bakgrund, aktiviteter, mätning 
och riskanalys.

VERKSAMHETSPLAN 2019-2021

Posithiva Gruppens verksamhet utgår från 
treårsplanen Verksamhetsplan 2019-2021.
Antalet personer som lever med hiv i Sve-

rige ökar, varje år får cirka 450 personer sin di-
agnos. Posithiva Gruppen har en unik och spe-
cifik kompetens och har en betydande roll i att 
erbjuda mötesplatser för personer som lever 
med hiv. 

Det övergripande målet i verksamhetsplanen 
är formulerat: Posithiva Gruppens verksamhet 
ska bidra till förbättrade förutsättningar för per-
soner som lever med hiv, samt minska antalet 
överföringar av hiv, genom stigmasänkande 
och kunskapshöjande insatser. Detta görs i en-
lighet med den nationella hivstrategins mål om 
att “begränsa konsekvenserna av [hivinfektio-
nen] för samhället och den enskilde”. 

Posithiva Gruppen är en patientförening, 
med en organisationsstruktur som borgar för 
att “personer som lever med hivinfektion [...] 
involveras i utformande och genomförande av 
preventiva insatser”. Detta är en förutsättning 
för att delmål 3 i hivstrategin* uppnås. 

* Regeringens Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjuk-
domar från 2017 är utgångspunkten för Folkhälsomyndighetens arbete när det 
gäller hiv och därför det som utgör grunden för hur statsbidrag fördelas.
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FÖRENINGEN 
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Årsmöte 2019
Den 23 mars hölls Posithiva Gruppens årsmöte 
2019. Till skillnad från tidigare år hölls årsmötet 
på en lördag och arrangerades som en halvdag 
med lunch, mingel och föreläsning av överläkare 
Sven Grützmeier.

Vid årsmötet 2018 lades en motion om stad-
geändring fram och årsmötet valde då att bifalla 
motionen. För att en ändring av stadgarna ska gå 
igenom krävs bifall av två på varandra följande 
årsmöten, varav minst ett ordinarie. Även årsmötet 
2019 valde att bifalla motionen och därmed gick 
stadgeändringen igenom.

Ändringar och tillägg under paragrafen Verk-
samhet och syfte enligt följande lydelse:

§ 1.5 Föreningen ska sträva efter att erbjuda 
verksamhet för alla som lever med hiv.

Styrelse

Ordförande     Thomas Winberg

Vice ordförande   Sakarias Johansson

Kassör    Rolf Nissen 

Ledamot     Ola Ståhle

Ledamot     Angel Sahuquillo

Ersättare (2)    Vakanta

Valberedning

Ledamot, sammankallande Jörgen Bengtsson

Ledamot (2)    Vakanta

Ersättare    Vakant

Revisorer

Internrevisor    Roger Larsson

Extern revisor   Christina Wahlström, auktoriserad revisor

§ 1.6 Föreningen ska i sin verksamhet arbeta med 
hivprevention.

§ 1.7 Alla som kommer i kontakt med förening-
ens verksamhet skall behandlas lika och bemötas 
med respekt oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, 
trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Medlemskap
Rätt att erhålla medlemskap i föreningen har alla 
hivpositiva män som har sex med män (msm).

Enskild person, oavsett hivstatus, könsidentitet 
och sexualitet som stödjer föreningens verksamhet 
och syfte samt juridisk person som stödjer fören-
ingens verksamhet och syfte kan bli stödmedlem. 
Ett medlemskap i Posithiva Gruppen kostar 50 
kronor per år, en avgift som årligen fastställs vid 
årsmötet.

Till vänster 2019 års styrelse. Från vänster: Thomas Winberg, Ola Ståhle, 

Rolf Nissen och Angel Sahuquillo. Frånvarande: Sakarias Johansson
Foto: PG
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Organisation och personal
Verksamhetens styrdokument har under 2019 ut-
vecklats, och arbetet med att implementera dem i 
alla delar av verksamheten sker löpande. Ett arbete 
med en strategi mot rasism har påbörjats. 

Styrelsen har haft workshop om styrelsearbete 
och delar av styrelsen samt all kanslipersonal har 
genomgått en kurs om genus och bemötande av 
transpersoner. Delar av kansliet deltog på en kurs 
om empowerment. 

Vid 2019 års slut hade Posithiva Gruppen totalt 
tio personer anställda, varav tre heltid och reste-
rande deltid. Arbetet leds av en verksamhetschef 
och personalstyrkan består av en projektledare 
för Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med 
hiv och verksamhet för transpersoner som lever 
med hiv, en föreningsvärd/gruppsamordnare Ung 
& Hiv, en kommunikatör, en sakkunnig jurist, en 
senior sakkunnig hivpolitik, en redovisningseko-
nom, en projektmedarbetare, en föreläsare och en 
ytterligare föreningsvärd. 

Medlemsenkät
Posithiva Gruppen genomför årligen en med-
lemsenkät för att se vad föreningens medlemmar 
tycker om verksamheten samt vilka aktiviteter och 
fokusområden som är viktiga för medlemmarna. 
Enkäten skickas ut till alla ordinarie medlemmar 
(hivpositiva msm) som valt att ta emot utskick.

Enkätresultaten finns i Sammanställning av 
medlemsenkät 2019/20. 
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På frågan vad man tycker att det är viktigast att Posithiva Gruppen arbetar med/
erbjuder har över 66 procent av de svarande i medlemsenkäten för 2019/20 rankat 
nedan tre punkter högst:

• Anordna föreläsningar, workshops och andra informationsaktiviteter.

• Anordna utbildningsdagar som till exempel Posithiv Plattform.

• Bevaka rättigheter och intressen samt synliggöra personer som lever med hiv.

Hedersmedlem Sven Grützmeier (till vänster) mottog diplom och  
ett konstverk av Rune Vallström Karlsson.
Foto: PG



VERKSAMHETER FÖR PERSONER 
SOM LEVER MED HIV  
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Posithiva Gruppen har sitt säte på Östermalmsga-
tan 5 i Stockholm. I lokalerna, såväl som på andra 
platser, i samverkan med andra aktörer, har det 
under året anordnats föreläsningar, kurser och so-
ciala aktiviteter för personer som lever med hiv. 

Genom föreläsningar och kurser ger PG perso-
ner som lever med hiv möjlighet att få information 
och kunskap om frågor som rör hiv samt verktyg 
för att hantera ett liv med denna kroniska sjukdom. 
Vad ett liv med hiv innebär är såklart högst indivi-
duellt men det finns frågor som berör många och 
som återkommande lyfts i målgruppen. Vi strävar 
efter att erbjuda en bredd i såväl föreläsningar och 
kurser som i sociala aktiviteter. Med våra insatser 
vill vi bidra till ökad fysisk och psykisk hälsa och 
välbefinnande. 

I april anordnades till exempel, tillsammans 
med Noaks Ark Stockholm, en må bra-dag för 
personer som lever med hiv över 50 år. Dagen fo-
kuserade på bland annat mindfulness, hälsa och 
åldrande, rättigheter och annat att tänka på i kon-
takter med vården. Föreläsningar gav av geriatri-
ker Peter Johansson, infektionsläkare Göran Bratt, 
Gunnar Sandell från PRO och Erik Lucht, läkare 
och f.d. verksamhetschef för vårdcentraler.

Varje fredag har det serverats soppa mellan 
klockan 18.00 och 20.00 och lokalen har öppet till 
22.00. Vid högtiderna påsk, midsommar och nyår 
har det anordnats firande.

PG har under 2019 lånat ut föreningslokalen till 
bland andra Barnhivcentrum. Det totala antalet 
besökare i lokalen var under året 1777.

Stöd och rådgivning
PG erbjuder personer som lever med hiv rådgiv-
ning och stöd i till exempel kontakt med myn-

En av Posithiva Gruppens viktigaste uppgifter är att erbju-
da mötesplatser, kunskapshöjande insatser samt stöd för 
personer som lever med hiv. Posithiva Gruppens arbete 

styrs och formas av personer som själva lever med hiv. Vårt 
existensberättigande finns i att arbetet för personer som lever 
med hiv utgår just från personer som lever med hiv. 

VERKSAMHET FÖR ALLA 
SOM LEVER MED HIV

Behovet av enskilda stödsamtal är fortsatt stort, 
och sker i samband med alla Posithiva Gruppens 
verksamheter. De vanligaste frågorna som kom-
mer upp i samtal rör ensamhet, relationer, dating, 
informationsplikt, biverkningar och mediciner. 
Personer som först kommer i kontakt med PG via 
Heart-2-Heart återkommer ofta i andra aktiviteter, 
t.ex. Posithiv Plattform. Ett flertal stödpersoner är 
anslutna till Heart-2-Heart. 

2019 har totalt 240 stödsamtal skett genom di-
gitala kanaler som chatt och mail, per telefon och 
genom fysiska möten.

Kondom/femidomprenumeration
Posithiva Gruppen har en prenumerationstjänst 
(fd. ”Gummiklubben”) som erbjuder kostnadsfria 
utskick av kondomer och/eller femidomer samt 
vattenbaserat glidmedel. Under 2019 har tre ut-
skick gjorts.

Femidom-prenumeration lanserades som en 
del av prenumerationstjänsten i april 2019. Femi-
dom, också kallat ”female condom” är ett skydd av 
mycket tunn plast eller latex som kan sättas in i 
slidan eller analen.

digheter som Försäkringskassan, översättning, 
kontakt med läkare, kurator och kring hur man 
kan lyfta frågor som rör exempelvis informations-
plikt och biverkningar. 

I mitten på 2019 utökades utbudet av tjänster 
med juridiskt stöd av en sakkunnig jurist. Juridisk 
rådgivning har skett vid 165 tillfällen 2019.
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Under 2019 har totalt fem Posithiv Platt-
form anordnats, varav två tillsammans med 
Positiva Gruppen Väst. Plattformarna har 
förlagts till Umeå, Karlstad, Kungälv och 
Stockholm. Relationer har etablerats och 
upprätthålls med Venhälsan, Infektionsmot-
tagning 2 samt Umeå infektionsklinik. 

89 procent av deltagarna 2019 svarar Ja 
på frågan om de skulle rekommendera Po-
sithiv Plattform till andra (övriga svarande 
har antingen inte svarat på frågan eller krys-
sat i Vill inte svara, ingen har kryssat i Nej).  

Posithiv Plattform är en helg för personer 
som lever med hiv. Helgen innehåller före-
läsningar och workshops men framförallt 
ges mycket tid att umgås med andra deltaga-
re för att kunna dela erfarenheter och tankar. 
Konceptet Posithiv Plattform är framtaget 
av Posithiva Gruppen och arrangerades för-
sta gången 2011 och sedan dess har över 50 
plattformar anordnats runt om i landet. 

Sedan 2014 är Daniel Serguey Suarez 
projektledare för Posithiv Plattform och 
finns med både som samordnare och förelä-
sare. Daniel Serguey lever själv med hiv och 
är utbildad i socialt arbete. Återkommande 
föreläsare och samtalsledare är bland andra 
Sven Grützmeier, överläkare och Ronnie 
Ask, sjuksköterska, Angela Halldin, dietist, 
Suzann Larsdotter, sexolog och Lena Nilsson 
Schönnesson, psykolog.

På en plattform deltar cirka 15 personer 
och eftersom det är öppet för alla, oavsett till 
exempel könsidentitet och sexualitet blan-
das människor med vitt skilda bakgrund 
och erfarenheter.

Plattformar 2019

12-14 april Stockholm

24-26 maj Kungälv (med PG Väst)

13-15 september Umeå

15-17 november Stockholm

7-9 december Karlstad (med PG Väst)

Foto: Jonas Norén
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Över 90 procent  av 
deltagarna svarar i 
utvärdering att de 
fått ny kunskap på 
Posithiv Plattform.

Fredag 
19.00 

 

Middag på hotellet 
Lördag 

07.30-  
 

Frukost

9.00-10.00 Presentation - Varför Posithiv Plattform?

 

 

Daniel Suarez, verksamhetschef, Posithiva Gruppen

10.00-10.30 Bensträckare/Kaffe

10.30-12.30 Hur lever man ett långt liv med hiv? 

 

 

Provtagningar, kontroller, familjeliv, smittskyddslagen m.m. 

 

 

Sven Grützmeier, överläkare, Venhälsan, Södersjukhuset

 

 

Ronnie Ask, sjuksköterska, Venhälsan, Södersjukhuset

12.30-13.30 Lunch 13.00-14.00 Workshop 
14.00-14.30 Bensträckare / Kaffe

14.30-16.00 Medveten närvaro i vila och vardag

 

 

Peter Roth, mindfulnessinstruktör

19.00- 
 

Middag
Söndag

07.30-  
 

Frukost

09.30-10.00 Reflektion
 

 

Tankar kring gårdagen samt förväntningar på dagen  

Exempel på program
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Posithiva Gruppen anordnar regelbundet sociala och kunskapshöjan-
de aktiviteter för hivpositiva män som har sex med män, tex museibe-
sök, utflykter och föreläsningar. 

Under året har Posithiva Gruppen som aktör och hiv som ämne 
fått större uppmärksamhet i gaycommunityt. Såväl på individnivå som 
genom det större utåtriktade arbetet har förutsättningarna för hivpo-
sitiva msm förbättrats. PG ser ett ökat antal msm som söker kontakt 
med organisationen.

Varje onsdag har det serverats middag i Posithiva Gruppens fören-
ingslokal. Onsdagsmiddagarna kan betraktas som en institution och 
har anordnats i liknande form sedan föreningens tidiga år. Förenings-
lokalen är då öppen för hivpositiva män som har sex med män från 
klockan 14.00 och mellan 18.00 och 20.00 serveras middag. Sedan den 
1 december 2019 är onsdagsmiddagen kostnadsfri.

På julafton serverades julbord och traditionsenligt var alla hivpo-
sitiva män som har sex med män samt deras närstående välkomna att 
fira jul i föreningens lokaler.

I samband med årsmötesdagen hölls en utnämningsceremoni för 
överläkare Sven Grützmeier, som 2018 utsågs till hedersmedlem i Po-
sithiva Gruppen. I samband med dett höll Sven en föreläsning om sitt 
liv som läkare, om hbtq-aktivism och arbetet med hiv. 

VERKSAMHET FÖR HIVPOSITIVA 
MÄN SOM HAR SEX MED MÄN

Foto: PG
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Ung & Hiv är en grupp för personer 
mellan 18 och 30 år som lever med 
hiv. Till Ung & Hiv är alla som lever 
med hiv, oavsett könsidentitet och 
sexuell läggning välkomna. Gruppen 
träffas, pratar och hittar på aktiviteter 
tillsammans. 

Tack vare nya samarbeten och ett 
intensifierat arbete för att synas i nya 
och fler kanaler har Ung & Hiv under 
2019 nått ut till fler unga och unga 
vuxna som lever med hiv. Registret 
över relevanta aktörer som mottar in-
formation från PG om aktiviteter för 
unga respektive äldre har utökats. Ung 
& Hivs hemsida har uppdaterats och 
utökats med ytterligare relevant mate-
rial riktad till unga.

Under 2019 har Ung & Hiv anord-
nat tio aktiviteter, bland annat besök 
på museum, tennis och klättring. 

Foto: Jonas Norén

Två av sammankomsterna har varit helgaktiviteter med övernatt-
ning. En hölls i Stockholm i maj med fokus på bland annat erfa-
renhetsutbyte, ”PARTNER”-studien, smittskyddslagen och ungas 
delaktighet i samhället och hur det kan påverka unga vuxna som 
lever med hiv. Dietist Angela Halldin föreläste om kost, träning 
och hivmedicinernas eventuella påverkan på magen. 

I september anordnades en helg i Vadstena med fokus på stig-
ma, mediciner, självförverkligande och empowerment där bland 
andra Pernilla Albinsson, sjuksköterska på Infektionsmottagning 
2, Karolinska sjukhuset, Huddinge föreläste.

Gruppen har genom två workshops undersökt behovet av in-
formationsmaterial riktat till unga och unga vuxna som lever med 
hiv. Det framgick att unga och unga vuxna som lever med hiv har 
frågeställningar och uttrycker oro kring hivinfektionens påverkan 
på sexlivet, relationer, psykisk ohälsa och familjebildning.

Samverkan har skett med Infektionsmottagning 2 i Huddinge, 
bland annat kring deras konferens för unga vuxna 18-26 år och 
deras Mentorsprogram för unga vuxna 18-30 år, Noaks Ark Öster-
götland samt nationella och internationella ungdomsorganisatio-
ner som Ungegruppen i Danmark. Samverkan med Barnhivcen-
trum har utvecklats genom deltagande på deras Hivskola för barn 
15-18 år där en presentation av verksamheten Ung & Hiv hölls.

“I take with me how to love and respect myself and 
also accept my condition and move on with [my] life”.

Deltagare på helgen i Vadstena

Foto: PG
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barnmorskan Lena Rolfhamre som pratade om IVF; jurist 
Amanda Thieme som pratade om adoption, samt familje-
hemskonsult Åsa Arkö-Zanton. Det andra eventet var en 
föreläsning med Naina Khanna, verkställande direktör för 
Positive Women’s Network (PWN) i USA på temat ”Hiv ur 
ett feministiskt och antirasistiskt perspektiv”.

I maj anordnade kunskapsnätverket en Må bra-dag för 
kvinnor som lever med hiv, i samarbete med Noaks Ark 
Stockholm, Kvinnocirkeln Sverige (KCS) och Angaza Sve-
rige.

I november åkte projektmedarbetarna Paula och Jayne 
till London för att träffa personer från systerorganisatio-
nerna Positively UK, Act Up London och Sophia Forum.

Totalt har ungefär 90 personer 
närvarat fysiskt på kunskapsnät-
verkets aktiviteter under året, och 
över 1000 personer har tagit del av 
det digitala innehåll som finns på 
kunskapsnätverkets hemsida. 

Utvärderingar från temakvällar 
2019 visar att 82 procent av delta-
garna tyckt att den aktuella tema-
kvällen i sin helhet varit mycket 
bra. Gällande föreläsningar uppger 
93 procent av deltagarna att de för-
bättrat sin kunskap om det aktuella 
temat ”jättemycket” eller ”ganska 
mycket”.

Kunskapsnätverk för kvinnor som lever 
med hiv (KN) är Posithiva Gruppens verk-
samhet för kvinnor, och syftet med verk-
samheten är att förbättra förutsättningarna 
för kvinnor som lever med hiv. 

Under 2019 har kunskapsnätverket 
fortsatt etablera sig som en viktig resurs 
och mötesplats både för kvinnor som lever 
med hiv och för andra aktörer som arbe-
tar med kvinno- och hivfrågor. Inte minst 
fungerar kunskapsnätverkets hemsida, där 
alla aktiviteter dokumenteras i text, bild 
och video, som en kunskapsbank för så-
väl sociala som medicinska perspektiv på 
kvinnor och hiv.

Kunskapsnätverket har under året ar-
rangerat en temakväll under rubriken 
”Kunskap om smittfri hiv – hur påverkas 
kvinnors sexualitet och självkänsla?” med 
Ewa Carlsson-Lalloo, sjuksköterska och 
PhD och en temakväll på temat vardags-
ekonomi och sparande med Nadia Wallin, 
budget- och skuldrådgivare. 

Kunskapsnätverket har arrangerat två 
event öppna för alla, oavsett hivstatus och 
kön. Det ena var ett panelsamtal om att 
skaffa barn med två kvinnor som lever med 
hiv som valt att skaffa barn på olika sätt, 

Paula och Jayne från kunskapsnätverkets projektgrupp på besök 
hos Positively UK. Från vänster Sara, Paula, Jayne och Garry.

I september besökte Naina Khanna Stockholm, inbju-
den av Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv 
för att föreläsa på temat ”Hiv ur ett feministiskt och 
antirasistiskt perspektiv”.
Foto: PG
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Redan 2018 påbörjade Posithi-
va Gruppen ett arbete med att 
utveckla strategier samt ta fram 
underlag kring transpersoner 
och hiv i Sverige, i syfte att hitta 
rätt i rollen som patientorgani-
sation för alla som lever med hiv, 
oavsett kön, könsidentitet och 
könsuttryck.

Konkreta siffror, dvs statis-
tik, kring hivfall bland trans-
personer saknas i Sverige men 
att det visst finns transpersoner 
som lever med hiv runtom i lan-
det, inklusive bland Posithiva 
Gruppens egna medlemmar är 
ett faktum. PGs roll har hittills 
varit fokuserad på att samla in 
erfarenheter och åsikter direkt 
från transpersoner som lever 
med hiv, men även hos trans-
personer i allmänhet, då kring 

specifika erfarenheter med hiv, 
prevention och bemötande i 
samband med hivtestning. 

Under mars månad etable-
rades kontakt med ett antal ak-
törer som arbetar med insatser 
riktade till transpersoner i Sve-
rige, i syfte att identifiera huru-
vida det redan fanns insatser om 
hiv (informationsmaterial eller 
andra insatser) riktade till just 
transpersoner. Det visade sig att 
hivspecifika insatser fanns i li-
ten omfattning, och i de fall det 
fanns rörde det sig om primär-
prevention. 

Tre personer har under året 
rekryterats till en referensgrupp 
för transpersoner som lever med 
hiv. 

En enkät som riktar sig till 
transpersoner (oberoende av 

hivstatus) lanserades och innan 
årets slut hade över 100 perso-
ner svarat på enkäten.

Ett samarbete mellan PG, 
läkare och vice ordförande i 
”Regnbågsläkarna” Katie Coll-
mar och RFSL Stockholm har 
inletts för att tillhandahålla ett 
transkompetensutvecklande ut-
bildningsupplägg för aktörer 
som erbjuder hivtest och råd-
givning.  

I november genomfördes en 
studieresa till Madrid för att 
träffa och utbyta erfarenheter 
med organisationerna Imagina 
Más och Apoyo Positivo. 

I november månad höll Katie 
Collmar även en intern trans-
kompetensutbildning för Po-
sithiva Gruppens kansli och 
styrelse. 

Möte med Iván (längst till vänster), Javier och Teresa (till höger) från Imagi-
na Más. I mitten Johanne, Daniel och Naomi från PG.
Foto: PG

VERKSAMHET FÖR TRANSPERSONER 
SOM LEVER MED HIV



KOMMUNIKATION, PÅVERKAN 
OCH SAMVERKAN  
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Informationsinsatser 
Under sommaren 2019, med 
crescendo under Stockholm Pri-
de 29 juli – 3 augusti genomförde 
Posithiva Gruppen en kampanj 
under namnet Jag har fattat gre-
jen! med målet att öka kunska-
pen hos gruppen män som har 
sex med män om smittfri hiv 
och det problematiska i att välja 
sexpartner utifrån hivstatus. 

I kampanjen användes sloga-
nen ”Jag har fattat grejen!” och 
frågan ”Har du fattat grejen?” 
Budskapet innebär att man fat-
tat grejen med att behandlad 
hiv inte överförs, att det säkras-
te ligget, när det gäller hiv, är 
en person som känner till sin 
hivstatus och att man oavsett 
inte väljer sexpartner utifrån 
hivstatus. Kampanjen tar sin ut-
gångspunkt i resultaten från den 
så kallade PARTNERII-studien 
som genomförts vid 75 europe-
iska kliniker och som bekräftar 
att behandlad hiv är smittfri. I studien deltog 783 
samkönade manliga par där den ena lever med be-
handlad hiv och den andra utan hiv. 

Paren rapporterade drygt 77 000 kondomlösa 
anala samlag, utan ett enda fall av hivöverföring. 
Trots att hiv inte kan överföras från en person med 
behandlad hiv vittnar människor om att de åter-
kommande avvisas, eller till och med möts av hat, 
i dejtingsamanhang på grund av sin hivstatus.

Jag har fattat grejen! inleddes våren 2019 med 

Posithiva Gruppen bevakar och driver frågor som rör hiv, 
alltid med målet att förbättra livsvillkoren för personer 
som lever med hiv. Att det vi säger och gör tar sin ut-

gångspunkt i människors faktiska behov och verklighet kräver 
att vi ständigt har örat mot marken och fångar upp vad som är 
viktigt för personer som lever med hiv i Sverige idag.
För många är idag inte sjukdomen i sig, utan andras okunskap 
och fördomar det största problemet. Synliggörande och att 
öka kunskapen om hiv hos allmänheten är därför en viktig del 
i Posithiva Gruppens arbete för att minska stigmatisering samt 
motverka fördomar.

helsidesannonser och advertorial (annons utfor-
mad som artikel) i tidningen QX. Inför Stockholm 
Pride annonserades det i de sociala medierna 
Instagram och Facebook samt i dejtningappen 
Grindr för att väcka uppmärksamhet, med formu-
leringar som ”Har du fattat grejen? Håll utkik för 
att fatta grejen!” och ”Har du fattat grejen? Kom 
förbi vårt tält i Pride Park för att vinna en av våra 
snygga t-shirt.” tillsammans med bilder på perso-
ner i t-shirtsen. Målet var att locka personer till 

I tältet i Pride Park kunde man delta i ett quiz om 
hiv och smittfri hiv med chans att vinna en t-shirt. 
Foto: Jonas Norén



22

Pride Park och tältet för att tävla om en t-shirt.
I Pride House anordnades seminariet Vem 

är säkraste ligget? Har du fattat grejen? Ett 
samtal om säker och osäker sex i tider av smitt-
fri hiv och PrEP. Seminariet arrangerades som 
ett panelsamtal där panelen bestod av Axel 
som själv lever med hiv, Marcos som inte gör 
det, och som varit ansiktet utåt för kampan-
jen, samt överläkare Sven Grützmeier. De dis-
kuterade faktumet att personer väljs bort och 
avvisas på grund av sin hivstatus, hur vi kan 
få människor att ta till sig fakta och agera ut-
ifrån den.

Vecka 36 annonserade PG i Stockholms lo-
kaltrafik med budskapet ”Jag kan ge dig allt. 
Utom min hiv.”, information om PARTNE-
RII-studien samt uppmaning om att uppdate-
ra sina kunskaper på www.smittfri.se. Samma 
annons publicerades i QX majnummer.

Stigmasänkande kampanjer
Kampanjerna Jag kan ge dig allt. Utom min hiv. 
och Jag har fattat grejen! syftar till att öka kun-
skapen om vad det innebär att leva med be-
handlad hiv idag. 
De tar sin utgångspunkt i PARTNERII-studien, 
som genomförts vid 75 europeiska kliniker och 
som bekräftar att behandlad hiv är smittfri.

Till vänster och ovan: Annons publicerad i tid-
ningen QX och i Stockholms lokaltrafik.

Nedan: Annons och advertorial i tidningen QX.

Med anledning av internationella kvinno-
dagen den 8 mars återlanserade Kunskapsnät-
verk för kvinnor som lever med hiv den 
kvinnodagskampanj som skapades 2018 till-
sammans med Noaks Ark Stockholm. Åtta av 
tjugofyra berättelser från kvinnor som lever 
med hiv valdes ut och publicerades i sociala 
medier samt på organisationernas respektive 
hemsidor. 
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Påverkansarbete och media
Under 2019 har Posithiva Gruppens påverkansarbete 
trappats upp, delvis i och med att en senior sakunnig 
hivpolitik anställts. Representanter för organisatio-
nen har under året träffat bland annat myndigheter, 
regioner, förbund och företag för att diskutera inklu-
dering av frågor som rör hiv och att leva med hiv i 
deras arbete och frågor.

Frågor om msm och hiv har lyfts i forum som till 
exempel Organisationsforum, möten med politiker 
samt möten med hbtq-aktörer. Msm och hiv har lyfts 
i bland annat sociala medier och Posithiva Nyheter. 
Fokus har legat på stigmasänkande insatser.

I november arrangerades ett seminarium i riks-
dagen på temat hiv och livskvalitet. Seminariet var 
det första av fyra som anordnas runt om i landet 
2019 och 2020. Deltagande riksdagsledamöter var 
Acko Ankarberg Johansson (KD), Karin Rågsjö (V), 
Camilla Waltersson Grönvall (M), Dag Larsson (S), 
Sofia Nilsson (C) och Bengt Eliasson (L). Seminariet 
inleddes med presentationer av infektionsläkare An-
ders Sönnerborg och Catharina Missadilis. Samtalet 
leddes av Peter Månehall, senior sakunnig hivpolitik 
och Posithiva Gruppens ordförande Thomas Win-
berg delade med sig av tankar och erfarenheter från 
sig själv och andra som lever med hiv.

I december arrangerades ett semi-
narium under samma rubrik med regi-
onpolitiker i Malmö från S, C, L och V. 

På temat publicerades i november 
en debattartikel av Peter Månehall, 
senior sakkunnig hos Posithiva Grup-
pen i Dagens Medicin. I samband med 
World AIDS Day den 1 december publ-
icerades ytterligare en debattartikel 
med rubriken ”Livet för personer med 
hiv kan förbättras och rymma mer än 
att överleva.” i Sydsvenska Dagbladet.

I juni undersökte KN frågor kring 
kostnadsfri modersmjölksersättning 
(till barn som föds av kvinnor som le-
ver med hiv) genom bland annat en in-
tervju/artikel på hemsidan, i samband 
med att hälso- och sjukvårdsförvalt-
ningen i Region Stockholm öppnade 
upp för att erbjuda detta islutet av maj 
2019.  

I mars intervjuades PGs ordförande 
Thomas Winberg i SVT Nyheter Stock-
holm om att leva med smittfri hiv.
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Anders som också själva lever med hiv, 
Linda Vikman, äldreombudsman, Erik 
Slottner, äldreborgarråd Stockholms 
stad (KD), Peter Månehall, senior sak-
kunnig hivpolitik PG samt Erik Lucht, 
tandläkare som doktorerat på föränd-
ringar i tandhälsa hos hivpositiva och 
tidigare verksamhetschef för Hässelby 
och Husby Akalla vårdcentraler.

Samtalet har resulterat i ett upp-
drag via äldreförvaltningen att göra en 
nollbasmätning om kunskapsnivån be-
träffande hiv och äldre i stadens verk-
samheter för äldre.

Under hösten 2019 har representant 
för PG även träffat SPF Seniorernas 
Samhällspolitiska chef för att se hur 
man inom SPF arbetar med målgrup-
pen personer som lever med hiv samt 
hur kunskapen ser ut inom förbundet.

Hiv & Åldrande är såväl ett bevakningsområ-
de som ett samlingsnamn för de insatser som 
PG genomför och som fokuserar på allt det 
som anknyter till att åldras med den kroniska 
sjukdom som hiv är. 

 Med anledning av internationella äldre-
dagen den 1 oktober anordnade Noaks Ark 
Stockholm och Posithiva Gruppen (PG) idag 
ett rundabordssamtal för att diskutera åldran-
de och hiv. Över hälften av alla som lever med 
hiv i Sverige är idag över 50 år och frågor som 
rör exempelvis bemötande i vård och omsorg, 
långtidsbiverkningar och ålderssjukdomar 
blir allt viktigare att lyfta.

Samtalet inleddes med en kort presentation 
av 50+ Study, om hiv och äldre av infektions-
läkare Göran Bratt, Venhälsan. I samtalet, som 
modererades av Håkan Jörnehed, ordförande 
Noaks Ark Stockholm deltog Thomas Win-
berg, ordförande PG, Inger Forsgren, vice 
ordförande KvinnoCirkeln Sverige, Rune och 

Rundabordssamtal på internationella äldredagen för att diskute-
ra åldrande och hiv med bla äldreborgarrådet Erik Slottner (KD) 
och Linda Vikman, äldreombudsman, Stockholms stad.
Foto: PG
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Hemsidor och sociala medier
I början på december nylanserades 
Posithiva Gruppens hemsida www.po-
sithivagruppen.se. Den nya hemsidan 
speglar bättre den organisation som 
Posithiva Gruppen är i dag - en bred, 
kompetent och tillgänglig organisation 
för alla som lever med hiv i Sverige. 
Totalt har www.posithivagruppen.se 
under 2019 haft 12 197 besök.

Posithiva Gruppen har utöver 
domänen posithivagruppen.se do-
mäner för flera verksamheter: www.
heart-2-heart.se, www.posithivplatt-
form.se, www.unghiv.se, www.kun-
skapsnatverk.se och kampanjsajten 
www.smittfri.se (även smittfri.org 
och smittfri.com ägs av PG men all 
trafik omdirigeras till smittfri.se). 

Under året har även www.unghiv.
se vidareutvecklats som informa-

tionskanal om Ung & Hivs aktivite-
ter för målgruppen unga som lever 
med hiv. Alla domäner granskas och 
uppdateras löpande. Www.posithiv-
plattform.se har till exempel uppda-
terats med nytt bildmaterial och en 
genomgång av dess textinnehåll har 
genomförts.

Att finnas, och synas, i sociala me-
dier är i dagens medielandskap en 
förutsättning för att överhuvudtaget 
komma upp på såväl samhällets ag-
enda. 

Posithiva Gruppens sociala medi-
er är viktiga kanaler för att nå ut med 
såväl informationsinsatser som för 
att uppdatera målgrupp och intres-
senter om vårt arbete. Under 2019 
har arbetet med att utveckla och an-
vända PGs Facebook och Instagram 
fortsatt.
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Posithiva Nyheter
Posithiva Nyheter är Posithiva Gruppens 
tidining. Målet är att Posithiva Nyheter ska 
erbjuda en blandning av artiklar om ak-
tuella frågor och ämnen kopplade till hiv, 
personporträtt samt information om vår 
verksamhet och aktiviteter. I och med 2019 
års första nummer av Posithiva Nyheter 
lanserades tidningen i ett nytt format och 
är numera registrerad som periodisk skrift 
med utgivningsbevis. Under 2019 har tid-
ningen getts ut i tre nummer.

Posithiva Gruppen har som mål att Po-
sithiva Nyheter ska erbjuda en blandning 
av artiklar om aktuella frågor och ämnen 
kopplade till hiv, personporträtt samt in-
formation om verksamhet och aktiviteter. 
Arbetet med att utveckla tidningen och 
dess innehåll pågår ständigt. 

Föreläsningar
Under 2019 har Posithiva Gruppen genom-
fört ett antal föreläsningar för bland annat 
vårdstudenter, smittskyddsansvariga och 
personal inom vård och omsorg. Utvärde-
ringar visar att PGs koncept är mycket upp-
skattat och att mottagarna tar till sig av den 
kunskap som förmedlas. Våra föreläsningar 
skräddarsys och erbjuds till exempel med 
särskilt fokus på hiv och åldrande för per-
sonal inom omsorg och äldreförvaltning. 
Föreläsarna lever själva med hiv, de delar 
med sig av sina personliga berättelser och 
förmedlar fakta om hiv och om att leva 
med hiv. 

Beställare av föreläsningar har under 
året bland annat varit Smittskydd Stock-
holm, Linköpings Universitets läkarpro-
gram, Medicinska sektionen vid Uppsala 
studentkår, Läkare i världen, Farmaceuter 
utan Gränser, gymnasieskolor och hem-
tjänstföretag. Totalt har cirka 800 personer 
tagit del av Posithiva Gruppens föreläs-
ningar under 2019.
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Utbyte, event och konferenser 
Posithiva Gruppen arrangerar och deltar re-
gelbundet i konferenser och event. Organisa-
tionen arbetar för att främja utbyte och sam-
verkan med andra, såväl i Sverige som utanför 
för att kunna dela erfarenheter och kunskap. 
Tillsammans med andra ökar också möjlig-
heterna att nå ut till fler, såväl till allmänhet 
med informationsinsatser som till personer 
som lever med hiv.

Konferens Smittfri hiv - vad innebär det 
för individen och samhället?
Den 8 november anordnade Posithiva Grup-
pen och Riksförbundet Noaks Ark en konfe-
rens under rubriken Smittfri hiv - vad innebär 
det för individen och samhället?. Cirka 130 
personer deltog, från personer från civilsam-

Konferensen Smittfri hiv - vad innebär det för individen och sam-
hället? Till vänster: Lena Nilsson Schönnesson, ordförande Noaks 
Ark och PGs ordförande Thomas Winberg. Stora bilden: Huvudta-
lare Davina Conner (US), medgrundare av U=U-kampanjen. Nedre 
bilden: Panelsamtal med personer som själva lever med hiv, om öp-
penhet och informationsplikten.
Foto: PG

hället, representanter och medlemmar i ideel-
la organisationer som Noaks Ark och PG till 
anställda inom kommun, landsting, myndig-
het och privat sektor. På programmet fanns 
bland annat en föreläsning av U=U-kampan-
jens medgrundare Davina Conner (US), ett 
panelsamtal med personer som själva lever 
med hiv om öppenhet och informations-
plikten och en dragning om de uppdaterade 
smittskyddsbladen med Peter Gröön, lands-
tingsjurist, Smittskydd Stockholm.
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Stockholm Pride
Som nämnt under Informationsinsatser (sid. 23) var 
PGs medverkan på Stockholm Pride 2019 inramat av 
kampanjen Jag har fattat grejen! I Pride Park hölls 
quiz i PGs och Preventhivs tält där deltagarna kunde 
vinna en t-shirt med texten ”Jag har fattat grejen!”
I Pride House anordnades seminariet Vem är säkras-
te ligget? Har du fattat grejen? Ett samtal om säker 
och osäker sex i tider av smittfri hiv och PrEP (läs mer 
under Informationsinsatser, sid. 23).

Ytterligare ett seminarium anordnades, ett samtal 
under rubriken Bo hann inte leva med Ulrika och 
Fanny Frankmar. Tillsammans har de skrivit ”Boken 

om Bo”. Ulrika och Bo fick dottern Fanny 1984. Bo 
dog i aids 1987, när Fanny bara var tre år gammal. 

Utöver happenings i tältet och seminarier i Pride 
House hade PG för tredje året i rad ett stort ekipage 
i Pride Parade, tillsammans med Noaks Ark Stock-
holm. 

Vid invigningen av Pride Park höll Posithiva 
Gruppen traditionsenligt i Regnbågsblocket. Ord-
förande Thomas Winberg talade tillsammans med 
Ulrika Frankmar, efterlevande till Bo som dog i aids 
1987. Cherry Wilder och Stockholms Gaykör fram-

förde Regnbågssången och det hölls en tyst minut för 
de som inte längre finns med oss.

Båda PGs seminarier, Regnbågsblocket, ett event 
kring kampanjen som hölls i Pride Park liksom para-
den filmades och finns att se på Posithiva Gruppens 
Youtubekanal.

Preventhiv
Preventhivgruppen har under året haft regelbundna 
möten och en planeringsdag. Gruppen är ett sam-
arbete mellan Kunskapscentrum för sexualitet och 
hälsa, RFSL, RFSL Stockholm, RFSL Ungdom, Smitt-
skydd Stockholm, Venhälsan, Noaks Ark Stockholm, 
Infektionsmottagning 2, Huddinge sjukhus och Po-

sithiva Gruppen. För fjärde året i rad 
hade gruppen gemensamt tält i Pride 
Park på Stockholm Pride. I tältet er-
bjöds gratis hivtest med rådgivning 
och information och PG fanns på plats 
för att samtala och svara på frågor om 
hiv och hur det är att leva med hiv idag.

I och med att gonorré ökat i grup-
pen män som har sex med män hade 
Preventhiv fått i uppdrag av Folkhäl-
somyndigheten att genomföra en in-
formationsinsats riktad till msm. En 
kampanj med filmer, kondomer och 
informationsmaterial togs fram och 
pushades i såväl sociala medier som 
på exponeringsytor i det offentliga 
rummet i Stockholm i samband med 
Stockholm Pride men även före och 
efter festivalen.
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AIDS Impact 
I juli var PG inbjudna till den internatio-
nella konferensen AIDS Impact i London 
för att visa filmerna Att leva och åldras med 
hiv samt Ung med hiv. Efter filmvisningen 
delade Agneta och Joni med sig av sina er-
farenheter av att leva med hiv i Sverige idag. 
De pratade bl.a. om vad unga och äldre har 
gemensamt och om att backa varandra.

På konferensen för att bevaka ytterligare 
frågor fanns även Jayne Kidandy-Stenberg 
från projektgruppen för Kunskapsnätverk 
för kvinnor som lever med hiv samt pro-
jektledare för Kunskapsnätverk för kvinnor 
om lever med hiv och verksamheten för 
transpersoner som lever med hiv, Johanne 
Hoffart.

Johanne, Joni, Jayne och Agneta på 
plats på AIDS Impact i London.

World AIDS Day
Med anledning av World AIDS Day eller 
Världsaidsdagen den 1 december anord-
nade PG en minnesstund i Maria Magda-
lena kyrka på Södermalm. Kvällen bjöd 
på sång av Stockholms Gaykör samt tal 
av bland andra ordförande Thomas Win-
berg, författare Pia-Kristina Garde och 
överläkare Sven Grützmeier.

U=U och Prevention Access Campaign
I april 2019 anslöt sig Posithiva Gruppen 
till Prevention Access Campaigns globala 
rörelse U=U vars syfte är att sprida kun-
skapen om smittfri hiv. U=U står för Un-
detectable = Untransmittable vilken inne-
bär Omätbart virus = Oöverförbart virus. 
Rörelsen har i dagsläget över 970 samar-
betspartners i 101 länder, från forskare till 
aktivister och organisationer.

I samband med konferensen Smittfri 
hiv - vad innebär det för individen och sam-
hället? träffade representanter för Posithi-
va Gruppen och Riksförbundet Noaks Ark 
grundaren av Prevention Access Campaign 
och U=U-kampanjen Bruce Richman, och 
medgrundare Davina Conner för utbyte 
och samtal om hur vi får ut kunskapen om 
smittfri hiv. 

Europeiska Solidaritertskåren
Två representanter för PG deltog i april 
2019 på Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågors (MUCF) konferens 
Intro till MUCF:s internationella program 
varefter PG ansökte om att genom EU-ini-
tiativet Europeiska Solidaritetskåren (ESC) 
ta emot en volontär, en person mellan 18 
och 30 år som lever med hiv från ett an-
nat europeiskt land 2020. För att få ta emot 
en volontär krävs en sk Quality Label – en 
specifik kvalitetsmärkning som utses av 
det aktuella EU-landets ”programansva-
riga kontor”, vilket i Sverige är MUCF. I 
september fick PG sin Quality Label och i 
december beviljades projektansökan för att 
ta emot en volontär i mars 2020.
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Övriga konferenser och nätverk
Peter Månehall, senior sakkunnig hivpolitik sitter i 
Karolinska Universitetssjukhusets Strategiska pa-
tient- och närståenderådet, InfCares arbetsgrupp 
för det fjärde 90-målet om livskvalitet för personer 
som lever med hiv samt Karolinska Universitets-
sjukhusets flödesnätverk för hiv och hepatit.

Peter Månehall har under året även samverkat 
med Nätverket Mellersta Sverige för att se hur man 
bättre kan nå ut till deras regioner med information 

Besök HivFinland
I juni besökte 40 medlemmar och representanter för 
PG och KCS (KvinnoCirkeln Sverige) HivFinland 
för erfarenhetsutbyte. Det anordnades workshops, 
samtalsforum och sociala aktiviteter och organisa-
tionerna presenterade sina respektive verksamheter 
för varandra. 

Besök Ungegruppen i Danmark
I augusti besökte två representanter för Ung & Hiv 
danska Ungegruppen för att etable-
ra samarbete och erfarenhetsutbyte. 
Ungegruppen är ett nätverk för unga 
mellan 15 och 25 år som lever med hiv 
i Danmark. De anordnar regelbundet 
aktiviteter som liknar Ung & Hivs, 
bland annat en årlig helg med föreläs-
ningar och tid för att prata och utbyta 
erfarenheter med andra unga som le-
ver med hiv och det var på denna helg 
som Ung & Hivs representanter med-
verkade.

Besök Imagina Más och Apoyo 
Positivo
I oktober åkte tre personer från Po-
sithiva Gruppen: en representant från 
referensgruppen för transpersoner 
som lever med hiv, Johanne Hoffart, projektledare 
för verksamheten samt Daniel Serguey Suarez, PGs 
verksamhetschef på en inspirations- och utbytesresa 
till Madrid. Där träffade de representanter från hiv-
organisationerna Imagina Más och Apoyo Positivo 
för att utbyta erfarenheter kring insatser riktade till 
transpersoner som lever med hiv.

Folkhälsomyndighetens organisationsforum 
Representanter för PG har, som varje år, deltagit vid 
Folkhälsomyndighetens organisationsforum den 4 
juni samt 26-27 september. Vid forumet i september 
presenterade PG de frågor man ser som särskilt vik-
tiga i arbetet för personer som lever med hiv och på 
vilket sätt myndigheten, liksom landets regioner, bör 
fokusera på dessa frågor. På förfrågan från myndig-
heten gavs en presentation kring kvinnor och hiv av 
KN tillsammans med representanter för KCS (Kvin-
noCirkeln Sverige). 

om att leva med hiv. Förslag på att genomföra konfe-
renser/seminarier på temat smittfri hiv i dessa regi-
oner planeras till 2020 i regionerna är Dalarna, Väst-
manland, Uppsala, Gävleborg samt Sörmland.

Karin Laine, sakkunnig jurist på PG ingår i grup-
perna ASP, Arbetsgruppen för Strategisk Process-
föring samt Fosif (ideella organisationer som arbe-
tar med migrationsfrågor).

Representanter för Posithiva Gruppen deltog i 
september på Fuckförbundets konferens Sex work, 
human rights and health: assessing 20 years of Swedish 
model om sexarbete och den svenska sexköpslagen.

En representant för PG deltog på Folkhäl-
somyndighetens Sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter i Sverige En konferens om sexualitet och 
hälsa i den svenska befolkningen.

Representanter för PG och KCS på besök hos HivFinland. 
Foto: PG
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ÖSTERMALMSGATAN 5, 114 24 STOCKHOLM

INFO@POSITHIVAGRUPPEN.SE

08-720 19 60

POSITHIVA GRUPPEN (PG) BILDADES 1985 OCH ÄR SVERIGES STÖRSTA 
PATIENTORGANISATION FÖR PERSONER SOM LEVER MED HIV. VI ÄR 
EN RIKSTÄCKANDE IDEELL, PARTIPOLITISKT OCH RELIGIÖST OBUNDEN 
MEDLEMSFÖRENING.
VÅRT SYFTE ÄR ATT SAMLA PERSONER SOM LEVER MED HIV TILL UTBILDNING, 
KONTAKT, GE STÖD SAMT ERBJUDA PSYKOSOCIAL VERKSAMHET OCH SKAPA 
FORUM FÖR UTBYTE AV ERFARENHETER. 
VI BEVAKAR ÄVEN RÄTTIGHETER FÖR PERSONER SOM LEVER MED HIV OCH 
ARBETAR FÖR ATT ÖKA KUNSKAPEN OM HIV I SAMHÄLLET MED MÅLET ATT 
MOTVERKA STIGMATISERING OCH FÖRDOMAR.

POSITHIVA GRUPPENS ARBETE STYRS OCH FORMAS AV PERSONER SOM SJÄLVA 
LEVER MED HIV.


