
MSM OCH HIV
EN KONFERENS OM ATTITYDER, PREVENTION 
OCH KOMMUNIKATION

10–11 november 2022 
Aulan, 7A Posthuset, Vasagatan 28, Stockholm och online

Klicka här för karta. Ingång sker via Posthusets huvudentré på Vasagatan 28. Tillgänglighetsanpassad ingång 
finns på Mäster Samuelsgatan 70 (ring då 073–967 96 71 för insläpp). 
Konferensen hålls i hybridformat och personer deltar både på plats i Posthuset och online. 
Vid frågor, kontakta info@posithivagruppen.se

PROGRAM 

Torsdag 10 november

09.30  Registrering 

10.00  Välkomna!

 RFSL och Posithiva Gruppen

10.15  Hur ser läget ut? 
 Presentation av hivstatistik bland män som har sex med män i Sverige

 Lilian van Leest, bitr. enhetschef och utredare, Folkhälsomyndigheten

10.45  Paus med fika

11.00  Hur ser kunskap och attityder kring hiv ut idag i gaycommunityt? 
 Presentation av enkätstudien i projektet ”Hiv – attityder, kunskap och oro hos män som har sex med män”

 Anna Mia Ekström, ansvarig forskare, infektionsöverläkare och professor

11.15  Upplevelser och erfarenheter kring hivkunskap och attityder
 Panelsamtal med personer med olika hivstatus

11.45  Frågestund

12.00  Lunch

13.00  Hur landar budskap om behandlad hiv och hur förstås de?
 Presentation av studieresultat kring användning av olika begrepp för att      
 beskriva att behandlad hiv inte överförs

 Nicklas Dennermalm, folkhälsovetare och doktorand

13.30  Hur kan vi prata om hiv och behandlad hiv?
 Gruppdiskussioner och fika

14.30  Presentation av gruppdiskussionerna

15.00  HPV och cancer – hur ser det ut bland män som har sex med män?
 Presentation av aktuell forskning

 Tina Carlander, infektionsöverläkare och MD

15.20  HPV-vaccin till utsatta grupper
 Presentation av arbete för gratis vaccination till män som har sex med män,      
 transpersoner och personer som lever med hiv

 Erik Radix, verksamhetsledare hiv/STI-prevention RFSL Ungdom

15.50  Sammanfattning av dagen

16.00  Mingel

https://goo.gl/maps/HZPvyYfbhCQ2pbur6


Fredag 11 november 

09.00  Reflektioner från gårdagen 

09.05  PrEP – hur ser efterfrågan ut, hur förskrivs det och till vem?
 Exempel från Venhälsan, Södersjukhuset, Stockholm 
 Victor Westergren tf. vårdenhetschef, Venhälsan

09.50  Paus

10.00  Hur manifesteras hivstigma i progressiva samhällen?
 Presentation av studie om föreställningar kring att leva med hiv bland msm i      
 Nederländerna

 Udi Davidovich, psykolog och senior forskare

10.45  Paus

11.00  Aktuellt från Folkhälsomyndigheten/Enheten för sexuell hälsa och hivprevention

 Om Folkhälsomyndighetens uppdrag, om att leva med hiv-projektet och      
 regeringsuppdraget som rör hiv 

 Desireé Ljungcrantz, enhetschef, Folkhälsomyndigheten

 Om den kommande rapporten ”Kunskap om och attityder till hiv bland allmänheten” 

 Klara Abrahamsson, utredare, Folkhälsomyndigheten

11.50  Sammanfattning, utvärdering och avslut

12.00  Lunch

 VARMT VÄLKOMMEN ÖNSKAR


