HIV
UNDER BEHANDLING
SMITTAR INTE

PGSYD.Se
ETT BÄTTRE LIV MED HIV

VAD ÄR
POSITIVA GRUPPEN SYD?
Positiva Gruppen Syd är en förening och ett nätverk för oss med
hiv i södra Sverige. Genom oss kan du som lever med eller berörs av
hiv träffa andra i samma situation, tryggt och enkelt, enskilt eller i
grupp. Genom att dela erfarenheter, råd och stärka varandra kan vi
få ett bättre liv med hiv.
Känner du dig inte redo? Börja med att titta på vår hemsida. Där
kan du till exempel lyssna på vår podcast och läsa mer om oss. Vill du
komma i kontakt får du gärna chatta, ringa eller skicka ett email.
Vi anordnar även utflykter och aktiviteter, samt jobbar med
kampanjer för att öka kunskapen om hiv hos allmänheten, allt för att
öka livskvalitén och villkoren för oss som lever med hiv.

”ATT TRÄFFA & PRATA MED
ANDRA I SAMMA SITUATION KÄNDES
VÄLDIGT SKÖNT”
Man 47 år som fick sin diagnos för två år sedan.
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Varför finns vi?
Hiv idag är en kronisk sjukdom som gentemot tidigare är
förhållandevis enkel att behandla. Men att få hiv är en omställning
som kan vara svår att hantera själv. Fördomar och okunskap
finns fortfarande kvar i samhället. Vi som lever med hiv kan
uppleva stigma såväl från andra som oss själva, och även ibland
diskriminering, vilket kan leda till en känsla av
utanförskap och skam.
Du kanske känner igen dig? Du är inte ensam. Men tillsammans
kan vi stötta och lära av varandra.

”Allt som sägs och vilka man träffar hos oss,
stannar här.”
Vi skiljer inte på folk och folk, hos oss är alla välkomna. Vi jobbar för
att alla personer som diagnostiseras med hiv både ska ha möjlighet
att träffa någon som själv lever med hiv, samt få till sig kunskap
som underlättar att leva med hiv.
Det kan också vara så att man levt med hiv en längre tid och känner
ett behov av träffa andra som förstår. Oavsett hur länge du
levt med hiv är du välkommen!
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”Första gången jag träffade andra som också lever med hiv var lite
pirrigt. Det var ett stort steg för mig och jag var nervös för vem eller
vilka jag skulle träffa. Kontakten innan var dock bra och jag fick
information och svar på frågor. Att det som sägs och vilka man
träffar stannar i mötet kändes också tryggt.
Jag skulle rekommendera vem som helst att ta chansen att träffa
andra som också lever med hiv, om det så är enskilt eller i grupp.
Vi har alla något vi vill ta upp som man inte vill prata om med
vem som helst och dessa möten har gjort att jag känner mig
starkare på alla plan.”
Kvinna 25 år om upplevelsen av kamratstöd
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