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Ordföranden har ordet

Vi var många som trodde att det var början till slutet för 
pandemin när restriktionerna började lätta efter sommaren. 
Istället blev det en återgång till det nya normala, ett mer 
socialt distanserat samhälle.

Känslan av att ta ett steg fram och två tillbaka är i och 
för sig inget nytt. Vi såg exempel på detta så sent som i 
slutet av 2021 genom den ändring i statsbudgeten som 
ökade anslaget till hiv/sti med 25 miljoner kronor. Ett idogt 
lobbyarbete som slutligen bar frukt (Tack till Hiv-Sverige 
och framförallt Sören!). En annan seger var motionen som 
togs upp i Region Skånes Hälso- och sjukvårdsnämnd, 
en akt som symboliserade, bokstavligt och figurativt, att 
hiv var tillbaka på agendan. Svaret de hiv-ansvariga på 
infektionskliniken i Malmö/Lund gav på motionen lämnade 
dessvärre en besk eftersmak. Att inte vilja utveckla sin egen 
verksamhet till det bättre, för att kunna möta de personer 
man finns till för, är minst sagt egendomligt, för att inte säga 
rent orätt. 

Men det visar också tydligt varför vår verksamhet är så 
viktig. Vi behöver slå vakt om våra levnadsvillkor och driva 
på för förändring, lika väl som vi axlar rollen som kamratligt 
nätverk för oss som lever med hiv i södra Sverige.  

Just möjligheten att kunna mötas, prata av sig och känna 
att det finns någon som lyssnar har varit av extra betydelse 
under detta år. Under våren var verksamheten begränsad 
på grund av den höga smittspridningen, och vi såg under 

sommar och höst närmast en vallfärd till de sociala 
aktiviteterna. Rädsla för att smittas av covid finns dock 
kvar hos många, och vi behöver förstå och anpassa oss 
efter de skillnader som finns i målgruppen. Det är först då 
vi kan bli en plats för alla. Att vi tillåts att fysiskt komma 
ut och träffa andra verksamheter är även en viktigt del i 
samverkansarbetet.

Blickar vi framåt ska Positiva Gruppen Syd breddas, 
synas mer och längre från vår “komfortzon” - hiv är en 
angelägenhet för hela samhället och vi vet att det stöd vi kan 
erbjuda inte når alla. Så länge den ojämlikheten finns kvar, 
måste vi fortsätta utvecklas, såväl själva, som tillsammans 
med våra medlemmar och samverkanspartners. Vi ska 
också fortsatt erbjuda lösningar och bjuda in till samverkan 
och uppvakta beslutsfattare för att hiv, och personer som 
lever med hiv, ska få finnas kvar på agendan. 

Jag vill också passa på att tacka mina kollegor i styrelsen 
för ert arbete under året, medlemmarna för ert engagemang 
och sist men inte minst vår personal som i ur och skur drar 
ett tungt lass. Vi stod detta år utan förstärkning, ingen Linus 
eller Beatrice, men Linda, Simon och Emanuel har skött 
det galant och Positiva Gruppen Syd kan idag stoltsera 
med en bred palett med erbjudanden och insatser för att 
bidra till minskad isolering, ensamhet och ökad hälsa och 
livskvalitet. Jag är både stolt och glad att se vår verksamhet 
göra en positiv skillnad i människors liv, det gör det extra 
inspirerande och roligt att vara en del av denna förening. 

Ordförande Positiva Gruppen Syd,

Conni Rooke
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— Joost

Positiva Gruppen Syd höll årsmöte 
den 25 februari 2021. Vid årsmötet 
fanns 14 röstberättigade medlemmar 
närvarande. Årsmötet arrangerades 
digitalt med anledning av den vid 
tidpunkten höga smittspridningen av 
coronaviruset. Mötet inleddes med att 
ordföranden hälsade välkommen följt av 
verksamhetsåret 2020 presenterades. 
Sedvanliga årsmötespunkter 
avhandlades därefter och en ny styrelse 
valdes. Styrelsens sammansättning 
efter årsmötet:

• Ordförande -  Conni Rooke

• Vice ordförande - Christina Franzén 

• Kassör - Set Rooke 

• Ordinarie ledamöter - John Kruger, 
Carlos Olachaea

• Suppleanter - Alaa Abboudd, 
Alexander Andersson

Nya i styrelsen var Carlos och Alaa som 
ersatte Johannes och Jan-Erik. I övrigt 
var styrelsen intakt och Conni fortsatte 
på sitt tredje år som ordförande.

Valberedning består av Benny Roth.

Förra året flyttade jag ut till Malmö. Jag kommer från Nederländerna och jag hade 
ingen aning om hur hiv-behandlingarna fungerar här i Sverige. Därfor googlade jag 
‘Malmö + hiv’ och hittade PGs webbsidan. Det såg trevligt ut med många unga.
Det var första gången jag gjorde något med en HIV-förening, so jag var lite nervös.
Jag gick med på en lunch och lärde mig att det gav mig mycket energi att vara omgiven 
av likasinnade. Jag bestämde mig för att delta oftare och jag gick bland annat på må 
bra-helgen i Båstad. För någon från utlandet, ny i malmo, betyder PG mycket. PG gav 
mig vänner och en trevligt nätverk. Dessutom lär jag mig att omfamna mig själv och 
min hiv-status. Tack till Positiva Groups!
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För verksamhetsåret 2021 hade föreningen sökt 2 550 000 kr hos 
Folkhälsomyndigheten, inom ramen för statsbidrag till verksamhet inriktad 
mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. 

Föreningen ansökte även om organisationsbidrag 50 000 kr från 
Funktionstödsförvaltningen i Malmö Stad. Under december månad 2020 
ansöktes även om 179 500 kr då Funktionstödsförvaltningen utlyste extra 
medel för föreningar, förvaltningen aviserade även att organisationsbidraget 
skulle räknas upp för att stötta föreningar under Covid-19.

 Beviljade medel för året blev enligt följande: 

• Folkhälsomyndigheten - 1 850 000kr 

• Malmö Stad, Funktionstödsförvaltningen
 Organisationsbidrag - 28 000kr
 Proportionell uppräkning - 18 369 kr
 Extra förstärkning - 59 500 kr

Medel söktes även från Region Skåne men medel beviljades inte trots att 
kriterierna för regionens organisationsbidrag uppfylldes.

Tilldelade medel från bidragsgivare användes fullt ut för sökta delmål och 
projekt. 

Bokföringen har under året hanterats av Kristina på Ekberg Redovisning AB, 
som under 2021 bytt namn till Winkler & Ekberg AB. Gustaf Hallgren på Ystad 
och Österlen Revision AB (sedan nov 2021 på KPMG) fick återigen uppdraget 
som revisor.
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Tv. personalen vid årets slut.

Personalen bestod vid årets början av Simon och Emanuel som jobbade 100%. 
Den 1 februari blev Linda, som arbetstränat i föreningen sedan 2019, anställd 
på 50%. När vi summerar året kan vi konstatera att Simon arbetat i föreningen 
sedan 2015, och Emanuel och Linda sedan våren 2019.

Vi blev under 2020 års sista veckor kontaktade av en intagen på Ringsjön, en 
anstalt i Höör kommun, om möjlighet till 10 timmars sysselsättning i veckan.
Dialogen fortsatte in på det nya året och i samrådan med Kriminalvården slöt 
vi en överenskommelse om sysselsättning för den intagne som en del av 
ett frivårdsprogram. Lena (fingerat namn) anslöt till personalstyrkan den 26 
januari och levde själv med hiv, en diagnos hon fick 2018 under tiden hon satt 
intagen. Från att ha varit relativt tillbakadragen började Lena delta i kurser och 
aktiviteter, och följde under hösten med för att föreläsa inför skolungdomar. 
Sysselsättningen varade fram till den 9 november då Lena släpptes fri och 
samtidigt gick i pension. Vi håller fortsatt kontakten och önskar Lena en skön 
pensionering!
Kontakten med Kriminalvården i Ystad ledde till att vi fick prata hiv med 
vårdare och vi skickade även information i form av visitkort och broschyrer i vår 
patenterade kakburk.

Likt 2020 var Covid-19 en återkommande fråga i relation till personalen även 
detta år. Smittspridningen var omfattande i början av 2021 vilket medförde att 
en del aktiviteter genomfördes online, som exempelvis storytelling med Fabula. 
Som regel fortsatte dock arbetet från kontoret och extra försiktighet iakttogs 
vid enskilda möten. Det bedömdes att öppethållande och arbete på kontoret var 
nödvändigt för verksamheten skulle fungera.

Genom att uppmana till försiktighet och ge personalen chans att testa sig 
för Covid-19 under arbetstid har smitta kunnat undvikas. Vi har även köpt 
in testkit för att kunna använda direkt på kontoret. Inga fall av Covid-19 har 
rapporterats som kan härledas till arbetsrelaterade situationer eller aktiviteter 
med målgruppen.

Styrelsen har också genomfört medarbetarsamtal med samtliga tre anställda. 
I samtal framkommer det att de anställda trivs bra och ges goda möjligheter 
att utföra sina arbetsuppgifter. En punkt där vi kan utveckla organisationen är 
möjligheten till handledning och kompetensutveckling, dessa delar tar vi med 
oss inför 2022. Sammantaget kan vi konstatera att vi står med en kompetent 
och väl fungerade arbetsstyrka. 

Verksamhetsutvecklare

Simon Blom

Projektledare

Linda Lundh

Samordnare/Peer-koordinator

Emanuel Karlström
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Vi blev med flagga under året! Lådcykeln och flaggan har använts flitigit i kampanjer och arbete med att synliggöra hiv runt om i Malmö. Oftast cyklade vi ut på 
morgonen för att parkera på en strategisk plats, för att sedan hämta hem ekipaget innan dagens slut. Här några bilder från när vi varit ute på stan.

Årets World Aids Day innehöll musikquiz på temat hiv, stipendieutdelning, 
mat och vernissage. Dryga 20 personer besökte lokalen denna 
onsdagskväll.

Från översta till nedersta bild; Mats Stjernstedt mottar, som en av två 
stipendiater, Peos Stipendium; Vernissage-väggen med artiklar och 
material från 80-tal fram till idag; Quizdeltagare gnuggar geniknölarna 
under quizet; Flera quizzare som trots viss hjälp av quizledaren fick se sig 
på en andraplats i tävlingen.  

0706
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Möten, nätverkande och kunskapsutbyten

Den 1 februari träffade Emanuel Søren Warthoe, politisk 
sakkunnig och Stine Bang, Chefkonsulent, strategisk 
kommunikation på Aidsfondet. Aidsfondet gav en uppdatering 
av sin verksamhet och vi diskuterade samverkan inför World 
Pride, dessvärre försvårade Covid-19 att planerna utmynnade i 
mer än kunskapsutbyte.

Det regionala MSM forumet som var planerat till den 4 feb blev 
istället för ett fysiskt möte en digital uppdatering genom mail. 
Årets andra möte den 14 oktober var ett fysiskt möte. Deltog 
gjorde Smittskydd Skåne, Centrum för Sexuell Hälsa, Noaks 
Ark Mosaik, RFSL Rådgivningen Skåne, Studenthälsan på 
Malmö Universitet, Infektionskliniken Malmö. Verksamheterna 
presenterade lägesrapporter och aktuella frågor togs upp. 
Emanuel representerade Positiva Gruppen Syd.

Emanuel deltog även på Patientutbildningscentrum Skånes 
Sjukhus Nordost digitala möte den 22 mars. Tillsammans 
med ett tio-tal patientföreningar och representanter från 
regionen diskuterades patientinflytande och hur vi kan öka 
tillgänglighet och synlighet för patientföreningar. 

Emanuel blev också invald att ingå i det nystartade patient 
och närståenderådet vid Skånes universitetssjukhus. 
Rådet består av 12 personer som själva är patienter eller 
närstående till patienter. Syftet med rådet är att bidra till ökat 
patientinflytande och bistå ledningen vid sjukhusen i Malmö 
och Lund med patientperspektiv. Rådet första möte ägde rum 
den 4 oktober och ytterligare två möten hanns med under 
2021. Medverkan i rådet har gett oss möjlighet att diskutera, 
påverka och lyfta hiv med ledning och personal på sjukhusen. 

Vi berättade om vår verksamhet och Plusverket för 
funktionstödsförvaltningen i Malmö Stad den 19 april. Mötet 

gjorde att vi kunde förankra vår verksamhet och berätta hur 
vårt arbete bidrar till att göra Malmö till en mer inkluderande 
stad att leva och bo i.

Simon och Emanuel från personalen och Carlos från 
styrelsen besökte den 28 oktober Aidshilfe Hamburg. Vi 
blev väl mottagna av våra kollegor i Hamburg och gavs 
en presentation av verksamheten samt lokalerna, varvid 
diskussioner om sakfrågor tog vid. Vi tog med oss bland 
annat kampanjidéer samt metoder för att bedriva en 
framgångsrik volontärverksamhet. Aidshilfe Hamburg har 
över 140 aktiva volontärer i sin lokala organisation, vilket 
imponerade. En annan viktig fråga som var relevant för oss 
var arbetet i sexarbetarmiljöer, då vi under Covid-19 pandemin 
sett en ökning av sexarbetare i utsatt ställning som erbjuder 
sina tjänster i Malmö.

Hiv-Sverige genom medverkan i styrgruppen för InfCare Hiv, 
det nationella kvalitetsregistret för hiv. Gruppen möts för 
att diskutera nyckeltal relaterade till hiv-vården och jobbar 
kontinuerligt med att utveckla det register av data som samlas 
in från behandlingen av personer som lever med hiv i Sverige.

Vi fick besök av fyra personer från Positiva Gruppen Väst 
personal den 8 oktober. Tjänstemannamötet började med 
en presentation av årets verksamhet i våra lokaler, följt av att 
vi gemensamt besökte Leonilson- utställningen på Malmö 
Konsthall. Mötet avslutades med en lunch där vi presenterade 
Plusverket och diskuterade samarbete kring att anordna en 
peer-mentor utbildning i början av 2022 i Göteborg. Linda och 
Emanuel representerade Positiva Gruppen Syd.

Hiv-Norden hade förlagt sitt årliga nätverksmöte 2021 till 
Malmö. Vi tog emot ledamöter från Norge, Finland, Danmark 
och Island för mötet som varade helgen 29 - 31 oktober. På 
agendan fanns bland annat en presentation på videolänk av 
Covid-19 och hiv projektet som letts av Anni från Hiv-Finland. 
Hiv-Norges ordförande fanns också med på länk för att 
diskutera Fast Track Cities initiativet och PreP som injektion. 
Emanuel är ordförande och Simon ledamot, och representerar 
Hiv-Sverige i Hiv-Norden.

Vid mötet den 8 juni delade vi goda exempel i ett 
panelsamtal tillsammans med Läkare i världen, Noaks Ark 
Småland Halland och Folkhälsomyndigheten. De båda 
mötena gav möjlighet till dialog och en uppdatering kring 
Folkhälsomyndighetens pågående arbete och studier/projekt 
som planeras.

Vi träffade en arbetsgrupp från RFSL Rådgivningen Skåne den 
8 november samt den 6 dec för att diskutera samarbete kring 
målgruppsaktiviteter. Vi samtalade för- och nackdelar med att 
skapa separatistiska grupper och vilka önskemål och behov 
ett sådant initiativ skulle kunna generera för våra målgrupper. 
Ett pilotprojekt är under diskussion.

Flera sporadiska kontakter och  kommunikation i relation till 
hiv och personer som lever med hiv har också hållits med 
bland annat Aftonbladet (ang en artikel), LO, Malmö Ideella, 
Gilead, RFSL Malmö, Lunds Universitet med flera. 

Omvärldsanalys och kompetensutveckling

Vi deltog vid Svenska Infektionläkarföreningens webbinarium 
om Covid-19 den 22 januari. Mötet gav oss dels en 
uppdatering om pandemiläget samt inblick i det överlappande 
arbetet mellan hiv och Covid-19 samt hur resurser fördelas 
inom infektionsområdet. 

Folkhälsomyndigheten hade bjudit in till ett webbinarium 
om den nya SRHR strategin. Simon och Emanuel deltog 
i det digitala mötet som tog plats 20 januari. Mötet gav 
inblick i myndighetens syn på kopplingen SRHR - Hiv/sti 
området. En nationell strategi är också något vi kan använda 
i påverkansarbetet för att få på plats en SRHR strategi 
regionalt, vilket idag saknas i Region Skåne.

För att stärka vår utvecklingsförmåga, knyta kontakter 
och sprida kunskap om hiv och vår verksamhet deltog 
vi på Nystas, civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt 
samhällskontrakt, digitala vårkonferens den 26 mars. Över 
200 personer deltog vid konferensen som hade temat att 
driva samhällsförändring på 2020-talet. Vi fick bland annat 
bra utbyte och idéer från ABF som vi träffade i ett mötesrum. 
Emanuel representerade och rapporterade tillbaka till 
föreningen  i ett mycket inspirerande och givande möte.

Linda deltog på Noaks Ark Lanseringskonferens där vi 
introduceras till Vän med virus, ett projekt om hiv ur ett barn-
och föräldraperspektiv för barn och familjer för att underlätta 
samtal om hiv i samtal med barn, med närstående, med 
vänner och med vården. Vi har lyft materialet i våra sociala 
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På studiebesök i Hamburg, här ett foto vid dagens avslutning.

Simon fick även i uppdrag att representera Hiv-Sverige 
vid två sammanträden med Läkemedelsverkets patient 
och konsumentråd. Rådet består av en sammanslutning 
av föreningar och organisationer som genom dialog och 
samverkan bidrar med patienters erfarenheter av medicin och 
medicinteknisk utrustning. Simon har också representerat 

Representanter från Norge, Island, Finland och Norge under mötet med Hiv-
Norden under helgen den 29 - 31 oktober.

Som medlemmar i paraplyföreningen Hiv-Sverige medverkade  
Simon från personalen samt Conni och John från styrelsen  
vid Hiv-Sveriges årsmöte den 24 april. John medverkade 
även med Christina vid Hiv-Sveriges organisationsmöte den 
27-28 februari, samt den 30 oktober. Viktiga frågor som 
lyftes under alla dessa tre möten var framförallt frågor om 
samverkansform och hur vi kan koordinera arbetet nationellt - 
regionalt. 

Simon och Emanuel medverkade vid Folkhälsomyndighetens 
digitala organisationsforum den 8 juni och den 10 november.

.Som en del av Noaks Ark på Baltzargatan i Malmö var “PG” platsen 
där hiv-positiva möttes 1987. Torsdagarna blev tidigt dagen då träffar 

bokades in, något som lever kvar än idag med drop-in här i lokalen 
på Jörgen Ankersgatan. 10 års jubileet 1997 gav upphov till en ny 

logotyp, och 25-års jubileumet 2012 tog plats på Malmö Rådhus med 
välkomstdrink och tal av kommunstyrelsens ordförande. 2022 blir det 

då återigen dags att fira denna pigga men erfarna 35-åring. Planeringen 
för jubileet pågår och detaljer kungörs i början av året!

Kamratgruppen Positiva Gruppen Syd - 35 år 2022!

Urklipp från medlemstidningen PG-Nytt, 90-tal.
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medier och böckerna “Något jag vill berätta” samt “Mitt nya 
plåster” (2021) av Hannah Arnesen finns på kontoret. Linda 
var också med den 15 november på Posithiva Gruppens 
webbinarium om Hivstigma i gaycommunityt. Det lyftes att 
det fanns tydlig koppling mellan att ha sett nya kampanjer om 
smittfri hiv och mindre sannolikhet att vara negativt inställd till 
en relation med en man som lever med hiv, ett intressant och 
informativt webbinarium.

Planering och verksamhetsstyrning

I arbetet med att planera verksamheten hölls den 17 april en 
planeringsdag. Mötet tog plats i våra lokaler, deltog gjorde 
både personal och styrelse. Syftet med mötet var att stämma 
av nuvarande planering samt att analysera och ta fram 
planering vid förändrad smittspridning och restriktioner. 
Föreningens ambition var att utröna möjligheter hur vi 
kan säkerställa en så jämn fördelning som möjligt av 
aktiviteter över året, vilket skulle vara fördelaktigt både ur 
målgruppsperspektiv och med hänsyn till personalen. Under 
mötet testade även gruppen på övningar från Plusverket, som 
förberedelse inför lanseringen av Plusverkets hemsida och 
sommarkurs. 

En planeringsdag med personal och styrelse hölls också i 
våra lokaler den 4 december. Mötet syftade till att summera 
året och följa upp höstens aktiviteter. Samtal fördes även 
om föreningens strategiska inriktning framåt, och innehållet 
i treårsplanen 2023 - 2025. Diskussionerna rörde framförallt 
balans och resursfördelning mellan information, kampanjer 
och annat utåtriktat arbete och sociala hälsofrämjande 
aktiviteter för målgruppen.
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Gemenskapsstärkande positiva aktiviteter och 
drop-in träffar i vår lokal

Efter vinterns höga smittspridning lanserade vi i mars 
onsdagsaktiviteter som positiv lunch, positiv promenad och 
positiv fika. I april flyttade vi tillbaka veckoaktiviteterna till 
torsdagar och fokuserade på promenader. Träffarna syftar 
till att skapa gemenskapsstärkande möten mellan personer 
som lever med hiv, med promenaderna ville vi också bidra till 
rörelse, att vistas utomhus och miljöombyte. När aktiviteterna 
förlades till torsdagar blev tiden också ny, från 17 - 19 till 
13 - 16. Många jobbade eller studerade hemma, och det var 
också ett sätt att dra nytta av dagsljuset. Totalt anordnade vi 
åtta positiva aktiviteter under våren, varav en utflykt med fem 
deltagare till höghöjdsbanan i Löddeköpinge.

Med minskad smittspridning och lättade restriktioner ökade 
vi antalet drop-in träffar under hösten. Totalt anordnade vi 12 
drop-in torsdagar mellan klockan 13 - 16 under månaderna 
september till december. Deltagarantalet ökade under hösten 
men varierade från gång till gång, totalt över året hade vi ett 
snitt på fyra besökare per gång.

Vi anordnade även tre sammankomster utanför lokalen, det 
blev båttur och fika den 1 september för fyra deltagare. Fokus 
var diskordanta par där en partner lever med hiv, och hur par 
kan skapa en bra parrelation.

Fredagen den 22 oktober besökte vi Sherlocked för att lösa 
detektivinspirerade problem. Aktiviteten följdes av gemensam 
middag. Aktiviteten lockade fem deltagare. Fredagen den 1 
oktober kombinerade vi massage och middag, åtta personer 
deltog. Aktiviteterna gav en mer informell chans att träffa 
andra som lever med hiv, och gav upphov till att tre personer 
deltog i en gruppaktivitet för första gången. 
Sammanfattat bidrar dessa mer informella aktiviteter utanför 
lokalen som en bra inkörsport för nya kontakter som annars 
inte vill, vågar eller känner sig bekväma med att träffas i grupp.

Digital storytelling om hiv med Fabula 

Under våren genomförde vi ett digitalt storytelling projekt med 
fokus på livsberättelser tillsammans med Mats Rehnman från 
Fabula Storytelling. Med en introduktion till berättandet och 
dess hörnstenar fick fem deltagare verktyg till att utveckla 
deras egna unika livsberättelser samt lyssna till varandras. 
Aktiviteten var ett digitalt alternativ för att träffas, möta andra 
med hiv och bryta isolering under en tid med restriktioner 

11
Sociala aktiviteter & stödverksamhet

Styrelsen har under året sammanträtt vid 9 ordinarie 
styrelsemöten och styrelsearbetet har bedrivits både genom 
digitala möten samt genom traditionella fysiska möten i 
lokalen. 

Ökat fokus på samverkan med aktörer i vårt 
direkta närområde

Vi har under året medvetet satsat på att öka samverkan med 
aktörer i vårt direkta närområde. Genom träffar och samtal 
har vi belyst hur vi gör skillnad för personer som lever med hiv. 
Syftet är att synliggöra vår verksamhet och sprida kunskap 
om hiv. 

Som ett led i detta initiativ deltog vi i Malmöandans workshop 
den 19 November och dialogforum 2 december. Malmöandan 
är en plattform för samverkan mellan aktörer i idéburen 
sektor och Malmö Stad. Under träffarna i november och 
december har vi tillsammans med förtroendevalda politiker, 
tjänstepersoner från Malmö stad och aktörer från 50 olika 
föreningar diskuterat samhälleliga utmaningar såsom social 
hållbarhet, reell påverkan och delaktighet. Vi har genom 
arbetet fått ett större nätverk och visat på vikten av att 
inkludera perspektiv på hiv i hela Malmö.

Vi inledde även samarbete med Malmö universitet och 
Malmö Stadsarkiv med antologin “Queera historier från 
Malmö” . Tillsammans med Benny bidrog vi till antologin med 
berättelsen ”Jag väntar fortfarande på den stora kärleken” - 
erfarenheter från liv med hiv. Antologin ingick i den digitala 
kartguiden-appen över Malmö Be Here Then, och resulterade 
även i en tryckt kartguide som återger platser från boken.

Framsida av boken Queera historier från Malmö.

Må-bra helg med hiv-historia tema och 
workshop om sårbarhet i Båstad

Genom lite tur och idogt arbete fick vi ett mycket 
förmånligt erbjudande för 15 personer den 13 - 14 
november på Skansen Båstad. Möjligheten gjorde 
att vi kunde arrangera och erbjuda en plattform för 
personer som lever med hiv att träffas i syfte att 
öka kunskap och förmåga till ett bättre liv med hiv. 
Aktiviteten kommunicerades via sociala medier, 
hemsidan och vårt nätverk. Vi premierade personer 
som inte varit med på liknande utflykter tidigare och 
aktiviteten var fullbokad inför avresa. Dessvärre fick 
vi ett sent avhopp pga sjukdom vilket gav totalt 14 
deltagare.
 
Vi genomförde en praktisk och en teoretisk modul. 
Under förmiddagen fick deltagarna öva i grupper, 
bland annat genom dialogmetoden Fiskskålen 
där vi berörde teman som sårbarhet, öppenhet 
och att leva med hiv i grupp. Under eftermiddagen 
gavs dels en föreläsning med historisk prägel om 
virusnivåer och en föreläsning om antiretrovirala 
injektioner.

I det fullspäckade schemat fanns även tid för 
avkoppling, och deltagarna hade tillgång till spa, 
bastu och pooler.  Extra kul att flera deltagare för 
första gången fick träffa andra som lever med hiv 
och att hela 5 nationaliteter var representerade.

Simon håller ett anförande på Malmöandas workshop den 19 november.

Emanuel föreläser under eftermiddagspasset om virusnivåer  i ett 
historiskt perspektiv och kopplingen till kriminaliseringen av hiv.
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Öppna Sofielund - Ett samskapat event av ett 40-tal föreningar, offentliga verksamheter och företag med koppling till Sofielund. Vi ställde ut 
våra storyboards hos Föreningscenter på Nobelvägen 21 samt hade med vårt quiz i tipsrundan som Fryshuset koordinerade, vilket öppnade 
upp för många spontana samtal om hiv bland ett 30-tal unga deltagare samt förbipasserande i olika åldrar.
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pgsyd.se - 2021 i siffror

• 3 976 unika besökare/ 8 116 sidor visade

• 1 av 10 besökare har tidigare besökt sidan

• Genomsnittlig tid på sidan är cirka 2 minuter

• 55% använder mobil, 44% använder dator

• 57% hittar till sidan genom en sökmotor

• Hiv-historia, vår verksamhet, kalender tillhör de mest besökta sidorna

• Generellt lite färre besökare än 2020* men besökare stannar längre på sidan

All trafik är organisk, det vill säga vi har inte betalat för trafik eller 

exponering för att driva trafik till webbplatsen. Indexering/crawling också exkluderad.

* Baserat på en uppskattning, den nya siten

 lanserades andra kvartalet 2020
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att mötas i grupp. Aktiviteten resulterade i storyboards som 
porträtterar olika erfarenheter och perspektiv om liv med hiv. 

Gemenskap på World Aids Day, nordiskt utbyte 
och gemytliga återseenden på årets julbord

Ambitionen med World Aids Day 2021 var att låta besökare 
känna glädje och gemenskap utan att förringa vår historia. 
Med detta i åtanke arrangerade vi en helkväll med mat, 
musikquiz i lag och en vernissage där vi visade upp äldre 
tidningsurklipp om hiv. Dryga 20 personer besökte oss denna 
onsdagskväll. 

När Hiv-Norden annonserade ett hybridmöte den 4 september 
öppnade vi upp lokalen och erbjöd målgruppen att i grupp 
vara med på mötet från vår lokal. Genom mötet träffade vi 
andra som lever med hiv i Finland, Norge, Danmark och Island 
för att i grupper berätta hur Covid-19 pandemin påverkat oss 
och hur vi kan hantera till exempel ensamhet, isolering och 
tillgång till vård under pandemin. Efter mötet begav vi oss ut 
på stan för gemensam middag och fortsatt diskussion. Flera 
deltagare frågade om flera liknande aktiviteter och önskan 
om återkommande arrangemang. 14 personer ur målgruppen 
deltog.

Den 17 december var det efter ett års upphåll återigen dags 
för julbord i våra lokaler. Vi bjöd på välkomstglögg, veganskt 
och traditionellt julbord ackompanjerat till julmusik. Julbordet 
fyller en viktig funktion i att ge en chans att mötas och träffas 
innan julhelgerna. I år gav även julbordet upphov till att 
deltagare bjöd in varandra för att fira jul- och nyårshelgerna. 

Digital interaktion och enskilda stödsamtal

Vi har under året blivit kontaktade av 19 nya kontakter från 
målgruppen. Knappt hälften har därefter besökt oss i lokalen 
eller deltagit i sociala aktiviteter, cirka en tredjedel håller 
kontakten digitalt och resterande har fått den hjälp de har 
efterfrågat genom telefon, mail, Whatsapp eller chat. Det 
har ofta rört sig om specifika frågor om infektionsklinikerna 
i vårt upptagningsområde, vaccin mot Covid-19 och att 
leva med hiv eller hjälp med något ärende, ex.  att boka tid 
på infektionsklinik. Av de nya kontakterna har 12 utländsk 
bakgrund och en majoritet är män.

Antalet personer ur målgruppen som bokat enskilda 
stödsamtal i lokalen under året uppgår till 34. Med en 
majoritet under hösten. Vi har även haft cirka ett dussin 
oanmälda besök av personer ur målgruppen vid tider då vi inte 
haft bokade samtal. Det är fortsatt en heterogen målgrupp vi 
möter, med en tendens till något fler unga jämfört tidigare år.

Karaktären av samtalen, såväl för digitalt stöd som enskilda 
möten i lokalen, har generellt präglats av tankar kring 
isolering, ensamhet, privatekonomin, oro inför Covid-19 samt 
svårigheter att söka och få rätt vård.  

Totalt antal kontakttillfällen för året uppgår till 380, det 
inkluderar såväl digitala som enskilda möten i lokalen, fördelat 
på 131 personer ur målgruppen.

Lansering av Plusverket - ett initiativ för 
systematiserad peer-support för personer som 
lever med hiv

Som ett led i att professionalisera och höja statusen på 
systematiserad peer-support har vi skapat Plusverket. Genom 
att bedriva arbetet under ett nytt namn ger vi chansen att 
skapa en egen berättelse för konceptet. Plusverket är ett 
initiativ som bidrar med metod och kvalité inom peer-support, 
i syfte att främja jämställd rätt till god hälsa och livskvalitet för 
personer som lever med hiv. På ett strategiskt plan är målet 
med Plusverket att alla som lever med hiv informeras om och 
systematiskt erbjuds kvalitetssäkrad peer-support via sin
infektionsklinik. Initiativet innebär således både operativt och 
strategiskt arbete. För att nå målen är vi också beroende av 
att andra samverkar med oss.

Under 2021 producerades grafiskt material och webbsidan 
plusverket.se skapades. På sidan återfinns allt metodmaterial 
tillgängligt för nedladdning och möjlighet att beställa material 
per post.

Digital halvdagskonferens med gästföreläsare 
från Region Skåne, Positively UK och Karolinska 

Den 14 april anordnade vi en digital halvdagskonferens på 
temat peer-support för personer som lever med hiv i Sverige. 
På schemat fanns gästföreläsningar av Pernilla Albinsson, 
infektionssjuksköterska på Karolinska som deltog med 
anledning av hennes roll inom det årliga läger som arrangeras 
för unga med hiv i Stockholm, Garry Brough från Positively 
UK som skapat, utvecklat och implementerat systematiserad 
peer-support i Storbritannien genom Project 100 samt 
Katarina Andersen, inflytandestrateg på Region Skåne, som 
arbetar med peer-support inom psykiatrin. Avslutningsvis 
presenterade vi Plusverket och lanserade samtidigt 
metodboken.

Konferensen hade 28 anmälda varav 25 deltog. Extra kul 
att se bredden på deltagare, bland annat personal från 
infektionsmottagningar, hiv-föreningar och myndighet i form 
av Folkhälsomyndigheten. Samtliga deltagare fick efter 
konferensen presentationer mailade till sig.

Påverkansarbete gentemot förtroendevalda och 
beslutsfattare i Region Skåne

Infektionsklinikerna är den centrala knutpunkten för alla 
som lever med hiv, därigenom sitter klinikerna på en gyllene 
möjlighet att kunna förmedla information och koordinera 
aktiviteter. Som en del i att försöka lyfta frågan om peer-
support för personer som lever med hiv vände vi oss därför till 
politikerna i Region Skåne.

Vi skickade ett brev där vi argumenterade för att Region Skåne 
behöver bli bättre i frågor som rör personer som lever med hiv 
till Gilbert Tribo, ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden 
med kopia till tjänstepersoner på Folkhälsomyndigheten, 
Region Skånes utvecklingsdirektör Ulrika Geeraedts samt 
regionstyrelsens ordförande Carl-Johan Sonesson. Efter 
uppföljning fick vi i maj månad besked att någon typ av svar 
kommer att ges från regionen. 

Sedan ett regionalt möte 2019 har vi varit i kontakt med 
politiker med ansvar för hälso- och sjukvård och har i dialog 
med politiker bistått med underlag om peer-support. Under 
juni månad meddelade Socialdemokraterna i Region Skåne 
att en motion om att införa systematiserad peer-support för 
personer som lever med hiv skrivits. Vi tog därefter kontakt 
med representanter från flera partier både genom fysiska 
möten och telefon och mail, dels för att lyssna in ståndpunkter 
och för att bistå med kunskap i själva sakfrågan. 

Motionen togs upp och besvarades i november av Hälso- och 
sjukvårdsnämnden. I svaret hade infektionsklinikerna i Skåne 
kontaktats och tillfrågats om deras syn och inställning till 
systematiserad peer-support. Dessvärre gav Malmö/Lund, 
Skånes största klinik, ett svar som kan sammanfattas med 
att de inte ser något behov av att ändra eller utveckla sina 
arbetssätt.
 Kontakten med politiker fortsätter och motionen ska upp 
i regionstyrelsen i under 2022. Oavsett utgång fortsätter 
arbetet med att lyfta hiv och frågan om peer-support.

15
Plusverket & systematiserad peer-support

Skulle vilja främst tacka PGS för de arbete de gör för oss Hiv-positiva. Att de år efter år kan hålla igång verksamhet 
och fungera som en informell mötesplats dit man kan gå och få sig en fika och dryfta eventuella funderingar man har 

över något. Tack, för ert uthålliga och fantastiska arbete år efter år!” 
- Inlägg i Facebook gruppen Keep.it.real

14
Sociala aktiviteter & stödverksamhet

Banner för Facebook-gruppen Keep.it.real, en grupp för personer 
med hiv.

Facebook-gruppen Keep.it.real fungerar som vår digitala 
mötesplats för personer som lever med hiv. Här delas 

erfarenheter, råd och tips mellan personer som lever med hiv 
i syfte att stötta och stärka varandra. Gruppen är dold och 

nya medlemmar kan endast gå med genom inbjudningar från 
nuvarande medlemmar. Gruppen har  har i dagsläget 136 

medlemmar som gemensamt gjort 150 inlägg, lämnat 570 
kommentar och gett 1 423 reaktioner under 2021.
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Storyboardsen under utställningen vid foajen på World Pride 
House, Malmö Live.

Förväntansfulla studenter inför föreläsningen om att leva med hiv den 30 
november på Lunds Universitet.

Emanuel föreläser om Plusverket på World Pride House, här om vilka fördelar 
Plusverket kan erbjuda olika aktörer i ett samverkansperspektiv.

16
Plusverket & systematiserad peer-support

Ett resultat av storytellingprojektet med Fabula 
var att vi kunde samla in berättelser relaterade 
till att leva med hiv. För att sprida dessa skapade 
vi tillsammans med en storyboardtecknare tre 
korta bildserier. Bilderna publicerades digitalt 
och trycktes även på kapa och användes vid 
följande tillfällen:

• Utställning i foajen på World Pride House i 
Malmö den 18 och 19 augusti

• På gatufesten i Sofielund den 18 september 
• Under vårt Öppet Hus event den 18 augusti
• Digitalt under vår take-over av Positiva 

Gruppen Västs Instagram konto
• Genom en digital kampanj på Instagram 

under sommaren och hösten

Till skillnad mot tidigare kampanjer där vi 
framförallt fokuserat på smittsamhet vid 
välbehandlad hiv är dessa berättelser riktade 
mot målgruppen och tar upp frågor som stigma, 
tystnad och öppenhet i relation till hiv. Digitalt 
nådde vi 9 328 personer genom initiativen på 
Instagram. Uppskattningsvis såg 300 personer 
storyboardsen live på World Pride House, 
gatufesten i Sofielund och under vårt eget Öppet 
Hus event.

Tre berättelser om att leva med hiv - 
digitalt och som storyboards

Föreläsningar på flera platser runt om i Skåne

Inbjudna av läkarstudenterna i IFMSA föreläste vi i Lund på 
temat att leva med hiv. Cirka 20 studenter närvarande vid 
den timmeslånga föreläsningen som var anordnad ett par 
dagar före World Aids Day. Studenterna ställde många frågor, 
framförallt om smittsamhet, bemötande och diskriminering 
och följdfrågor fortsatte att dyka upp på mail även efter 
föreläsningen.  

17
Informationsinsatser

Premiär för Plusverkets peer-mentor kurs
 
Vi anordnade Plusverkets första peer-mentor utbildning i 
våra egna lokaler under två varma augusti-dagar. Kursen 
riktade sig till personer som lever med hiv och som vill bli 
peer-mentor för någon annan med hiv. Åtta personer anmälde 
sig och deltog,  varav fyra kvinnor och fyra män. Deltagarna 
fick välja språk, vilket resulterade i två jämnstora grupper, 
en engelskspråkig och en svenskspråkig med vardera fyra 
personer.

Dialog och samverkan med infektionskliniker i 
vårt upptagningsområde

Efter ett utskick till infektionsklinikerna i vårt 
upptagningsområde under hösten fick vi en förfrågan om 
samverkan från infektionsmottagningen i Karlskrona. 
Dialog inleddes och ett möte bokades in med hiv-gruppen på 
infektionsmottagningen på Blekingesjukhuset i Karlskrona. 
Under mötet berättade vi om oss, våra sociala aktiviteter, 
stödverksamhet och hur vi arbetar med peer-support. 
Dialogen ledde till att vi delade kontaktuppgifter till utbildade 
peer-mentorer som kliniken kunde tipsa sina patienter om.

Kort efter mötet blev vi kontaktade av en person som 
refererats från infektionskliniken. Personen hade fått 
kontaktuppgifter till oss vid ett möte med en kurator på 
infektionskliniken. Kontakten ledde till deltagande vid flera 
aktiviteter och fick möjlighet att lära känna andra med hiv, 
föreningen och generellt skapa sig en bild av vad vi kan 
erbjuda. Dialog har under året har även hållits med klinikerna 
i Helsingborg, Halmstad och Malmö/Lund. Som observerats 
tidigare år skiljer sig intresset för vår verksamhet och den 
psykosociala aspekten av att leva med hiv avsevärt mellan 
klinikerna. 

Föreläsning på World Pride House i Malmö

Den 18 augusti höll vi en föreläsning för att sprida information 
och upplysa om Plusverket. Föreläsningen tog plats på 
Malmö Live och World Pride House och sändes även 
digitalt. En handfull åhörare dök upp, hur många som tittade 
på webbsändningen fick vi dessvärre ingen uppgift på. 
Generellt var det få besökare på World Pride House och vi 
hade hoppats på lite fler i publiken. Föreläsningen fick också 
plats i biblioteket av föreläsningar från World Pride och finns 
tillgänglig att se i efterhand.

Kursen för blivande peer-mentorer i full gång, här en glimt av grupparbetet 
under en av dagarna. Som ett resultat av informationsutskicken om hiv till skolor 

i Malmö fick vi en förfrågan om att föreläsa för Pauliskolans 
teknikstudenter i tredje ring. Klassen vi besökte den 27 
oktober hade fått läsa en populärroman som gav en historisk 
skildring av hiv. Genom föreläsningen fick vi chans att 
bredda perspektivet och berätta vad hiv är idag. Ett roligt och 
givande möte där vi blev påminda om hur viktigt det är att 
komma ut brett med information om hiv på platser och inom 
samhällsgrupper som annars inte kommer i kontakt med 
verksamheter som vår egen.

Även Lärvux Malmö hade uppmärksammat våra utskick och 
kontakt initierades med en specialpedagog inom vuxenskolan. 
Dialogen utmynnade i en föreläsning där ett 15-tal lärare 
verksamma i den kommunala vuxenskolan deltog. Fatu och 
Linda höll i föreläsningen som innehöll dels kunskap om vad 
hiv är idag och erfarenheter av att leva med hiv i Malmö.

Vi medverkade i debattpanelen på Centerpartiet Skånes 
livesändning under World Pride om blodgivning, hiv och 
hbtqi med riksdagsledamot Niels Paarup. Vi föreläste på 
Helsingborg Pride den 6 augusti på Dunkers Kulturhus, 
uppslutningen var dessvärre inget vidare, men vi nådde en 
tapper grupp och delade bland annat ut våra hiv-muggar. Den 
18 maj höll vi en digital föreläsning och workshop om att leva 
med hiv med RFSL Riks för ett tio-tal deltagare.

Kusen inleddes med en introduktion till peer-support och olika 
vanligt förekommande begrepp kopplade till peer-support 
som mentorskap, gränser och konfidentialitet. Eftermiddagen 
ägnades åt teori inom samtalsteknik och kommunikation 
varvat med praktiska övningar. Innan dagen var över gick vi 
igenom att prata om hiv. Samtalen fortsatte sedan under en 
gemensam middag innan vi under söndagen gick igenom hur 
vi praktiskt genomför ett första möte och hur vi arbetar och 
sätter mål.

Enligt utvärderingen var innehållet och leveransen i både den 
svensktalande och engelsktalande gruppen mycket bra. Ett 
par kommentarer nämnde dock att de önskade en striktare 
handledning och mer djupgående samtal och information 
inom vissa moment, en kritik som vi tar med oss. 

I vår egen analys landade vi i att det kan behövas mer tid 
för att säkerställa att alla deltagare utbildas tillräckligt, detta 
skulle kunna ske genom antingen ytterligare en dag eller 
någon typ av kontinuerlig handledning. Vi skulle också behöva 
konkretisera mer av bokens innehåll under kursens gång 
t.ex. genom rollspel. För framtiden kan också ett block med 
kunskaper om medicin och behandling vara ett värdefullt 
tillägg. 
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november att vaccinmotståndare som var kritiska till 
Folkhälsomyndigheten och Covid-19 vaccinet också spred 
konspirationer om hiv och smittsamheten vid behandlad hiv. 

Under våren kampanjade vi även med vår trehjuliga lådcykel 
och flagga på stan (se kollage sida 7). Närvaron på stan gjorde 
att vi kunde välja vart vi ville synas och enkelt skifta plats och 
område. Vi fick kommentarer från flera olika håll om flaggan 
och cykeln, och lyckades genom initiativet också nå ut brett i 
områden vi annars inte besöker eller har kontakter i.

Informationsutskick om att leva med hiv till 
socialtjänst, vårdcentraler och skolor

Under hösten kontaktade vi Individ och familjenheter i 
kommuner runt om i Skåne. 20 enheter fick vykort och 30 
enheter fick informationsbroschyrer samt visitkort brevledes. 
Uppföljning visade att tjänstepersoner som arbetade med våld 
i nära relationer och ekonomisk bistånd tyckte det var relevant 
och efterfrågade ytterligare material. Lågt gensvar bland 
resterande trots e-post samt telefonuppföljning. Majoriteten 
har lyft materialet i sina arbetsgrupper och informerar oss om 
i de fall behov finns/uppstår för mer samarbete. 

Insatsen mot vårdcentraler i Skåne som inleddes 2020 
fortsatte under 2021 och 36 vårdenheter i Region Halland 
och Region Blekinge fick under året ett informationsutskick. 
Utskicken bestod av informationsbroschyr, vykort samt 
visitkort. Dessutom medföljde ett brev som kontextualiserade 
utskicket samt erbjudande om anpassade föreläsningar. 
Några av vårdcentralerna efterfrågade mer information men 
överlag var intresset relativt svalt, något som i hög grad 
härleddes till en hög arbetsbelastning och fokus på Covid-19.

20 gymnasieskolor och dess elevhälsor blev också kontaktade 
av oss. Här valde vi att skicka kakburkar med kondomer, 
visitkort samt broschyrer och ett anpassat följebrev. 
Responsen var mycket god, nio skolor delger hur kakburkarna 
öppnar upp till dialog bland eleverna då materialet står 
framme vid väntrum till Elevhälsan. Tre skolor har efterfrågat 
ytterligare material, samt en skola föreläsning för eleverna.      

Digital videokampanj och hiv-flaggning på stan

Vi lanserade under våren en videokampanj med BBC-ankaret 
Peter Baker och budskapet hiv smittar inte under behandling. 
Kampanjen marknadsfördes på Facebook och nådde 45 384 
personer.

Vi beslutade efter kampanjen att utöka med en ny video, 
men att hålla kvar på temat smittsamhet. Resultatet blev en 
newsreel-video med snurrande tidningsrubriker. Till skillnad 
från Peter Baker videon har inte newsreel videon något ljud, 
vilket gör att budskapet enklare kan fångas upp.

En kampanj sjösattes i november och marknadsfördes på 
Facebook, totalt nådde vi 16 843 personer. Båda kampanjerna 
resulterade i ökat antal besökare till vår hemsida, för newsreel 
videon hänvisade vi också direkt till Folkhälsomyndighetens 
webbsida. De allra flesta kommentarer som lämnades 
var positiva, men vi såg framförallt under kampanjen i 
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Webquiz, affischer och litteraturtips på bibliotek 
och offentliga mötesplatser

I anslutning till World Aids Day kontaktade vi och erbjöd 23 
bibliotek i landsbygd att vara med i vår bibliotekskampanj. 
Initiativet syftade till att uppmärksamma hiv idag och 
att det var 40 år sedan hiv upptäcktes. 16 av biblioteken 
fick en affisch med information, på affischen fanns även 
en QR-kod som gav möjlighet att göra ett webquiz. Flera 
bibliotek lyfte även initiativet i deras sociala medier, samt 
inkluderade litteratur som berör hiv. Vi samverkade också 
med mötesplatsen Garaget, stadsbiblioteket i Malmö 
och Rosengårdsbiblioteket för att uppmärksamma hiv 
i offentligheten i Malmö. Biblioteket i Trelleborg och 
Rosengårdsbiblioteket i Malmö mottog även boken Leva Livet 
(2018) av Lars Åberg. Ett 50-tal personer valde att surfa in på 
hivkunskap.se och göra quizet, bland deltagarna fanns bland 
annat politiker, kommunanställda och studenter. 

Publikt samtal om att leva med hiv på Malmö 
Konsthall

Tillsammans med Malmö Konsthall lyfte vi hiv i samband 
med utställningen av José Leonilson som pågick från 
den 19 juni till den 10 oktober på Malmö Konsthall. Vi 
delade med oss av historiskt material till utställningen och 
arrangerade ett panelsamtal där tre olika perspektiv av hiv 
möttes. Panelsamtalet ägde rum på Malmö Konsthall den 8 
september och spelades in för att sedan transkriberas och 
spridas digitalt. Dessvärre hann inte den vernissage vägg/
tidslinje som vi hoppades skulle komma upp under hösten 
bli färdigställd. Cirka hundra personer har hittills tagit del 
av samtalet genom samtalet live och den artikeln som 
publicerades på både engelska och svenska på pgsyd.se
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Mest läst var artikeln Generationsöverskridande samtal om hiv 
på Malmö Konsthall, tätt följt av Vinhs story - “Din öppenhet 
kring hiv kan göra livet enklare”. På svenska har årets artiklar 
hittills lästs av 246 unika besökare, och på engelska av 
64 unika besökare. Artikeln Hiv-treatment for immigrants 
in Sweden var ett samarbete med en masterstudent på 
Lunds Universitet.  Artiklar publicerade 2020 besöks också 
fortfarande och verkar som “inkörsportar” till siten, bland 
annat har artiklarna om 2020 års Peo Stipendium och fysisk 
aktivitet och träning tillsammans fått 148 nya unika besökare 
under 2021, vilket visar på att materialet fortsätter nyttjas och 
användas. 

Vi producerade under året ett nytt poddavsnitt, en berättelse 
om Lena som fick sitt hiv-besked under tiden som intagen 
på kvinnofängelse. Avsnittet publicerades under sommaren 
och har hittills haft 53 lyssningar. Totalt har-podcast avsnitten 
fått 378 lyssningar under året genom Youtube, plattformen 
vi använder för att publicera poddavsnitt. Generellt är nyare 
avsnitt mer populära, men äldre avsnitt fortsätter att öka i 
antalet lyssningar, utan någon aktiv marknadsföring.

Instagram take-overs och sociala medier

På Facebook har vi under året gjort 90 inlägg på tidslinjen och 
ökat från 443 till 495 följare. Sidan har gått från 434 till 481 
gilla markeringar. På Instagram har vi gjort 38 inlägg och ökat 
från 165 till 210 följare. 

En nyhet för året är att vi genomfört våra första take-overs 
av andra konton på sociala medier. Först ut var Heja Livet, 
ett socialt nätverk och en kommunikationsplattform för alla 
som identifierar sig som kvinna. Med 128 881 medlemmar 
på Facebook och 38 000 medlemmar på Instagram initierade 
vi en tredagars take-over. Vårt webquiz Hivkunskap.se och 
information lyftes tillsammans med personliga perspektiv 
och erfarenheter om att leva med hiv. 212 personer tog quizet. 
Vi bad även deltagarna att ange sitt yrke efter avslutat quiz, 
vilket gjorde att vi kunde se såväl poliser, sjuksköterskor, 
HR-personal och lärare bland quiztagarna. Vi tog också över 
Instagram kontot “Följ en förening” under två veckor. Med över 
750 följare samlar kontot flera föreningar i och runtom Malmö. 
Vi använde vår tid till att presentera verksamheten, informera 
om det nya kunskapsläget samt bjöd in till våra aktiviteter. 

I november månad blev vi tillfrågade av Malmö Pride om vi 
ville medverka i deras digitala video-julkalender. Vi fick äran 
att inleda kalendern med vårt bidrag som passande nog inföll 
den 1 december på World Aids Day. Videon fick 318 visningar, 
flest av alla i kalendern. 

Panelen under det generationsöverskridande samtalet på Malmö Konsthall. 
Från vänster till höger, Simon, Linda och Steve Sjöqvist.

Nya artiklar och podcastavsnitt

Totalt har sju artiklar skrivits och publicerats på pgsyd.
se. Samtliga artiklar har publicerats både på svenska och 
engelska, och i ett fall även på arabiska.
Artiklarna i kronologisk ordning:

• Vinhs story - “Din öppenhet kring hiv kan göra livet 
enklare”

• Nyheter från CROI2021-konferensen: Benskörhet, psykisk 
hälsa och fler studier om hiv och Covid-19

• Hiv-treatment for immigrants in Sweden – access a 
struggle, but overall good experiences once contact 
established

• Antikroppar mot Covid-19 efter vaccination - Tre nya 
studier ger lovande resultat för personer som lever med 
hiv

• Generationsöverskridande samtal om hiv på Malmö 
Konsthall

• Medlemsberättelse: “Surprisingly thanks to the infection, I 
felt a sense of belonging somewhere”

• Peos Stipendium 2021 tilldelas Fatu Willadsen och Mats 
Stjernstedt

Skärmdump av newsreel videons avslutning, i bakgrunden ses en del av 
nyhetsrubrikerna som snurrar in i bild.
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