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POSITHIVA GRUPPENS VISION 
Personer som lever med hiv 

	har samma förutsättningar att forma sina liv som alla andra. 

	har tillgång till trygg och jämlik vård genom livet. 

	kan röra sig i ett samhälle fritt från fördomar, stigma och 
diskriminering.

Posithiva Gruppen ska vara en plats för alla som lever med hiv, och 
där den som behöver stöd och kunskap får det. 

Foto: JS Media Tools A/S
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2022 blev ett intensivt år och det är 
med stolthet jag tittar tillbaka. 

Trots att året inleddes med en krävande omorganisation 
och mycket merarbete för såväl personal som styrelse 
lyckades vi leverera fler insatser än någonsin tidigare. I 
takt med att pandemin avtagit har vi kunnat återgå till 
fysiska evenemang, men det betyder inte att vi släppt 
det digitala. Att arrangera sådant som webbinarier och 
konferenser online har gjort det möjligt att nå ut till 
många fler, och gjort PG mer tillgängligt. Ett exempel 
är den nationella konferens på temat män som har sex 
med män och hiv, som vi arrangerade tillsammans med 
RFSL. Den hölls i hybridformat och gav såväl deltagare 
som föreläsare möjlighet att delta fysiskt eller på distans. 

Omorganisation i början på året berodde på att 
Folkhälsomyndigheten avslog vår ansökan om bidrag 
på regional nivå i Stockholm för verksamhet 2022 
- ett bidrag som vi sökt och beviljats i åratal. Folkhäl-
somyndighetens beslut överklagades till Förvaltningsrät-
ten som gav Posithiva Gruppen rätt. 

Vi som lever med hiv är ingen homogen grupp. 
Vi har olika bakgrund, erfarenheter, förutsättningar och 
behov – vi är helt enkelt som alla andra. PG har satt som 
mål att vara en patientorganisation, en mötesplats och en 
kunskapsbank för alla som lever med hiv i Sverige. För att 
nå det målet krävs att vi ständigt utvecklas, har örat mot 
marken och identifierar olika målgruppers behov. 

I höstas gav vi i uppdrag åt företaget Sweco att göra 
en utvärdering av vår verksamhet och bland annat försö-
ka svara på om PG:s insatser möter behov och önskemål 
hos olika målgrupper inom målgruppen personer som 
lever med hiv. Utvärderingens resultat och rekommen-
dationer har sammanställts i en rapport som nu används 
i arbetet med att utforma verksamheten idag och de 
kommande åren. Rapporten från utvärderingen finns att 
läsa på www.posithivagruppen.se.

Roger Larsson
Ordförande

INLEDNING

Foto: PG



FÖRENINGEN
 

 Posithiva Gruppen (PG) är Sveriges största patientorganisa-
tion för personer som lever med hiv – en rikstäckande ideell, 
partipolitiskt och religiöst obunden medlemsförening.
Organisationens syfte är att samla personer som lever med 
hiv till utbildning och kontakt, ge stöd samt erbjuda psyko-
social verksamhet och skapa forum för utbyte av erfarenhet. 
Målet är även att bevaka rättigheter och arbetar för att öka 
kunskapen om hiv i samhället samt motverka stigmatisering 
och fördomar.
Posithiva Gruppens arbete styrs och formas av personer som 
själva lever med hiv.
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ÅRSMÖTE 2022
Lördagen den 26 mars arrangerades Posithiva Grup-
pens årsmöte 2022. Mötet hölls i föreningens lokaler på 
Östermalmsgatan 5 i Stockholm. För den som önskade 
fanns även möjlighet att delta digitalt via Zoom. 

Vid årsmötet föreläste Ronnie Ask, sjuksköter-
ska vid Venhälsan på Södersjukhuset i Stockholm. 2021 
tilldelades Ronnie Ask titeln hedersmedlem i Posithiva 
Gruppen men på grund av pandemin sköts hans före-
läsning upp till årsmötet 2022.

Den 26 november hölls extra årsmöte för att utse 
en valberedning.

MEDLEMSKAP
Rätt att erhålla ordinarie 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 föreningens 
verksamhet och syfte kan bli stödmedlem. 

Ett års medlemskap i Posithiva Gruppen kostade 
2022 50 kronor, en avgift som årligen fastställs vid 
årsmötet.

STYRELSE 
Ordförande   Roger Larsson 
   (omval)

Vice ordförande Patrik Furtenbach
   (nyval)

Kassör   Rolf Nissen 
   (omval)

Ledamöter   Hamidullo ”Ruslan” Hodjaev 
   (omval)

   Aleh Palubentsau
   (nyval)

Ersättare   Torbjörn Ekman
   (omval)

   Staffan Strömberg
   (nyval)

VALBEREDNING   

Ledamöter   Ola Ståhle, 
   sammankallande (nyval) 

   Lars Eriksson 
   (nyval)

   Seppo Auto
   (nyval)

Ersättare  Peter Lindholm
   (nyval)

REVISORER
Internrevisor  Jörgen Borlin
   (omval)

Extern revisor  Christina Wahlström,
   auktoriserad revisor (omval)

EKONOMI
Sammanställning beviljade bidrag 2022

Folkhälsomyndigheten Verksamhetsbidrag till riksorganisationer     3 300 000

Folkhälsomyndigheten Verksamhetsbidrag regionala och lokala organisationer   517 000

Folkhälsomyndigheten, extra bidrag         2 031 669

Stockholms Stad föreningsbidrag         600 000

Från företag            279 080

RFSL             290 730

Föreningen Noaks Ark           100 000
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KANSLI OCH ORGANISATION
Posithiva Gruppens verksamhet finansieras till största 
delen av statsbidrag som fördelas av Folkhälsomyn-
digheten och vi söker varje år bidrag för dels verksam-
het på riksnivå, dels för regional nivå i Stockholm. 
Under 2022 skedde vissa förändringar i personalupp-
sättningen på kansliet. I februari startade projektet 3P 
Positive Pregnancy Peers och en projektledare samt en 
kommunikatör/metodutvecklare anställdes. 

I januari meddelade Folkhälsomyndigheten att 
de avslog Posithiva Gruppens ansökan om bidrag på 
regional nivå i Stockholm för verksamhet 2022 med 
argumentet att organisationen saknar lokal förank-
ring (ett bidrag som PG sökt och beviljats i åratal). 
Bidraget skulle bland annat finansiera mötesplatser i 
föreningslokalen, aktiviteter för unga i Stockholm och 
juridisk rådgivning för personer som lever med hiv i 
regionen. Till följd av detta tvingades PG göra ned-
skärningar i budget och senior sakkunnig hivpolitik 
och föreningsvärd/samordnare fick sluta. Folkhäl-
somyndighetens beslut överklagades till Förvaltnings-
rätten som gav Posithiva Gruppen rätt och ytterligare 
bidrag betalades ut i juni   2022. Efter att beslutet om 

Från vänster: Rolf Nissen, Aleh Palubentsau, Staffan Strömberg, Roger Larsson, Torbjörn Ekman och Patrik Furtenbach. 
Frånvarande: Hamidullo ”Ruslan” Hodjaev. 
Foto: PG

POSITHIVA GRUPPENS STYRELSE 2022

bidrag omprövats tillsattes i september en ny tjänst 
som föreningsvärd. Även om PG till slut beviljades bi-
drag innebar det första beslutet om avslag en krävande 
omorganisation och merarbete för hela personalstyr-
kan, inte minst för att överklaga beslutet. Det orsakade 
även oro bland såväl personal som medlemmar.

I augusti utbetalades även ett extra bidrag från 
Folkhälsomyndigheten.

Innan sommaren slutade den tidigare projekt-
ledaren för 3P och en ny tillsattes med start i augus-
ti. Verksamhetschefen gick under en period på två 
månader under hösten ner till 50% och kommunikatör 
gick då upp som tillförordnad biträdande verksam-
hetschef.

Vid 2022 års slut hade Posithiva Gruppen nio   
personer anställda och personalstyrkan bestod då av 
en verksamhetschef, en projektledare, en kommuni-
katör, en sakkunnig jurist, en redovisningsekonom, 
två föreningsvärdar och en projektledare samt en 
kommunikatör/metodutvecklare för projektet 3P. 

Hela personalstyrkan och delar av styrelsen fick 
kompetenshöjning om antirasistiskt arbete genom 
gästföreläsning och workshop med företaget Amphi. 
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Samtliga medarbetare på kansliet fick efter utbild-
ningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för sin 
roll för att arbeta med inkludering och mångfald och 
för att nå fler personer med migrantbakgrund. Dess-
utom har har sakkunnig jurist gått två heldagsutbild-
ningar hos Asylrättcentrum och verksamhetschefen 
har gått retorikkurs.

Hela Posithiva Gruppens styrelse fick gå en 
transkompetensutbildning i form av gästföreläsning 
med föreläsare från Transammans samt en workhop.

Under hösten 2022 gav Posithiva Gruppen 
företaget Sweco i uppdrag att utvärdera organisatio-
nens verksamhet. Syftet var att se över om PG verkar 
utifrån målgruppens behov samt bedöma ändamål-
senligheten i organisation, inriktning och aktiviteter. 
Utvärderingens material omfattar intervjuer med PG 
och externa aktörer samt PG:s deltagare; en enkät till 
deltagare; en forskningsgenomgång och en epidemi-
ologisk översikt; samt dokumentstudier utifrån PG:s 
dokumentation. Resultatet från utvärderingen public-
eras i en rapport i mars 2023.

Eva Johansson, 
redovisningsekonom

POSITHIVA GRUPPENS KANSLI VID ÅRSSKIFTET 2022/23

Karin Lain, 
sakkunnig jurist

Daniel Suarez, 
verksamhetschef

Lian Delin, 
kommunikatör/
metodutvecklare 3P

Foto: PG

Ane Martínez Hoffart, 
projektledare

Ola Ståhle, 
föreläsare/förenings-
värd

Alexandra Arrhén, 
projektledare 3P

Ronja Sannasdotter, 
kommunikatör



VERKSAMHETER FÖR 
PERSONER SOM LEVER 
MED HIV

Posithiva Gruppens kärna finns i att tillhandahålla mötesplat-
ser, kunskap och stöd för personer som lever med hiv. PG 
anordnar bland annat temakvällar, föreläsningar och sociala 
aktiviteter med målet att öka kunskapen och den psykiska 
samt fysiska hälsan hos personer som lever med hiv. 
Aktiviteter arrangeras såväl i lokalen på Östermalmsgatan 5 i 
Stockholm som på andra platser och online, och i samverkan 
med andra aktörer.
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pet 731 besök och en större mångfald med framförallt 
fler kvinnor bland besökarna än tidigare år. Majorite-
ten av besökare har varit hivpositiva män som har sex 
med män och det har varit och är ett uttalat mål att få 
nya målgrupper att hitta till den regelbundna verk-
samheten på Östermalmsgatan 5. 

Det totala antalet besökare i lokalerna på Öst-
ermalmsgatan 5 i Stockholm var under året 1768 vilket 
är en ökning med 25% jämfört med 2021.

Under året arrangerades ett antal både sociala och 
kunskapshöjande aktiviteter öppna för alla som lever 
med hiv. Vissa arrangerades av de målgruppspecifika 
verksamheter som PG har, som Ung&Hiv eller Trans-
Liv+, men kring teman som kan intressera än bredare 
målgrupp. 

I maj anordnade Posithiva Gruppen och Kvin-
nocirkeln Sverige (KCS) en resa öppen för alla som 
lever med hiv och 63 personer deltog. Målet med resan 
var att öka utbytet mellan olika grupper och diskutera 
vilka frågor som bör lyftas i arbetet för att förbättra 
förutsättningarna för personer som lever med hiv i 
Sverige. Resan gav även en möjlighet för medlemmar 
ur respektive förening att ha medlemsmöten om vad 
de önskar i föreningarnas verksamheter. 

I augusti  arrangerade PG en workshop i pol-
kagristillverkning på Gamla stans polkagriskokeri. 
Efter workshoppen bjöds deltagarna på middag med 
samtal.

I september arrangerade Ung & Hiv en drag-
queen masterclass där en professionell makeupartist 
lärde ut tekniker för sminkning till drag.

I oktober anordnade Kunskapsnätverk för 
kvinnor som lever med hiv en temakväll under rubri-
ken Förstå fettet! En temakväll om hiv, fettfördelning, 
blodfetter och hormoner. På temakvällen föreläste 
Catharina Missailidis, forskare och överläkare om 
samband mellan hiv, fettfördelning, blodfettsrubb-
ningar och hormonrubbningar. Temakvällen livesän-
des online samt spelades in och deltagare kunde välja 
att delta online eller fysiskt i lokalen på Östermalms-
gatan 5. 

Vid Halloween arrangerade TransLiv+ en 
Halloweenfest öppen för alla som lever med hiv vilket 
verkligen gav en möjlighet för människor som vanligt-
vis deltar i Posithiva Gruppens olika, separatistiska 
forum att mötas och utbyta erfarenheter.

Stöd och rådgivning
Posithiva Gruppen erbjuder olika typer av stöd och 
rådgivning för alla som lever med hiv. En del är 
peerstödsverksamheten Heart-2-Heart där man kan 
få prata med någon som också lever med hiv. Samtal 
kan ske via telefon, ett fysiskt möte eller på annat sätt 

Under 2022 anordnade PG:s olika målgrupp-
sinriktade verksamheter en stor blandning 
av aktiviteter i form av bland annat föreläs-

ningar och temakvällar, samtalsgrupper och sociala 
evenemang. I genomsnitt håller 94% av de som svarat 
på utvärderingar efter aktiviteterna helt med om att 
aktiviteterna varit meningsfulla. I genomsnitt håller 
64% helt med om att de fått ny kunskap och 29% håller 
till stor del med om att de fått ny kunskap. 

FÖR ALLA SOM LEVER MED HIV  
I februari 2022 togs de flesta pandemirestriktioner 
bort och Posithiva Gruppens verksamheter återgick 
i mycket till hur de sett ut innan covid-19, bortsett 
från att fler aktiviteter arrangerades online eller som 
hybrid. Pandemin har inneburit att organisationen 
utvecklat förmågan att arrangera digitala aktiviteter 
och fler personer har kunnat ta del av verksamheten 
utan att behöva resa. 

Den sociala verksamheten i Posithiva Gruppens 
lokaler utgör en möjlighet för personer som lever med 
hiv att träffa andra, dela erfarenheter och vara öppen 
med sin hivstatus i ett tryggt rum. Under året har 
föreningslokalen haft öppet för alla som lever med hiv 
varje fredag bortsett från 23 och 30 december samt vid 
högtiderna påsk, midsommar, julafton och nyårsaf-
ton. I augusti arrangerades även en traditionsenlig 
kräftskiva. På fredagarna har det bjudits på hemlagad, 
vegetarisk eller vegansk soppa. Totalt hade Fredagsöp-

Foto: JS Media Tools A/S
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som passar den som söker stöd. De som ger stöd har 
tystnadsplikt. Även personer som inte lever med hiv, 
men som är anhöriga eller har frågor om att leva med 
hiv kan höra av sig till Heart-2-Heart. 

2022 gavs 108 stödsamtal. Av dessa var det 8% 
av stödsamtalen som gavs till personer som inte själva 
lever med hiv. Ett fåtal var personer som testat sig för 
hiv, väntade på testresultatet och ville ventilera oro. 
Det var ovanligt många anhöriga till någon som är 
hivpositiv  som hörde av sig jämfört med tidgigare år 
då det bara varit någon enstaka. 

PG erbjuder översättning, information om hur 
olika samhällsfunktioner i Sverige är uppbyggda och 
fungerar samt stöd kring bland annat kontakt med 
myndigheter samt läkare och annan vårdpersonal och 
hur man kan lyfta frågor som rör exempelvis informa-
tionsplikt och biverkningar.

2022 gavs juridisk och annan rådgivning och 
stöd till alla som sökte det. Stödet skedde i de flesta fall 
per telefon eller digitalt.

Under året gavs juridisk rådgivning vid 205 
tillfällen. Återkommande ämnen var migrationsrätt, 
familjerätt, socialtjänstlagen/LSS, sjukförsäkring, 
straffrätt, Kronofogden och sjukvård. Annan råd-
givning gavs vid cirka 60 tillfällen. Frågor som lyfts 
i rådgivningen har bland annat handlat om m-pox, 
kontakt med vården, Migrationsverket, SFI och Ar-
betsförmedlingen. En betydande andel av de som sökt 
rådgivning har varit personer från Ukraina som haft 
frågor om hivbehandling och -vård.

Posithiv Plattform är ett internat för personer som 
lever med hiv som arrangeras på olika platser i lan-
det. Under en helg får man ta del av föreläsningar 
och workshoppar på teman som vård och mediciner, 
mindfulness, rättigheter samt psykisk och sexuell 

hälsa. Mycket tid ges också till gruppsamtal för erfa-
renhetsutbyte och deltagarna får diskutera sådant som 
stigma, hälsa, hur man kan berätta att man lever med 
hiv och relationer. På en plattform möts cirka 15 perso-
ner med olika könsidentitet, sexualitet, bakgrund och 
erfarenheter. 

Konceptet Posithiv Plattform är framtaget av 
Posithiva Gruppen och arrangerades första gången 
2011. Sedan dess har över 50 plattformar anordnats 
runt om i landet. 

Under 2022 arrangerades fyra plattformar: en i 
Uppsala, en i Kungälv (tillsammans med PG Väst), en 
i Umeå och en i Karlstad (tillsammans med PG Väst).

HPV-vaccination
Under hösten beslutade Posithiva Gruppens styrelse 
att organisationen skulle erbjuda personer som lever 
med hiv upp till 45 år gratis HPV-vaccination.

Personer som lever med hiv har en förhöjd 
risk att få HPV-relaterad cancer, som analcancer och 
livmoderhalscancer. Sedan 2020 erbjuds alla barn 
som går i mellanstadiet gratis HPV-vaccin. Det finns 
dock stöd för att fler grupper, som personer som lever 
med hiv upp till 45 år, män som har sex med män och 
transpersoner skulle ha nytta av vaccinet även senare 
i livet. 

Kondom/femidomprenumeration 
Posithiva Gruppen har en prenumerationstjänst som 
erbjuder kostnadsfria utskick av kondomer och/eller 
femidomer samt vattenbaserat glidmedel till personer 
som lever med hiv. Tidigare har Region Stockholm 
tillhandahållit kondomer och glidmedel till Posithiva 
Gruppen kostnadsfritt. Under 2022 drogs detta in 
varför enbart ett utskick genomfördes. 2023 kommer 
Posithiva Gruppen köpa in kondomer och glidmedel 
för utskick till cirka 150 prenumeranter.

Foto: Jonas Norén
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Idag är cirka hälften av alla som lever med hiv i Sverige 
50 år och en  stor del av PGs besökare och deltagare i 
regelbunden verksamhet är äldre. I september an-
ordnades en föreläsning och informationsträff om 
en studie för att kartlägga hälsan hos personer som 
lever med hiv med fokus på åldrande tillsammans 
med Noaks Ark Stockholm. Vid träffen föreläste Jan 
Vesterbacka, överläkare, Piotr Nowak, universitets-
lektor samt Katarina Stigsäter och Douglas Carrick, 
forskningssjuksköterskor från infektionskliniken på 
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Färre insatser än planerat anordnades under 
rubriken Hiv & Åldrande bland annat på grund av att 
den person som hade ansvar för mötesplatserna var 
tvungen att sluta i samband med PGs omorganisation.

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  välkomna, oavsett könsidentitet och sexu-
ell läggning, oavsett var i landet de bor. Ung & Hiv 
anordnar sociala mötesplatser och kunskapshöjande 
aktiviteter. I Stockholm arrangeras aktiviteter tillsam-
mans med Noaks Ark Stockholm. Gruppens aktivi-

teter leddes under 2022 av PG:s ECS-volontär samt en 
gruppledare som själv tillhör gruppen. 

2022 arrangerade gruppen tio aktiviteter: en 
temakväll om att resa och bo utomlands när man lever 
med hiv; en temadag om psykisk ohälsa; en spak-
väll, en spelkväll, en biokväll och en turkisk matlag-
ningsworkshop; ett besök på Stockholm Pride och 
ett glöggmingel med planeringsworkshop för 2023. I 
september arrangerades en båtresa med föreläsning 
och workshops om bland annat forskning och veten-
skapligt skrivande samt sociala aktiviteter.  Vanligtvis 
är Ung & Hivs aktiviteter enbart för unga som lever 
med hiv, men efter önskemål från deltagare arrange-
rades i oktober en dag med badminton och lunch där 
man fick ta med sig en anhörig eller kompis. I septem-
ber arrangerade Ung & Hiv en dragqueen masterclass 
öppen för alla som lever med hiv, oavsett ålder, där 
en professionell makeupartist lärde ut tekniker för 
sminkning till drag.

Ung & Hiv arrangerade i mars ett webbinarium 
om att vara född med hiv och om vad både hivinfek-
tionen och hivmedicinerna kan ha för påverkan på 
psykisk och fysisk hälsa. Webbinariet var öppet för 
alla intresserade. Läs mer under rubriken Webbina-
rier, konferenser och andra evenemang.

Ung & Hiv har ett nära samarbete med Karo-
linska universitetssjukhusets Infektionsmottagning 
2 i Huddinge och besökte den årliga konferensen för 
unga vuxna som lever med hiv för att presentera grup-

Foto: JS Media Tools A/S
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pen och Posithiva Gruppens arbete samt fånga upp på 
frågor som är viktiga för målgruppen.

Ung & Hiv samverkar även med Barnhivcen-
trum och Hivskolan för att unga som lever med hiv 
ska hitta till verksamheten när de fyllt 18 år.  

Långtidsvolontär genom Europeiska 
Solidaritetskåren (ESC)
Sedan 2020 tar Posithiva Gruppen emot volontärer 
inom ramarna för ett projekt kallat Positive Solidarity 
Project. Volontärerna är mellan 18 och 30 år och lever 
med hiv. 

Projektet finansieras av EU-kommissionens 
program Europeiska Solidaritetskåren (ESC) vars 
syfte är att främja europeiskt utbyte och möjligheten 
för unga att delta i solidaritetsinsatser i Europa och 
närliggande länder. I Sverige administreras pro-
grammet av MUCF, Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällsfrågor . 

För att få delta i ESC krävs att organisationen 
har en ”Quality Label”, en certifiering som garanterar 
att organisationen kan erbjuda en meningsfull och 
professionell volontärplats. Vintern 2022 förnyades 
Posithiva Gruppens Quality Label för att gälla åren 
2023-2027 och för 2023 och 2024 beviljades projektstöd 
för två volontärer  per år (tidigare har organisationen 
tagit emot en volontär per år). I december fick PG pre-
sentera Positive Solidarity Project och lärdomar från 

projektet på ett webbinarium anordnat av MUCF.
Hos PG får volontärer främst arbeta med Ung 

& Hiv och aktiviteter i föreningslokalen, men de 
involveras, utifrån sina kompetenser och intressen, 
även i andra delar av verksamheten. Volontären har en 
handledare på PG som ger stöd och handledning i ar-
betet  med rapporter och uppföljning kring projektet.

2022 års volontär kom från Turkiet. Volontären 
arbetade i lokalen på onsdagsmiddagar och Fredag-
söppet samt vid vissa högtider. En fredag anordnade 
hen en turkisk afton där det bjöds på turkisk mat och 
dans. Volontären genomförde och planerade även Ung 
& Hivs aktiviteter. 

Under hösten arrangerades ett utbyteswebbi-
narium med de turkiska hivorganisationerna Pozitif 
Dayanisma och Pozitif Yasam Dernegi. Webbinariet 
projektleddes och modererades av volontären och 
handlade bland annat om stigmatisering, lagstiftning 
och hur det är att verka som civilsamhällesorganisa-
tion i Turkiet och Sverige.

Volontären, som är läkarstudent, bevakade 
tillsammans med kollegor på PG den internationella 
konferensen AIDS2022 och skrev rapport från medi-
cinska seminarier.

Foto: JS Media Tools A/S

KOMMANDE AKTIVITETER

Ung & Hiv är en grupp för personer mellan 18 och 30 år som lever med hiv. Gruppen träffas, pratar och hittar på aktiviteter tillsammans. Till Ung & Hiv är 

du som lever med hiv, oavsett könsidentitet och sexuell läggning välkommen. Vill du veta mer eller anmäla dig till våra aktiviteter? Gå in på www.unghiv.se

Ung & Hiv is a group created to share knowledge and make connections for young people living with HIV. The group is open to all between 18 and 30 years 

old, regardless of sexual orientation and gender identity. To learn more or to sign up to our activities, visit www.unghiv.se

HÖST 2022

2–4 september  EN HELG FÖR DIGVälkommen till en helg fylld med föreläsningar, workshops och erfarenhetsutbyte. 

Måltider samt resor för alla deltagare ingår. Mer information publiceras inom kort.

Anmäl dig senast den 26 augusti till info@unghiv.se eller 08-720 19 60.

FÖR ALLA SOM LEVER 

MED HIV 18–30 ÅR

24 september i StockholmBIO OCH MIDDAGFölj med på bio och se en film som vi bestämmer tillsammans! Ung & Hiv bjuder på 

middag och biobiljett. För dig som bor utanför Stockholm beskostas även resor.

Anmäl dig senast den 20 september till info@unghiv.se eller 08-720 19 60.15 oktober kl 14.00, StockholmBADMINTONVi ses för en sportig dag med badminton. Därefter bjuds det på lunch och fika. Aktiviteten är öppen 

för anhöriga så om du vill kan du ta med en familjemedlem, partner eller kompis. Ta med inneskor 

och kläder som är bekväma att spela i. För dig som bor utanför Stockholm beskostas resor. 

Anmäl dig senast den 12 oktober till info@unghiv.se eller 08-720 19 60.

3 december kl 18.00 på Posithiva Gruppen, Östermalmsgatan 5, Stockholm

GLÖGGMINGEL OCH PLANERING AV 2023

Vi ses och dricker glögg, äter pepparkakor och planerar nästa års aktiviteter. Passa på att vara med och påverka vad 

du vill att Ung & Hiv ska göra 2023. För dig som bor utanför Stockholm beskostas resor.

Anmäl dig senast den 1 december till info@unghiv.se eller 08-720 19 60.

12 november kl 18.00 på Noaks Ark Stockholm, Eriksbergsgatan 46, Stockholm

SPEL- OCH PIZZAKVÄLLVälkommen till en kväll med sällskapspel och kul häng. Ung & Hiv bjuder på pizza och läsk.

Anmäl dig senast den 9 november till info@unghiv.se eller 08-720 19 60.

18 augusti kl 16.00 på Selma City Spa i Stockholm
SPAKVÄLL
Vi tar en avkopplande kväll på spa med utsikt över hela Stockholm. Entréavgift med 

handduk ingår. Ta med badkläder.Anmäl dig senast den 15 augusti till info@unghiv.se eller 08-720 19 60.

ÖPPEN FÖR 

ANHÖRIGA!

4 augusti kl 18.00 på Östermalms IP i Stockholm
SCHLAGERKVÄLL I PRIDE PARK
Häng med på schlagerkvällen i Stockholm Pride Park! Lyssna på musik, dansa och utforska parken tillsammans med 

oss. Vi träffas kl 18.00 utanför huvudentrén till parken vid Östermalms IP. Ung & Hiv bjuder på entrébiljetten.

Anmäl dig senast den 1 augusti till info@unghiv.se eller 08-720 19 60.
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Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv 
har som syfte att sprida kunskap inom målgruppen 
hivpositiva kvinnor  samt sprida kunskap i samhället 
om kvinnor som lever med hiv. Kunskapen förmed-
las genom bland annat temakvällar, workshoppar, 
föreläsningar, konferenser, artiklar och utbytesbesök . 
Alla kvinnor som önskar öka sin egen eller samhällets 
kunskap om hiv, är välkomna att aktivt delta i nätver-
ket. Kunskapsnätverket har en projektgrupp bestå-
ende av tre kvinnor som själva lever med hiv samt en 
referensgrupp bestående av sexolog, en journalist, en 
barnmorska och två kuratorer.  

2022 arrangerade kunskapsnätverket ett antal 
temakvällar och workshoppar: ett boksamtal med 
efterföljande workshop om skrivande som frigörande 
process med Anja Björk; en temakväll om vetenska-
pen bakom antiretrovirala läkemedel där Helena 
Berggren, infektionsläkare föreläste; en temakväll om 
psykisk hälsa och ohälsa med psykolog Lena Nilsson 
Schönnesson samt en planeringsworkshop kring be-
hov och kommande insatser för kvinnor som 
lever med hiv.

I oktober anordnade Kunskapsnätverk för 
kvinnor som lever med hiv en temakväll öppen för 
alla som lever med hiv under rubriken Förstå fettet! En 

Verksamheten för hivpositiva män som har sex med 
män är Posithiva Gruppens äldsta verksamhet. Olika 
sociala och kunskapshöjande aktiviteter anordnas 
regelbundet för målgruppen. Onsdagsmiddagarna 
som arrangeras i lokalen på Östermalmsgatan 5 har 
funnits i liknande form sedan föreningens tidiga år. 
Då serveras kostnadsfri middag.

2022 hölls det öppet varje onsdag med totalt 
1037 besök. Under året arrangerades sex sociala 
dagsaktiviteter i form av bland annat museibesök och 
båtutflykt till Skokloster. I oktober hölls en inter-
nathelg med 30 deltagare som innehöll bland annat 
föreläsning om kost och hälsa med en dietist, samtals-
grupper samt tid för avkoppling och friluftsaktiviteter 
som kajak. 

Under hösten arrangerades även en kortfilm-
svisning på temat HBTQ och hiv tillsammans med 
Tupilak, en organisation för queera kulturarbetare i 
Norden. Evenmanget var en del av Nordic Rainbow 
History & Culture Month.

Välkommen att följa med på ett par avkopplande dagar vid Mälarens 

strand - en helg med fokus på kunskap, samtal och erfarenhetsutbyte.

Helgen är kostnadsfri och inkluderar boende i enkelrum, frukost och 

lunch samtliga dagar samt middag fredag och lördag. För dig som bor 

utanför Stockholms län kan även resor bekostas. Vi inleder helgen på 

fredag kväll och avrundar söndag efter lunch. 
Öppet för hivpositiva män som har sex med män.
Begränsat antal platser. Först till kvarn! 
Anmäl dig via www.posithivagruppen.se/pa-gang eller ring 08-720 19 

60. Du får en bekräftelse på om du fått en plats.

EN HELG FÖR DIG

28–30  
OKTOBER
FRIIBERGHS HERRGÅRD
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temakväll om hiv, fettfördelning, blodfetter och hor-
moner. Föreläsare var Catharina Missailidis, forskare 
och överläkare vid Venhälsan på Södersjukhuset i 
Stockholm.

I september arrangerades en internationell 
online-föreläsning om kronisk inflammation orsakad 
av hiv och könsskillnader, med Peter Hunt, läkare och 
forskare. Läs mer under rubriken Webbinarier, konfe-
renser och andra evenemang.

Alla temakvällar med en enskild föreläsare 
livesändes online och spelades in. Deltagarna kunde 
välja mellan att delta online eller på plats på Öster-
malmsgatan 5.  

I augusti anordnades en ”må bra-dag” med 
bland annat samtalsgrupper, dans och en föreläsning 
om strategier för öppenhet kring sin hivstatus. Må 
bra-dagen är ett återkommande årligt samarbete mel-
lan Noaks Ark Stockholm, KCS och Posithiva Grup-
pens Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv.

På internationella kvinnodagen den 8 mars var 
Posithiva Gruppen och Kunskapsnätverk för kvinnor 
som lever med hiv medarrangörer till ett webbinarium 
i samarbete med Folkhälso myndigheten, Noaks Ark 
och Kvinnocirkeln Sverige. Läs mer under rubriken 
Webbinarier, konferenser och andra evenemang.

Löpande under året hölls planeringsmöten med 
projektgruppen samt kontakt med referensgruppen 
och representant från kunskapsnätverket deltog i di-
alogmöten med Venhälsan på 
Södersjukhuset i Stockholm. 

2022 integrerades www.
kunskapsnatverk.se under 
www.posithivagruppen.se, 
med en egen undersida. Sidan 
uppdaterades regelbundet med 
artiklar och inspelningar från 
temakvällar och föreläsningar. 

2022 startade projektet 3P Positive Pregnancy Peers. 
Projektet, som är treårigt och finansieras av Allmänna 
Arvsfonden, har som syfte är att stärka gravida perso-
ner som lever med  hiv i hela Sverige genom peerstöd. 
Alla personer som lever med hiv och som är eller 
planerar att bli gravida, eller som nyligen fött barn, är 
välkomna till 3P för att söka stöd. Målet är att alla som 
söker stöd genom 3P ska få hjälp att känna sig tryggare 
och starkare, samt få bästa möjliga förutsättningar att 
ta informerade beslut kring graviditet och barnafö-
dande. Alla stödpersoner lever själva med hiv och har 
egen erfarenhet av att vara gravid och föda barn. 

Projektet är inspirerat av 4M Mentor Mothers 
Network  i England. 

Under en helg hösten 2022 genomgick den 
första gruppen stödpersoner en grundutbildning. 
Utbildningen leddes av erfarna utbildare från 4M 
Network, som har utbildat stödpersoner med hiv i 
Storbritannien sedan 2016.  Bland föreläsarna fanns 
Kristina Pettersson, läkare vid den mottagning på 
Karolinska sjukhuset som har hand om alla gravida 
som lever med hiv i Sverige. 

POSITIVE
PREGNANCY
PEERS

3P:s projektgrupp tillsammans med utbildarna från 4M under utbildningshelgen i oktober. 
Från vänster: Lian, Angelina, Alexandra, Rebecca och Fungai.
Foto: Jonas Norén
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Nio personer gick utbildningen som bland 
annat handlade om vad som är viktigt att tänka på 
för att kunna ge och ta emot stöd, ämnen relaterade 
till hiv och graviditet, samt faktorer som kan påverka 
den gravida och fostret/barnet. Deltagarna fick genom 
olika övningar möjlighet att dela sina egna personliga 
upplevelser och erfarenheter av att leva med hiv och 
graviditet. 

Efter utbildningen skattade samtliga deltagare 
sin kunskap om hiv och graviditet som mycket bra 
eller bra. 

Under året skapade 3P även informationsfol-
drar om hur stödverksamheten fungerar och vad 3P 
erbjuder, rutiner för hur stöd ska ges och dokumente-
ras samt formulär för återrapportering. Undersidan 
på www.posithivagruppen.se har löpande uppdaterats 
med information om projektet. 

TransLiv+ arrangerar sociala och kunskapshöjande 
aktiviteter där transpersoner som lever med hiv kan 
mötas och dela erfarenheter. Gruppen har en social 
facilitator som själv är hivpositiv transkvinna. Hon 
planerar och håller i gruppens aktiviteter.

2022 arrangerade TransLiv+ fyra separatis-
tiska sociala aktiviteter: en makeupworkshop där en 
professionell makeupartist gav en lektion i grundläg-
gande sminktekniker, ett besök på Nordiska museet, 
en”pre-Pride Parade”-samling inför Stockholm Pride 
Parade och en julmiddag där det kommande årets 
aktiviteter diskuterades. 

Vid Halloween arrangerade TransLiv+ en 
Halloweenfest öppen för alla som lever med hiv vilket 
gav en möjlighet för människor som vanligtvis deltar 
i Posithiva Gruppens olika, separatistiska forum att 
mötas och utbyta erfarenheter.

Foto: JS Media Tools A/S



KOMMUNIKATION, 
PÅVERKAN OCH 
SAMVERKAN

 
Posithiva Gruppen bevakar rättigheter och verkar för att 
personer som lever med hiv ska ha samma möjligheter som 
alla andra. Det handlar inte minst om att få beslutsfattare och 
offentliga aktörer att uppmärksamma frågor som rör hiv och 
att leva med hiv. Att få upp hiv på den samhälleliga agendan 
kräver samarbete med andra aktörer och ger möjlighet att dri-
va frågor gemensamt och lära av varandra. Genom samverkan 
med bland annat andra ideella organisationer, myndigheter, 
regioner och nätverk kan PG också nå ut till fler, såväl perso-
ner som lever med hiv som till enskilda makthavare och en 
bredare allmänhet. 
En ytterligare viktig uppgift för att förbättra förutsättningarna 
för personer som lever med hiv är att öka kunskapen om hiv 
i samhället i stort och motverka stigmatisering och fördomar. 
Detta sker genom att representanter för PG gästföreläser och 
agerar sakkunniga i olika sammanhang.
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I tältet arrangerades även ett event tillsammans 
med QX Magazine där inbjudna gäster fick mingla 
och quiza med chans att vinna en t-shirt med budska-
pet ”Jag har fattat grejen!”.

Under programpunkten Regnbågsblocket, som 
traditionsenligt arrangerades tillsammans med PG, 
höll Posithiva Gruppens medlem Mohammed Jusef 
Walai ett tal om att vara ung med hiv idag. Dessutom 
uppträdde artisten Rickard Söderberg tillsammans 
med Stockholms Gaykör och framförde bland annat 
låten ”Regnbågssången”. 

I Stockholm Pride Parade hade PG tillsammans 
med Noaks Ark Stockholm ett ekipage i form av en 
lastbil med budskapet ”Behandlad hiv överförs inte 
vid sex.”.

En kort film (46 sekunder) med höjdpunkter 
från Stockholm Pride producerades och spreds i 
sociala medier för att göra reklam för inspelningarna 
av PG:s seminarier och visa andra aktiviteter från 
festivalen.

World AIDS Day
World AIDS Day, eller Världsaidsdagen, infaller den 1 
december och är en internationell minnesdag för alla 
som dött i aids. Det är också en dag för att uppmärk-
samma och visa stöd för alla som lever med hiv idag. 
2022 hade UNAIDS satt temat för World AIDS Day till 

WEBBINARIER, KONFERENSER OCH 
ANDRA EVENEMANG
2022 deltog 954 personer i webbinarier, seminarier, 
konferenser, föreläsningar och event som PG anord-
nade. Samtliga insatser utvärderades och i de där ut-
värderingsenkäter användes och en fråga om kunskap 
ställdes uppgav 55% att de instämmer helt i att insatsen 
gett ökad kunskap och 38% att de ökat sin kunskap 
delvis eller i någon utsträckning.

Msm och hiv En konferens om attityder, 
prevention och kommunikation
Tillsammans med RFSL anordnade PG i november en 
nationell konferens på temat msm och hiv. Konferen-
sen hölls i hybridformat och 55 personer deltog på plats 
och 25 online. På konferensen lyftes ämnen som PrEP, 
att leva med hiv i gaycommunityt och hur vi pratar 
om att behandlad hiv inte överförs. Bland program-
punkterna fanns panelsamtal med personer med olika 
hivstatus, gruppdiskussioner och föreläsningar, bland 
annat med psykologen och forskaren Udi Davidovich 
från Amsterdam Public Health Service (APHS).

Stockholm Pride
Stockholm Pride 2022 gick av stapeln den 31 juli och 
pågick till den 6 augusti. Posithiva Gruppen syntes på 
flera arenor i anslutning till festivalen. 

I Pride House arrangerade Posithiva Gruppen 
två seminarier: ett med rubriken Informationsplik-
ten för hiv – varför ska den bort och vad händer med 
översynen av smittskyddslagen? och ett med rubriken 
Hiv och transpersoner – synliggörande och bemötande. 
I seminariet om informationsplikten deltog politiker 
från de partier som motionerat för en förändring eller 
översyn v smittskyddslagen och informa-
tionsplikten för personer som lever med hiv. 
Politikerna var Gulan Avci, Liberalerna, 
Kim Nilsson, Moderaterna, Ulrika Wes-
terlund, Miljöpartiet och Daniel Anders-
son, Socialdemokraterna. I seminariet om 
bemötande och synliggörande av transper-
soner deltog Rebecka Carlsson, transkvinna 
som själv lever med hiv, Katie Collmar, leg. 
läkare och föreläsare, Tina Carlander, över-
läkare och registerhållare för InfCareHIV, 
Olov Lindblad, projektledare för testnings-
verksamheten RFSL Testpoint. Båda seminarierna 
spelades in och publicerades på PG:s Youtubekanal. 

Tillsammans med nätverket Preventhiv hade 
Posithiva Gruppen tält i Pride Park. I tältet arrange-
rade PG ett event med MAC Cosmetics där personer 
kunde bli sminkade av professionella make-upartister. 
Under tiden personer köade för att bli sminkade fick 
de svara på quiz.

Bilder från några av Posithiva Gruppens aktiviteter under Stock-
holm Pride. Överst: Mohammed Jusef Walai talar under Regn-
bågsblocket. Mitten: besökare blir sminkade av MAC Cosmetics 
och quizar i Preventhivs tält. Nederst: panelsamtal med politiker i 
Pride House om informationsplikten.

Foto: Jonas Norén

Foto: PG

Foto: PG
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“Equalize” med fokus på att stoppa ojämlikhet i bland 
annat tillgång till hivbehandling, -testning och -pre-
vention. Posithiva Gruppen uppmärksammade dagen 
på flera sätt. 

PG:s projektledare Alexandra Arrhén medver-
kade tillsammans med professor och överläkare Anna 
Mia Ekström i TV4 Nyhetsmorgon och pratade om 
kunskap om hiv och smittfri hiv i befolkningen med 
fokus på unga. 

PG:s Daniel Suarez och Alexandra Arrhén 
medverkade i ett webbinarium om att leva med hiv 
arrangerat av Stockholms FN-förening. 

Tillsammans med Svenska kyrkan och Stock-
holms Gaykör anordnade PG ett traditionsenligt 
evenemang i Maria Magdalena kyrka i Stockholm. 
Vid evenemanget hölls tal av bland andra Sven Grutz-
meier, tidigare överläkare vid Venhälsan Södersjukhu-
set, Stockholm och Desireé Ljungcrantz, enhetschef, 
enheten för sexuell hälsa och hivprevention, Folkhäl-
somyndigheten. Stockholms Gaykör uppträdde och 
det hölls minnesstund med ljuständning.

Tillsammans med QX Magazine uppmärksam-
made PG World AIDS Day med ett mingel i samband 
med releasen av QX decembernummer. Vid minglet 
kunde man hivtesta sig på plats hos Sexperterna från 
RFSL Stockholm.

Webbinarium: Sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter (SRHR) för kvinnor som lever 
med hiv 
I samband med internationella kvinnodagen den 8 
mars släppte Folkhälsomyndigheten rapporten SRHR 
för kvinnor som lever med hiv. Posithiva Gruppen 
och Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv 
var medarrangörer till ett webbinarium i samarbete 
med Folkhälso myndigheten, Noaks Ark och Kvin-

nocirkeln Sverige. Webbinariet handlade om vilka 
möjligheter som finns för att stärka den sexuella och 
reproduktiva hälsan och rättigheterna för kvinnor 
som lever med hiv. Rapporten presenterades och två 
panelsamtal hölls: ett med kvinnor som lever med hiv 
om sexualitet och SRHR och ett om bemötande, behov 
och förutsättningar inom hälso- och sjukvården för 
kvinnor som lever med hiv med representanter för 
forskning, vård och Socialstyrelsen. 

Webbinarium: Att vara född med hiv 
I mars arrangerade Ung & Hiv ett webbinarium om 
att vara född med hiv och om vad både hivinfektionen 
och hivmedicinerna kan ha för påverkan på kroppen 
och på psykisk och fysisk hälsa. På webbinariet pre-
senterade Allison Agwu, infektionsläkare och forska-
re vid Johns Hopkins University School of Medicine 
forskning på unga och unga vuxna som fötts med 
hiv och Johanna Rubin, barnläkare och forskare vid 
Karolinska institutet som studerat hur hiv och medi-
cinerna potentiellt påverkar barn som lever med hiv. 
Det hölls även ett panelsamtal med de båda forskarna 
och Cierra Salisbury, 36 år gammal från USA, som levt 
med hiv hela sitt liv .

Onlineföreläsning: Hur påverkas kroppen av 
den kroniska inflammation som hiv orsakar?
I september arrangerade Kunskapsnätverk för kvin-
nor som lever med hiv en internationell onlineföre-
läsning om hiv, inflammation och dess samband med 
samsjuklighet hos personer som lever med hiv, med 
särskild fokus på klimakteriet och inflammation hos 
äldre kvinnor som lever med hiv. Föreläsare var Peter 
Hunt, läkare och forskare vid University of Califor-
nia San Fransisco. Föreläsningen var öppen för alla 
intresserade.

Bilder från World AIDS Day. Ovan: Professor och överläkare Anna Mia 
Ekström samt PG:s projektledare Alexandra Arrhén medverkade i TV4 
Nyhetsmorgon. Till höger: Minnesevemenang i Maria Magdalena kyrka 
i Stockholm.
Foto: PG
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regionerna Sörmland, Uppsala, Gävleborg, Dalarna 
och Västmanland. Syftet var att öka kunskapen och 
medvetenheten om hiv samt bana väg för ett gott om-
händertagande och bemötande av personer som lever 
med hiv. Webbinarierna bestod bland annat av före-
läsning med smittskyddsläkare och panelsamtal med 
personer som lever med hiv. Totalt deltog 118 personer.

Frukostseminarium: Jämlik, god och nära 
vård för personer som lever med hiv – hur 
når vi dit?
På Infektionsveckan arrangerade PG tillsammans 
med MSD ett frukostseminarium där PG:s kartlägg-
ning över ansvarsfördelningen gällande vård och 
förskrivning av läkemedel inom hivvården respektive 
primärvården i Sveriges olika regioner presenterades. 
På seminariet hölls även ett panelsamtal där bland an-
dra Kristoffer Strålin, ordförande i Nationella progra-
mområdet för infektionssjukdomar och överläkare vid 
Infektionskliniken Karolinska i Huddinge, Catharina 
Missailidis, överläkare vid Venhälsan på Södersjuk-
huset i Stockholm och Marcela Samur Jarufe, styrelse-
ledamot KvinnoCirkeln Sverige medverkade.

Transkompetensutbildningar
Posithiva Gruppen erbjuder en transkompetensutbild-
ning i samarbete med leg. läkare Katie Collmar och 
RFSL Testpoint. Utbildningen riktar sig till aktörer 
som erbjuder hivtest och/eller rådgivning kring 
hiv, exempelvis vårdcentraler, STI-mottagningar, 
ungdomsmottagningar, ideella organisationer och 
andra. Under året har tre utbildningar hållits: en för 
Stockholms mottagning för sexuell hälsa och en för 
RFSU-kliniken samt en onlineutbildning öppen för 
alla som arbetar i verksamhet som erbjuder hivtest 
och/eller -rådgivning 

Seminarier: Hiv på agendan – livskvalitet och 
nya målsättningar
Tillsammans med Gilead Sciences anordnades semi-
narier med regionpolitiker i de tre storstadsregionerna 
Stockholm, Göteborg och Malmö om bland annat hiv, 
kunskap och bemötande inom vården.

I Västra Götaland medverkade Carina Örgård 
(V), Janette Olsson (S), Pär Lundqvist (L) och Joakim 
Berlin, rådgivare, och hivpolitisk sakkunnig, Positiva 
Gruppen Väst. I Region Skåne medverkade Mätta 
Ivarsson (MP), Åsa Ekblad (M), Maria Berglund (KD) 
och Joost, projektmedarbetare, Positiva Gruppen Syd. 
I Region Stockholm medverkade Jonas Lindberg (V), 
Victor Harju (S), Christine Lorne (C) och Inger Fors-
gren, tid. ordförande för bla. Kvinnocirkeln Sverige 
(KCS). Vid samtliga seminarier medverkade Catha-
rina Missailidis, överläkare och MAL, Venhälsan, 
Södersjukhuset och Daniel Suarez, verksamhetschef, 
Posithiva Gruppen

Internationellt webbinarium för utbyte: Leva 
med hiv i Turkiet och Sverige
I oktober arrangerade PG ett webbinarium om att leva 
med hiv i Sverige och Turkiet med fokus på bland an-
nat stigmatisering, lagstiftning, mediciner och hur det 
är att verka som civilsamhällesorganisation i de olika 
länderna. I webbinariet, som modererades av PG:s 
ECS-volontär Tayfun Duran, medverkade de turkiska 
hivorganisationerna Pozitif Dayanisma och Pozitif 
Yasam Dernegi samt representanter för PG. 

Webbinarier för regioner i Mellansverige
I november arrangerade Kunskapsnätverket hiv/
STI Mellansverige och Posithiva Gruppen två halv-
dagswebbinarier under rubriken Vad är smittfri hiv?. 
Webbinarierna vände sig till sjuksköterskor, under-
sköterskor, läkare, kuratorer, psykologer, tandsköter-
skor, tandhygienister, tandläkare samt andra berörda 
inom regional och kommunal hälso- och sjukvård i 

Webbinarium om att vara född med hiv med Cierra Salisbury, som 
levt med hiv hela sitt liv (överst till vänster), Johanna Rubin, barnlä-
kare och forskare (nederst till vänster) och Allison Agwu, infektions-
läkare och forskare (nederst till höger).
Foto: PG

Panelsamtal med regionpolitiker i Västra Götalandsregionen vid 
seminariet Hiv på agendan – livskvalitet och nya målsättningar.
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POSITHIVA NYHETER, NYHETSBREV 
OCH PUBLIKATIONER
Posithiva Gruppens tidning Posithiva Nyheter vänder 
sig till personer som lever med hiv och personer som 
arbetar med hivfrågor, men även till en bredare all-
mänhet. Tidningens mål är att ge aktuell information 
om hiv och att skildra olika aspekter av att leva med 
hiv, från medicin till bemötande.  Tidningen är sedan 
2019 registrerad som periodisk skrift. 

2022 gavs tidningen ut två gånger i en tryckt 
upplaga om 600 och distribuerades digitalt till cirka 
500 mottagare, såväl privatpersoner som beslutsfatta-
re, organisationer och vårdgivare. 

Posithiva Gruppen skickar regelbundet digitala 
nyhetsbrev med information om verksamhet, akti-
viteter och aktuella frågor. Bland prenumeranter på 
Posithiva Gruppens nyhetsbrev finns personer som 
lever med hiv, andra ideella organisationer, myndig-
heter, kliniker, forskare och politiker med flera. 2022 
skickades nyhetsbrev vid 57 tillfällen till samman-
lagt cirka 1400 mottagare. Vissa nyhetsbrev var 
nischade och riktade till specifika målgrupper, som 
exempelvis unga som lever med hiv, och andra mer 
allmänna. 

I februari publicerades rapporten Hiv Attityder, 
kunskap och oro hos män som har sex med män med 
resultat från projektet Undetectable is the new nega-
tive: Hivstigma i gayrörelsen. Projektet, som genom-
fördes tillsammans med Karolinska Institutet och 
Noaks Ark Stockholm bestod av en studie där nära 3 
500 personer deltog samt en kampanj. Studiens syfte 
var att utforska hur attityder till hiv och personer som 
lever med hiv ser ut i Sverige idag bland hivnegativa 
män som har sex med män. Kampanjen togs fram 
utifrån studiens första resultat och hade som syfte att 
minska stigmat och förändra attityderna kring hiv i 
msm-communityt.

Under våren och sommaren arbetade PG med 
att ta fram material om hiv, amning och ”harm reduc-
tion”. En ”resurssida” på Posithiva Gruppens hemsida 
med samlad information, forskning och riktlinjer 
publicerades och en broschyr med titeln Information 
till dig som lever med hiv i Sverige och som önskar 
amma trycktes i cirka 770 exemplar.

Under 2022 genomförde Posithiva Gruppen en 
kartläggning av fördelning av statsbidrag till ”verk-
samhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smitt-
samma sjukdomar” enligt förordning (2006:93) samt 
(2018:596). Bidraget som fördelas av Folkhälsomyndig-
heten till ideella organisationer som bedriver arbete 
i syfte att ”förebygga spridning eller minska konse-
kvenserna av hiv/aids eller andra sexuellt överförbara 
och blodburna sjukdomar”. Kartläggningen sam-
manställdes i en rapport: Kartläggning: Fördelning av 
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HEMSIDOR OCH SOCIALA MEDIER
2022 hade www.posithivagruppen.se 24 112 besök. Det 
är en ökning med 55% från 2021. En tydlig ökning i 
antal besök skedde under Stockholm Pride då Po-
sithiva Gruppen annonserade i sociala medier. Mellan 
den 31 juli och 6 augusti hade hemsidan 5875 besök att 
jämföra med mellan cirka 300 och 500 besök andra 
veckor på året. Även i samband med World AIDS Day 
1 december syntes en uppgång i besök som höll i sig 
under december månad med cirka 1000 besök per 
vecka. Under ungefär samma period annonserade 
Posithiva Gruppen på qx.se och qruiser.se.

Hemsidan posithivagruppen.se fick under 2022 
en förenklad struktur med en kunskapsbank där allt 
kunskapshöjande material i form av artiklar samlats 
samt en funktion för att se både kommande och passe-
rade aktiviteter under ”På gång”.

Posithiva Gruppen äger utöver domänen www.
posithivagruppen.se www.heart-2-heart.se, www.
posithivplattform.se, www.unghiv.se, www.kun-
skapsnatverk.se, www.smittfri.se, www.smittfri.org 
och www.smittfri.com samt www.hivattityd.se. 2022 
integrerades www.unghiv.se, www.kunskapsnatverk.
se och www.heart-2-heart.se under www.posithiv-
agruppen.se, med egna undersidor. Efter 2022 omdiri-
gerar alla PG:s hemsidor till www.posithivagruppen.
se.

Under 2022 användes Facebook och Instgram 
för att sprida information om PG:s verksamhet samt 
för att marknadsföra aktiviteter och insatser. 70 inlägg 
publicerades på Facebook och 40 inlägg samt 105 hän-
delser på Instagram.

På Posithiva Gruppens Youtubekanal publicer-
as webbinarier och inspelade temakvällar, andra event 
och filmer. 2022 hade kanalen 1260 unika tittare och 
2065 visningar.

verksamhetsbidrag för hiv/STI mellan olika insatstyper.
Representant för PG bevakade workshoppen 

HIV & Women 2022 och sammaställde en rapport 
med titeln HIV & Women 2022: nya rön kring inflam-
mation, samsjuklighet, tidigt klimakterium, graviditet 
och amning. Även en rapport med titeln HIV & Aging 
2022: nya rön kring hiv och åldrande med samlad kun-
skap och nya forskningsrön från workshoppen HIV & 
Aging togs fram.

KAMPANJER, ANNONSERING OCH 
MEDIA
I samband med Stockholm Pride återlanserade PG 
kampanjen Jag har fattat grejen! som syntes första 
gången i samband med Stockholm Pride 2019. Må-
let med kampanjen, som riktar sig till hos gruppen 
män som har sex med män, är att öka kunskapen om 
smittfri hiv och uppmärksamma det problematiska i 
att välja sexpartner utifrån hivstatus.

Mellan den 31 juli och 5 augusti, i samband med 
Stockholm Pride, annonserade PG på dejtingappen 
Grindr med budskapet att man kunde vinna en t-shirt 
om man kom till Preventhiv och PG:s tält i Pride Park. 
För att vinna en t-shirt krävdes att man svarade alla 
rätt på ett quiz om hiv. Annonserna visades 107 063 
gånger och hade en genomsnittlig CTR (klickfrek-
vens) på 11,7%.

Kampanjen syntes även på Instagram och Face-
book med bilder och texten ”Har du fattat grejen? Vill 
du också ha årets snyggaste t-shirt? Stockholm Pride 
är igång och imorgon öppnar Pride Park! Kom till vårt 
tält och tävla!  Läs mer om grejen här: https://posithiv-
agruppen.se/har-du-fattat-grejen/”

I samband med World AIDS Day den 1 decem-
ber skrev Posithiva Gruppen tillsammans med RFSL, 
RFSL Ungdom och Riksförbundet Noaks Ark en de-
battartikel. Artikeln publicerades på unt.se (Uppsala 
Nya Tidning) med tesen ”Stoppa hiv – slopa informa-
tionsplikten, öka kunskapen”.

I samband med World AIDS Day medverka-
de verksamhetschef Daniel Suarez i Sveriges Radio 
Vetenskapsradion. Inslaget handlade om den låga 
kunskapen om hiv och om att behandlad hiv inte 
överförs vis sex.

Under våren uppdaterades Posithiva Gruppens 
informationsfilmer Att leva och åldras med hiv (2016) 
och Ung med hiv (2018) med aktuella fakta. I samband 
med detta spreds de i sociala medier.

I samband med Zero Discrimination Day den 1 
mars delades berättelser (intervjuer) av personer som 
lever med hiv i sociala medier. 

Under året annonserade PG i QX Magazine, på 
qx.se och på qruiser.se.

Annons som visades på Grindr i samband med Stockholm Pride.
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PÅVERKAN OCH SAMVERKAN
Genom ökad samverkan med andra aktörer kring oli-
ka informations- och påverkansinsatser samt evene-
mang samt gediget insamlande av kunskapsunderlag 
lades en starkare grund för framtida påverkansarbete. 
Dessutom knöts viktiga kontakter med makthavare 
och nyckelaktörer inom fält som påverkar förutsätt-
ningarna för personer som lever med hiv.

Påverkan och sakkunniga 
Under 2022 hade PG återkommande kontakt med 
representanter för olika politiska riksdagspartier för 
att driva på för avskaffande av informationsplikten 
för personer som lever med hiv. Dessutom uppvakta-
des HBTQ-föreningar för riksdagspartier och de fick 
rapporten Hiv – attityder, kunskap och oro hos män 
som har sex med män. På World AIDS Day deltog 
representanter för PG i ett frukostseminarium om hiv 
i världen i Sveriges riksdag. 

PG fortsatte i olika forum att lyfta frågan om 
ansvarsfördelning mellan hivvård och primärvård 
och eventuella förändringar i denna i landets olika 
regioner.

Regelbunden kontakt hölls med registerhållare 
för InfCare HIV för att följa upp och förbättra data 
kring transpersoner och könsidentitet i registret.  Efter 
seminariet Hiv och transpersoner – synliggörande och 
bemötande på Stockholm Pride genomfördes ändring-
ar i registrets kategorier för könsidentitet. 

Representanter för Kunskapsnätverk för kvin-
nor som lever med hiv och PG deltog i en arbetsgrupp 
kring hiv och IVF med Socialstyrelsen och Folkhäl-
somyndigheten och representant för PG  har även 
deltagit i forum om äldre HBTQ-personer hos Soci-
alstyrelsen. Tillsammans med Noaks Ark Stockholm 
träffade representant för PG äldreombudsmannen i 
Stockholms stad.

Posithiva Gruppen ingår i en allians som verkar 
för att vaccination mot HPV ska erbjudas kostnads-
fritt till män som har sex med män, transpersoner 
och personer som lever med hiv. I alliansen finns 
Sexperterna, RFSL Stockholm, RFSL Ungdom, RFSU, 
RFSU Stockholm, Hiv-Sverige, Riksförbundet Noaks 
Ark, Noaks Ark Stockholm och Posithiva Gruppen. 
I september skickade alliansen en uppmaning till 
Folkhälsomyndigheten att utreda vaccination för 
ovan nämnda grupper. I slutet på 2022 intensifierades 
påverkansarbetet och bland annat är ett antal debatt-
artiklar planerade för 2023.

PG:s jurist erbjuder rådgivning till profession 
som vårdgivare och kuratorer som möter personer 
som lever med hiv kring juridiska frågor. 2022 handla-
de många frågor om personer som lever med hiv från 
Ukraina. Jurist hade även kontakt med Deutche Aids-

hilfe/AAE, Health Advocacy Coalition HAC, EACS 
och NAM gällande flyktingar från Ukraina, bland 
annat kring hiv-, tb-, hepatit- och laro-behandling. 

Sakkunnig jurist på PG ingår i nätverken ASP 
(Arbetsgruppen för Strategisk Processföring), Fosif 
(ideella organisationer som arbetar med migrations-
frågor) och medverkade i regelbundna möten med 
FOG (Migrationsverkets möten med det civila sam-
hället).

Samverkan och utbildning
2022 innebar ökad samverkan i olika utbildningsin-
satser samt samverkan kring en rad frågor, evenemang 
och insatser.

Den 12–14 juni 2023 arrangeras den 15:e AIDS-
Impactkonferensen i Stockholm med Posithiva 
Gruppen som lokal arrangör. AIDSImpact är en 
internationell vetenskaplig konferens med fokus på 
beteende, psykosociala och samhälleliga aspekter av 
hiv i ett globalt perspektiv. Konferensen, som arrang-
erats vartannat år sedan 1991, samlar forskare, klini-
ker, myndigheter och beslutsfattare inom politiken, 
civilsamhällesorganisationer och aktivister. Under 
2022 intensifierades arbetet inför konferensen och i 
november öppnade anmälan.

Representanter för PG finns med i nätverket 
HIV prevention in Nordic countries och deltog under 
2022 i regelbundna möten. Nätverket samlar aktörer 
som arbetar med hiv och hivprevention i de nordiska 
länderna för kunskapsutbyte. I nätverket ingår bland 
andra Hiv Norge, Helseutvalget i Norge, Positiiviset 
(Hiv Finland), Aidsfondet i Danmark, olika RFSL-för-
eningar och Noaks Ark och nätverket är startat på 
initiativ av Hivpoint i Finland. 

Preventhivs tält på Stockholm Pride där besökare kunde testa sig 
för hiv och syfilis samt få svar på frågor om hiv och att leva med 
hiv.
Foto: PG
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Posithiva Gruppen har dialogmöten och lö-
pande samarbete med Venhälsan vid Södersjukhuset. 
2022 diskuterades bland annat frågor om peerstöd. 
Dessutom deltog PG i arrangemang kring Venhälsans 
40-årsjubileum. Likaså skedde samverkan med Infek-
tionsmottagning 2, Karolinska universitetssjukhuset 
Huddinge.

Sedan många år har PG ett etablerat samarbete 
med Åsö vuxengymnasium och Ålands gymnasium. 
2022 föreläste representant för PG för cirka 300 gym-
nasieelever uppdelat på tre föreläsningar på Åland och 
två föreläsningar inom kursen Hälsovård genomför-
des för blivande undersköterskor vid Åsö vuxengym-
nasium.

Representanter för PG genomförde även en 
föreläsningsturné för gymnasieelever i region Sörm-
land, Uppsala, Gävleborg, Dalarna och Västmanland 
anordnad av RFSU Uppsala och Kunskapsnätverket 
hiv/STI mellersta Sverige.

Företaget Netdoktor tog 2022 fram två korta 
onlineutbildningar om hiv för vårdpersonal. Ut-
bildningarna tog fram i samverkan med Posithiva 
Gruppen och Christina Carlander, överläkare i infek-
tionsmedicin och registerhållare för kvalitetsregistret 
InfCareHIV.  Den ena nätutbildningen vänder sig till 
infektionsläkare och den andra till annan vårdperso-
nal som allmänläkare och sjuksköterskor.

Tillsammans med GlaxoSmith Kline besökte 
PG infektionsmottagningar i Karlstad, Sundsvall och 
Uppsala för att berätta om kampanjen Prov svaren ger 
inte alla svaren som lanserades 2019. Kampanjen lyfter 
behovet som finns hos många som lever med hiv att få 
prata om alla aspekter av mående i mötet med hivvår-
den. Målgrupper för kampanjen är personer som lever 
med hiv samt vårdpersonal  inom hivvården.

Andra samverkanspartners under året (utöver de som 
redan nämnts i verksamhetsberättelsens olika avsnitt) 
var: 

 ■ RFSU-kliniken kring referensgrupp för 
Kunskapsnätverk för kvinnor som lever 
med hiv.

 ■ PG Syd kring bl.a. etablering av 3P i Malmö.
 ■ WAVE/EACS kring europeiskt projekt om 

kvinnor och hiv och europeiska riktlinjer 
kring amning.

 ■ Doula & kulturtolk kring 3P.
 ■ MAC Cosmetics kring aktiviteter för perso-

ner som lever med hiv (bl.a. TransLiv+). 
Dessutom genomfördes möten och samarbeten med 
enskilda forskare, läkare, sexologer, psykologer och 
aktivister från in- och utland.

Posithiva Gruppen är del av Preventhiv, 
ett samverkans- och utbytesnätverk för offentliga och 
ideella aktörer som arbetar med hiv- och STI-upp-
lysning riktad till män som har sex med män. Övriga 
aktörer i nätverket är Region Stockholm, Venhälsan 
Södersjukhuset, Infektionsmottagning 2 Karolinska 
sjukhuset Huddinge, RFSL, RFSL Ungdom, RFSL 
Stockholm och Noaks Ark Stockholm. Preventhiv 
hade gemensamt tält i Stockholm Pride Park där besö-
kare kunde testa sig för hiv och syfilis samt få svar på 
frågor om hiv och att leva med hiv samt göra Posithiva 
Gruppens quiz om hiv. 

Representanter för PG ingår i Chemsexnätver-
ket med bland andra Venhälsan, Mikamottagningen, 
Noaks Ark, Posithiva Gruppen, HBT-hälsan, RFSU, 
Sprututbytet Kungsholmen och RFSL Stockholm och 
deltog 2022 i regelbundna möten.

I juli arrangerades den 24:e Världsaidskon-
ferensen: AIDS2022. Konferensen hölls i Kanda, 

Montreal och online. PG:s verksamhetschef deltog i 
konferensen på plats och flera representanter bevaka-
de den online. 2023 publiceras en omfattande rapport 
från konferensen. 

I samband med den internationella workshop-
pen kring hiv och kvinnor 2022 blev PG icke-finansiell 
sponsor (”endorser”) av Virology Educations årliga 
workshoppar HIV & Aging och HIV & Women. 

PG:s projektledare (nu samordnare för kunskap 
och förankring) skrev ett avsnitt om hiv, psykosocial 
hälsa och särskild utsatthet hos transpersoner till 
boken Hiv –medicinska och psykosociala aspekter som 
publicerades av Studentlitteratur. Boken riktar sig till 
verksamma inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, 
skola och civilsamhälle samt till studenter på utbild-
ningar inom dessa områden.

Netdoktors onlineutbildning om hiv riktad till allmänläkare 
och annan vårdpersonal. 



Posithiva Gruppen

Östermalmsgatan 5, 114 24 Stockholm

info@posithivagruppen.se

08-720 19 60

P
osithiva Gruppen (PG) bildades 
1985 och är Sveriges största 
patientorganisation för 
personer som lever med hiv. 

Vi erbjuder stöd, utbildning och 
mötesplatser för personer som lever 
med hiv. Vi arbetar även för att öka 
kunskapen om hiv hos allmänheten 
samt motverka stigmatisering och 
fördomar.
Posithiva Gruppens arbete styrs och 
formas av personer som själva lever 
med hiv.


