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Ordföranden har ordet

Ett prövande år, med angenäma problem, och goda resultat. 

Positiva Gruppen Syd har ända sedan jag varit involverad 
i föreningen utvecklats med samtiden. Från de hembesök 
vi gjorde på 80-talet hos insjuknade, till dagens peer-
träffar och kampanjer med kunskap om smittsamhet vid 
behandlad hiv. 

Förmåga att förändras är en del av vår styrka, och ett 
kvitto på att målgruppen styr (och ska styra!) föreningens 
verksamhet. Den förankring föreningen har hos målgruppen 
kan heller aldrig tas för given utan behöver aktivt bejakas 
och uppmuntras. Det är så vi tillsammans utvecklas och 
skapar engagemang och lyhördhet kring de frågor vi arbetar 
med.

Vi har under året upplevt flera förändringar. Simon fick ett 
erbjudande av Hiv-Sverige som ombudsman och lämnade 
oss efter nästan 8 års tjänstgöring i föreningen. Vi önskar 
Simon lycka till i hans nya roll! Samtidigt klev Conni in 
som anställd i föreningen. Med sina tre år som ordförande 
och med ett stort nätverk i Malmö är han en resurs för 
föreningen. Vi fick även tillökning av Joost, som med sin 
erfarenhet av att vara ny i Sverige med hiv ger föreningen 
ytterligare ett perspektiv på att leva med hiv.

Vad är då angenäma problem med goda resultat? Jag 
refererar här till de extra medel som tillkom i årets budget 
och utfallet av detta tillskott. Att skala upp, använda 

resurseffektivt och göra skillnad har varit en utmaning, 
men vi lägger bakom oss ett mycket fint resultat. Det har 
krävts extra arbete av såväl styrelse som personal för att 
kunna ge målgruppen mervärde och öka omfånget av våra 
informationinsatser. Som exempel är peerstödet och vår 
busskampanj två fjädrar i hatten, och insatser som fått 
mycket goda vitsord från hela Skåne!

Vi ser också att vårt arbete gjort och gör skillnad för de 
som flytt kriget i Ukraina. Vi har personer i Skåne som 
varken vetat om hur eller att de har möjlighet att få tillgång 
till behandling för sin hiv. Genom Google Translate och lite 
kreativitet har vi kunnat lotsa enskilda, par och familjer rätt 
och satt dem i kontakt med närmsta infektionsmottagning, 
och i vissa fall även LARO-mottagningar.

Det är ett underbetyg att koordineringen inte fungerar 
bättre i vår region. Vi såg tyvärr samma mönster i den 
samverkansundersökning vi genomförde under våren 
2022. Det finns behov av samverkan, men responsen och 
inställningen till samverkan hos många av de offentliga 
verksamheterna måste bli bättre.

Framåt ska vi fortsätta värdesätta våra kärnvärden. 
Essensen av vår föreningen bottnar i möten mellan 
människor. Det sitter i våra väggar. En ömsesidig förståelse 
utan krav på transaktion, det är vår valuta. Det är också så vi 
förändrar synen på hiv och skapar ett bättre samhälle.

Ordförande Positiva Gruppen Syd,

Christina Franzén
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Positiva Gruppen Syd höll årsmöte den 
24 februari 2022. 12 röstberättigade 
medlemmar fanns upptagna i 
röstlängden i detta möte som 
arrangerades i ett hybridformat 
(digitalt och på plats i vår lokal. 
Mötet inleddes med att ordföranden 
hälsade välkommen följt av 
verksamhetsåret 2021 presenterades, 
därefter avhandlades sedvanliga 
årsmötespunkter. 
Styrelsens sammansättning efter 
årsmötet:

• Ordförande -  Christina Franzén

• Kassör - Set Rooke 

• Ordinarie ledamöter - John Kruger,  
Alaa Abboudd, Joost Nussy 

• Suppleanter -Sergio Scro, Carlos 
Olachaea

Nya för året var Joost och Sergio som 
ersatte Conni och Alexander. Christina, 
som under lång tid varit ordförande i 
Hiv-Sverige valdes till ordförande, och 
Conni lämnade posten efter tre år som 
ordförande. Till valberedning valdes 
Benny Roth och Alexander Andersson 
(sammankallande).

“Första gången jag kom i kontakt med PG Syd var när jag 2013 tilldelades Peo Stipendiet. 
Att jag 2014 skulle ha min kontorsplats på Ängelholmsgatans 10 kvm, när jag anställdes 
som projektledare för Hiv-Sveriges ungdomsprojekt No.Big.Deal, var då inget jag visste 
om. Under projekttiden blev jag insatt i Positiva Gruppen Syds förening. Nu har jag varit 
tjänstledig från Positiva Gruppen Syd i 10 månader för att vara ombudsman på Hiv-
Sverige. Cirkeln har slutits. Vilka år det har varit. Från inga bidrag till en blomstrande 
organisation. Tacksam för alla de personer som varit en del av den resan. Christina 
Franzén som varit en fantastisk chef och ständigt engagerad. Hans Andersen för det 
mentorskap han gav mig. Benny Roth för att ständigt varit där i början. Mina kollegor som 
gjort verksamheten möjlig under så många år. Vikten av att inkludera unga, lyssna på 
historierna från alla generationer. Att vara närvarande och pådrivande i förändringsarbetet. 
Jag ser tillbaka på åren med stolthet och önskar Positiva Gruppen Syd många härliga år 
framåt. Sist men inte minst. Tack till alla fantastiska möten med personer som gett mig 
inspiration till att göra ett liv med hiv integrerat och accepterat i samhället.”

-Simon Blom, Verksamhetsutvecklare i Positiva Gruppen Syd 2016-2022
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För 2022 hade föreningen sökt verksamhetsbidrag om 2 597 000 kr hos 
Folkhälsomyndigheten, inom ramen för statsbidrag till verksamhet inriktad 
mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. Folkhälsomyndigheten  
meddelade även under året att extra medel om 873 868 kr var tillgängligt för 
rekvirering, då statsbidraget utökats med extra pengar.

Föreningen ansökte även om organisationsbidrag om 249 900 kr från 
Funktionstödsförvaltningen i Malmö Stad. Under december månad 2021 
ansöktes även om 211 500 då Funktionstödsförvaltningen i Malmö Stad 
utlyste extra medel för föreningar.

 Beviljade medel för året blev enligt följande: 

• Folkhälsomyndigheten -
 Verksamhetsbidrag - 2 150 000 kr 
 Rekvirerade extra medel - 873 868 kr

• Malmö Stad, Funktionstödsförvaltningen
 Organisationsbidrag - 58 000kr
 Extra förstärkning - 211 500 kr

181 000 kr söktes även i form av organisationsbidrag från Region Skåne men 
medel beviljades inte trots att kriterierna för regionens organisationsbidrag 
uppfylldes.

Tilldelade medel från Folkhälsomyndigheten användes fullt ut. Ett belopp om  
142 498 kr återstod vid årets slut av tilldelade medel från Malmö Stad.

Bokföringen har hanterats av redovisningskonsult Kristina på Winkler & 
Ekberg AB, som under året flyttade till Spirit Accounting dit vi följde med som 
kund. Gustaf Hallgren på KPMG fick återigen uppdraget som revisor.
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Tv. personalen vid 2022 års slut.

Personalen bestod vid årets början av Simon och Emanuel som jobbade 100% 
och Linda på 50%. Under årets första kvartal begärde Simon tjänstledighet 
för att prova på en annan tjänst hos Hiv-Sverige. Styrelsen beviljade 
tjänstledigheten och en rekryteringsprocess drog igång. Efter sondering i 
våra nätverk visade Conni, som tidigare varit ordförande, intresse och erbjöds 
en tjänst som projektledare i föreningen. Conni lämnade sin tjänst som 
ungdomsbehandlare inom missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa, och tar 
med sig en lång erfarenhet av socialt arbete, primärt med utsatta grupper. 
För föreningen var det också viktigt att vi som patientförening fortsätter att 
värdesätta erfarenheten av att leva med hiv, vilket Conni gör och är öppen med. 

I jämförelse med 2021 var verksamhetens åtagande och planerade antal 
aktiviteter fler och större under 2022. Detta gjorde att vi var i behov av 
ytterligare personalförstärkning. Efter noga avvägande erbjöds därför Joost 
en tjänst på 75% som projektmedarbetare med start i juni månad. Joost kom 
i kontakt med oss under 2021 och tog även plats i styrelsen under 2022 men 
lämnade sin plats i samband med att han övergick till att bli anställd. Med Joost 
fick vi in ytterligare en person som lever med hiv och en ambitiös individ som 
ville utvecklas med oss.

Vi har under året stått utan verksamhetsutvecklare, en titel och funktion som 
Simon axlade. Istället har vi valt att jobba med ett självledarskap där personalen 
i större utsträckning fått arbeta fram en modell som passar gruppens 
sammansättning. Erfarenheten är att detta dynamiska arbetssätt bidrar till  
personalens utveckling, vilket också gör att vår organisation kan skapa en 
struktur och miljö som uppmuntrar till initiativ- och ansvarstagande. 

Styrelsen har också genomfört medarbetarsamtal med samtliga anställda. I 
samtal framkommer det att de anställda trivs bra och ges goda möjligheter att 
utföra sina arbetsuppgifter. Vi har på test hyrt in en handledare med avsikten att 
ge handledning och verka som ett verksamhetsnära bollplank till personalen. 
Resultatet var inte riktigt vad vi tänkt oss och det blev bara ett möte innan vi 
beslutade att söka andra alternativ.

Vi är nu i process där personalen ska få chans att arbeta ihop sig med 
styrelsens stöd. Vi fortsätter också med att utveckla vår kapacitet i relation till 
kompetensutveckling. Föregående år var ett utmanande år, då vi relativt sent 
på året fick besked om extra medel. Därför har kompetensutvecklingen inte 
kommit upp i den nivå som vi önskar, andra arbetsuppgifter blev helt enkelt 
viktigare. Generellt sett upplever vi att det finns ett stort engagemang runt 
föreningen och med det kommer även flera olika kompetenser och perspektiv. 
Det är glädjande och nyttigt att ha denna typ av resurser i anslutning till 
föreningen. 

Projektledare

Conni Rooke

Projektledare

Linda Lundh

Samordnare/Peer-koordinator

Emanuel Karlström

Projektmedarbetare

Joost Nussy
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Busskampanj i Skåne, ett av föreningens största initiativ någonsin! Under fyra veckor rullade 20 stadsbussar i Malmö, Helsingborg och Kristianstad med ett tydligt 
budskap om smittsamhet vid behandlad hivinfektion. Kommentarer från omgivningen, bilder på sociala medier och uppmärksamhet från målgruppen. 
Det var tydligt att budskapet syntes brett och letade sig in i folks medvetanden. Tack till Region Skåne som lät budskapet rulla lite extra bak på bussarna - utan extra 
kostnad! 

0706

”Vår vision är att personer som lever med hiv ska ha ett bättre liv med hiv, där de ska möta ett 

samhälle där alla kan delta på lika villkor, där hiv både hos individen och i samhället i övrigt är 

accepterat och integrerat för att öka livskvaliteten för alla som berörs av hiv. 

 Detta innebär att personer som lever med hiv på sikt ska leva i ett samhälle fritt från 

fördomar, okunskap och stigmatisering. Hiv ska vara integrerat i verksamheter och 

samhällsdebatten, för att skapa ett öppet och accepterat klimat för personer som lever 

med hiv, oavsett könstillhörighet, sexualitet, nationalitet, etniskt ursprung eller andra 

intersektionella skillnader.” 

Positiva Gruppen Syds vision
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Möten, nätverkande och kunskapsutbyten

Emanuel deltog vid Hiv-Nordens workshop och nätverksmöte 
den 17-18 september i Reykjavik med bland andra Hiv-
Danmark, Hiv-Finland och HivNorge. Förutom uppdateringar 
från de olika länderna lades ett stort fokus på hur stigma 
påverkar hälsan, i en föreläsning med Andrew Clark 
påvisades hur stigma bidrar till kronisk stress och negativa 
hälsoeffekter som följd. Andra större frågor som diskuterades 
var situationen i Ukraina samt bemötande och rutiner för 
personer som flyr kriget.

MSM-forum tog plats hos oss den 10 mars, medverkade 
gjorde Smittskydd Skåne, Infektionskliniken Malmö/Lund, 
Noaks Ark Mosaik, RFSL Rådgivningen, Centrum för Sexuell 
Hälsa samt Tobias Herder från Lunds Universitet. Agendan 
innehöll bland annat verksamhetsuppdateringar, ny statistik 
och Apkoppor/Mpox. Årets andra MSM-möte tog plats hos 
Noaks Ark Mosaik den 20 oktober. Emanuel representerade 
Positiva Gruppen Syd vid båda möten. Conni och Emanuel 
deltog också vid två extrainkallade möten om Apkoppor/Mpox 
med Smittskydd Skåne den 31 maj samt den 1 september. 
Mötena gav oss viktiga uppdateringar om rådande läge och en 
chans att arbeta fram strategier för att informera målgruppen 
om Apkoppor/Mpox och möjlighet till vaccination i Skåne. 

Conni och Emanuel representerade oss på 
Patientutbildningscentrum i Helsingborg den 28 April. 29 
patientföreningar samlades för att bidra med erfarenheter om 
1177 och dess tjänster, samt dela synen på ett införande av 
Patientkontrakt, en typ av överenskommelse mellan patient 
och vårdgivare för att “säkerställa delaktighet, samordning, 
tillgänglighet och samverkan, med patientens perspektiv som 
utgångspunkt.”

I Skånes Universitetssjukhus Patient- och närståenderåd 
gick Emanuel in på år två som medlem. Under årets 
digitala förmöten och fysiska möten har rådet, tillsammans 

med förvaltningsledningen, bland annat diskuterat 
patientutbildningar som ett initiativ att öka patientsamverkan, 
patientsäkerhet vid flera vårdkontakter samt hur patienter kan 
användas för att stötta varandra. Rådet ger oss möjlighet till 
påverkan och delaktighet i viktiga frågor om framtidens vård.

Tre anställda och sju kontakter besökte Dawit Isaak biblioteket 
i Malmö fredagen den 18 november för ett studiebesök. 
Bibliotikarie Ulrika Ahlberg erbjöd en visad rundtur och 
föreläsning om förbjudna böcker och yttrandefrihet. Ulrika 
visade också exempel av böcker och författare som återfinns 
i bibliotekets “förbjudna” avdelning. Ett intressant besök som 
gav perspektiv på begreppet frihet och de konsekvenserna 
personer som står upp för det fria ordet kan drabbas av. 
Kvällen avslutades med shuffleboard spel, mat och fortsatta 
diskussioner om bland annat skillnaderna i världen i relation 
till frihet, sexualitet och möjligheten att få uttrycka sig.

Vi deltog med två personer vid Folkhälsomyndighetens 
organisationsmöte den 1-2 juni. Dagarna bjöd på 
uppdateringar av pågående studier, goda exempel från 
verksamheter inom hiv/sti samt nätverkande. Emanuel deltog 
den 8-9 november på årets andra organisationsmöte, som 
syftade till att skapa ett underlag till den nya hiv/aids strategin. 
Båda organisationsmötena hölls i Stockholm. Vi medverkade 
även i avstämningsmötet inför Världsaidskonferensen 
i Montreal 2022 och kunskapsuppsamlingsmötet efter 
konferensen som Folkhälsomyndigheten bjöd in till. 

Det byggs just nu en ny vårdbyggnad på sjukhusområdet 
i Mamö. För att dela patientperspektiv och påverka deltog 
Emanuel vid en workshop den 26 april om interaktion där 
frågor som Hur kommer patient och personal i kontakt? Hur 
är det att vara anhörig på plats? Vem får vilken information, 
och hur? Under workshopen delgav Emanuel perspektiv på 
hiv-stigma, sekretess och peer-support. Workshopen följdes 
upp med en kick-off den 14 oktober där Emanuel bland annat 
lyfte information i väntsalar och hur sjukhuset kunde tänka för 

att stötta personer som lever med hiv även utanför sjukhuset. 
Region Skåne stod som arrangör för de båda träffarna.

Som medlem i paraplyföreningen Hiv-Sverige har föreningarna 
samverkat vid ett flertal tillfällen under året.
 Joost och Conni ställde upp som skådespelare vid inspelnin-
gen av Hiv-Sveriges “tomte”-film. Filmen fick stor spridning på 
sociala medier och har uppskattats av målgruppen. 
Emanuel föreläste om Plusverket och Joost deltog när det 
var dags för Hiv-Sveriges framtidskonferens i Malmö den 19 
november. Christina deltog som representant under årets två 
organisationsmöten, samt på årsmötet tillsammans med 
Sergio den 23 april i Stockholm.

Vi har också fått besök i lokalen, bland annat den 13 maj från 
Hassela Solidaritet och Läkare i Världen, som fick två informa-
tions kakburkar till respektive verksamhet. 

Andra nämnvärda händelser är till exempel möte med Claes 
Nyberg från Gilead i våra lokaler, möte med Krishna Stone, 
kommunikationsansvarig på GMHC och Joost medverkan i 
panelen på eventet Hiv på agendan i Region Skåne som tog 
plats i Malmö den 7 december.

dagen tog vi an frågor som till exempel Hur medskapar vi 
inkluderande och delaktiga mötesplatser? Hur rustar vi unga 
med motståndskraft mot diskriminering? Arrangemanget 
gav oss nya idéer och kontakter i kommun, region och ideella 
aktörer.

Den 10 februari deltog vi på Nämnden för Jämställdhets-
och likabehandlingsfrågor vid Medicinska Fakulteten i Lunds 
webinarie “Olika bakgrund, samma bemötande”. Forskning 
och rapporter visar tydligt att möjligheter och villkor är 
ojämnt fördelade i Sverige utifrån etnisk tillhörighet. Vissa 
grupper är mer utsatta än andra. Hur ser rasism och etnisk 
diskriminering ut inom vården? Vad krävs för att utveckla 
mötet och motverka fördomar och kränkande behandling? var 
några av de frågor vi tar med oss tillbaka för vidare diskussion.

Spiv bjöd den 15 februari in till en föreläsning med fokus 
psykisk livräddning och suicidprevention. Föreläsningen 
genererade ökad kunskap kring vad kan, och bör vi göra när 
vi möter människor som tappat livsviljan eller befinner sig i en 
kris. Hur kan vi prata om det som känns svårt och tungt? När 
är det akut läge och hur kan vi hjälpa någon vidare. 

Den 25 februari deltog Linda på en föreläsning av Föreningen 
Storasyster med tema “Hur kan vi förebygga sexuellt våld?” 
Vi tog med oss kunskap om våldsförebyggande arbete samt 
vilka strukturella insatser som är nödvändiga för att förebygga 
sexuellt våld och dess konsekvenser.    

På internationella kvinnodagen den 8 mars arrangerade 
Folkhälsomyndigheten och delar av det civila samhället ett 
webbinarium med fokus på kunskap, erfarenheter och vägar 
framåt inom kunskapsområdet SRHR och hiv bland kvinnor. 
Dessutom presenterades rapporten “SRHR för kvinnor 
som lever med hiv”, som baseras på en intervjustudie. Vi 
deltog även på Folkhälsomyndighetens digitala presentation 
den 27 april av årets resultat om befolkningens hälsa 
och förutsättningar för en god och jämlik hälsa. Trender i 
ojämlikhet och förutsättningar för god hälsa är ett par av de 
punkter som var extra relevanta för vår verksamhet.

Under sommaren fick Emanuel chansen att åka till 
Världsaidskonferensen AIDS2022 i Montréal. Det blev totalt 
20 föreläsningar, timmar med samtal och möten i den öppna 
delen Global Village och kunskapsinhämtning bland de nya 
forskningsanslagen i utställningsområdet. Någa höjdpunkter 
värda att nämna: U=U Global Summit, Laurel Sprague om 
att vara forskare och att leva med hiv och workshopen 
Nothing about us without us: Community-led responses 
and research. Resan gav även upphov till nya kontakter, som 
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Joost och Conni under inspelningen av Hiv-Sveriges nya reklamfilm.

Omvärldsanalys och kompetensutveckling

Jämfört tidigare år har utrymmet för omvärldsanalys och 
kompetensutveckling varit begränsat. Nyttjandet av extra 
medel från Folkhälsomyndigheten innebar att andra aktiviteter 
planerades och prioriterades upp. Trots detta hann vi under 
våren med en hel del kompetenshöjande aktiviteter.

För att stärka vår förmåga att skapa nya, kreativa initiativ 
tillsammans med målgruppen, deltog vi på Malmöandans 
Medskapandeforum den 9 mars på Kockums i Malmö. Under 

International Training Programme i sexuell hälsa och reproduktiva 
rättigheter besökte oss 11 maj, i delegation, som leds av Lunds 
Universitet, fanns yrkesverksamma inom SRHR från bland annat 
Etiopien, Sudan och Uganda. Vi gav en genomgång av vår verksamhet 
och presenterade statistik och undersökrningar om personer som lever 
med hiv i Sverige. Mötet gav oss i gengäld en samtida uppdatering kring 
arbetssätt och metoder för att motverka stigma i deltagarnas respektive 
hemländer.

Besök och utbyte av Lunds Universitets ITP

Uppskattad gåva -samtliga deltagare fick med sig en 
kaffemugg hem, såklart prytt med vårt eget motiv.
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exempel mötte Emanuel Callen-Lorde, en vårdorganisation 
som speciellt inriktat sig mot HBTQ+ hälsa, i ett digitalt möte 
den 9 september. Emanuel presenterade  sina erfarenheter 
för styrelse och personal efter hemkomst och höll även en 
föreläsning på må-bra helgen i Tylösand den 22 oktober.

 Styrning och verksamhetsutveckling

I arbetet med att planera verksamheten hölls den 12 februari 
en planeringsdag. Mötet tog plats i våra lokaler, deltog gjorde 
både personal och styrelse. Syftet med mötet var att stämma  
av och vid behov justera det reviderade verksamhetsförslaget 
för 2022. Övriga frågor på agendan var ansvarsfördelning 
och anställda under året. Vi stod också inför att anställa en 
ny person, vilket innebar att kravprofil och möjliga kandidater 
i vårt nätverk diskuterades. Även aktiviteter öronmärkta för 
Malmö Stad planerades in och hur dessa skulle fördelas över 
året.
 
Årets andra planeringsdag med personal och styrelse hölls 
i Axeltorp utanför Hässleholm i en av styrelseledamöternas 
stuga. Vid denna tidpunkt hade vi fått information om de extra 
medel om 873 868 kr som Folkhälsomyndigheten delade ut 
till oss. Planeringen kretsade därför till största del hur dessa 
medel bäst skulle användas. Ett förslag från personalen 
hade inför mötet skapats, där kostnadsposter och förslag till 
aktiviteter presenterades. Styrelsen vägde därefter för och 
nackdelar och beslutade om att bevilja eller neka kostnader 
och förslag till aktiviteter. Mötet skapade en tydlighet kring hur 
vi skulle förhålla oss till de extra medel vi fått och vad medlen 
skulle användas till.

Styrelsen har utöver dessa två möten under året sammanträtt 
vid nio ordinarie styrelsemöten och styrelsearbetet har 
bedrivits både genom digitala möten samt genom fysiska 
möten i lokalen. 
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Drop-in torsdagar och individuella stödsamtal

Som ett svar på det ökade antalet kontakter och deltagare 
har Positiva Gruppen Syd för första gången på många år 
haft sommaröppet! Det betyder drop-in verksamhet under 
47 av årets torsdagar, samt Påsklunch den 14 april och 
midsommarlunch den 23 juni. Spel, fika (i och utanför lokalen) 
och kampanjworkshop har varit några av de aktiviteter vi 
erbjudit målgruppen. Den fysiska mötesplatsen fortsätter 
att spela en viktig roll, framförallt som lågtröskelaktivitet för 
nya kontakter. I snitt har fyra deltagare besökt oss på drop-in 
torsdagarna, med ett antal från 0 till 11 per tillfälle. 

Vi har under 2022 mött 28, nya för föreningen, personer som 
lever med hiv. Personer från Ukraina är en ny grupp som 
tidigare inte varit vanligt förekommande. Vi har även flera 
serodiskordanta par som sökt stöd och deltagit i aktiviteter. 
Behoven är mycket varierande, från att navigera hälso- och 
sjukvården för att få tillgång till behandling, till stigma, 
relationer och att önskan om mer gemenskap. Cirka hälften 
av de nya kontakterna har utländsk bakgrund och cirka två 
tredjedelar är män. Totalt har vi haft 520 kontakttillfällen med 
en grupp om 139 personer från målgruppen.

Utflykt för unga som lever med hiv och “Ligga 
med PG” workshop om dejting, relationer och hiv

Årets första större aktivitet gick av stapeln den 26-27 februari 
då vi begav oss till Isaberg i Hestra, vid gränsen mellan 
Småland och Västergötland för en gemenskapsstärkande 
skidresa. Målgruppen för aktiviteten var personer under 30 
år som lever med hiv. Erfarenheten av skidåkning bland de 
fem deltagarna varierade, någon var van skidåkare, andra 
hade aldrig stått på ett par skidor! Centralt för insatsen var 
kamratstödet, vilket stärktes av aktiviteten i och utanför 
skidbacken. Gruppen handlade mat, bodde och umgicks nära 
varandra under dagarna två. Normaliseringen av hiv byggdes 
av deltagarnas egna erfarenheter med hiv och de berättelser 
som delades under utflykten. 

På vårkanten arrangerade vi den 4 maj “Ligga med PG - Om 
sex, dejting, relationer och att leva med hiv - med Torbjörn 
Skoglund, sexolog”. Under workshopen gav Torbjörn, som 
förutom sin sexologtitel även har erfarenhet av arbete på 
infektionsklinik, verktyg i arbeta med relationer med metoden 
Dual Control Model. Workshopen avslutades med gemensam 
middag där deltagarna fick möjlighet att diskutera och utbyta 
erfarenheter i en avslappnad miljö. Sju deltagare (tre kvinnor, 
fyra män) samt personal deltog. 
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Samverkansundersökning och nya kontaktytor

Som en del i att undersöka och hitta svar på hur vi kan 
förbättra samverkan genomförde vi under 2022 en 
samverkansundersökning med namnet Share2Care 
tillsammans med Thomas Reinecke, student i global hälsa vid 
Lunds Universitet.

Share2Care är en kartläggning av samverkan mellan aktörer 
inom verksamhetsområdet HIV/STI i Skåne. Enkäten 
skickades med mail till 12 utvalda aktörer under sommaren 
2022 och syftar till att ta reda på mer om aktivitetesnivå i 
relation till samverkan mellan deltagande aktörer, samt hur
samverkan kan och bör utvecklas. 
Vi fick svar av 8 av 12 tillfrågade aktörer. Datan och måtten 
kan sägas ge en bild av hur aktiva aktörer uppfattar sig 
själva i sitt utåtriktade arbete, och hur aktiva de upplevs av 
andra aktörer i att skapa kontakt och initiera samverkan. 
Resultatet visar att det finns mycket att önska, aktivitetsnivå 
skiljer sig markant mellan olika aktörer, och i fritextsvar 
önskas såväl “ingenting” som mer samverkan, stöd till 
internationella studenter, regional koordinering och träffar för 
hiv-sjuksköterskor. 

Vi har också aktivt utökat vårt kontaktnät genom att diskutera 
och involvera vår verksamhet och att leva med hiv i olika 
forum. Vi föreläste på den internationella kvinnodagen 1 
mars för S-Qvinnor i Alvesta om hiv och hiv i arbetslivet. 
En lyckad samverkan där vi fick prata om hiv för en ny 
publik. Ordförande Christina var en av paneldeltagarna när 
Centerpartiet livesände ett samtal om regnbågsblod under 
Prideveckan i Malmö. Vi har också kommunicerat med bland 
annat Jönköpingsposten och Sveriges Radio kring en artikel 
om en man som åtalades för att han levde med hiv och varit 
aktiva i olika forum och platser, offline som online, för att 
sprida kunskap om hiv och vår verksamhet. 

Ny kunskap och kamratskap i Tylösand

Årets höjdpunkt, må-bra helgen i Tylösand! Efter 
ett gästspel i Båstad året innan var må-bra helgen 
tillbaka på Tylösand. Likt tidigare år var syftet att 
skapa kunskapshöjande aktiviteter i en “må-bra” 
atmosfär med gemenskap för målgruppen. Ett nytt 
inslag var teambuildningaktiviteten vid ankomst. 
Vi delades in i grupper och fick bland annat vandra 
över lava, lägga pussel i grupp och skapa en fyrkant 
av rep med ögonbindel. Ett kul inslag som bjöd på 
skratt, språkträning och nya vänner. 

Efter lunch visades Plusverkets nya film, och vi 
pratade i grupp om “hur, vart och varför” peer-
support. Emanuel föreläste därefter om AIDS2022, 
med fokus på nya studier om hiv, medicin och 
metabolism och hur stigma och samsjuklighet 
hänger ihop. Dagens avslutades med middag och fri 
tid för att nyttja pool, gym och bastu. 

Efter frukost samlades vi i grupp för att med 
hjälp av Menti utvärdera helgen. Utvärderingen 
ledde bland annat in på samtal om den årliga 
generella hälsoprovtagning som ges i Malmö och 
hur infektionsklinikernas rutiner och deltagarnas 
erfarenheter av vård skiljer sig. 

Helgen den 22-23 oktober samlade 20 deltagare 
från åtta länder med en ålder mellan 13 - 62 år. 
Helgens helhetsbetyg var 9,6 av 10 och beskrevs 
med ord som; community, glädje, känsliga ämnen 
bra, inspiration, samarbete och knowledge.

Emanuel föreläser om nyheter från AIDS2022.

Global Village på 2022 års Världsaidskonferens som detta år hölls i Montreal.
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Av personer som 
lever med hiv..

2022 fyllde Positiva Gruppen Syd 35-år!
Vi firade detta med att bjuda in gamla som nya medlemmar, samarbetspartners och andra aktörer för en kväll 
att minnas och fira. Jubileumsfirandet gick av stapeln den 28 oktober på Utmaningarnas Hus i Limhamn. Kvällen 
började med välkomstskål och mingel med tal av ordförande Christina och en av föreningens grundare, Claes. 
Vi bjöds sedan på en buffet innan det var dags att dela upp oss i lag för tävling och poängjakt i de olika spelen 
på Utmaningarnas Hus. Vinnare blev lag Rainbow Rain med 1600 poäng! Ett 30-tal deltagare slöt upp denna 
minnesvärda kväll.

Vi dukade upp med libanesisk buffet och erbjöd besökare ett spännande quiz i samband med 
World Aids Day. Ett 20-tal kom för att minnas, känna gemenskap och träffa andra som lever med 
hiv under denna dag. Förutom priser till quizvinnarna delades PEO´s Minnesstipendium ut, årets 
pristagare var Suzana Vrabac (här i mitten av bilden).

..för personer som 
lever med hiv.

Den 3 augusti åkte vi på båttur under tre timmar på Malmös kanaler för att samtala 
kring dating och skillnaden i att dejta med hiv från då och nu. Aktiviteten var en del av 
den serie av insatser vi gjorde under året för gruppen MSM 50+ som lever med hiv. Vi åt 
smörgåstårta under färden och hade med en låda med lappar där varje deltagare fick 
plocka en lapp med ett påstående och koppla det till sig själv. Med turen följde många 
skratt och nya deltagare kom att bli återkommande besökare! 
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På plats i kammaren på regionfullmäktige i Kristianstad.

Insatsen gav upphov till djuplodande kunskap och samtal om 
temat, som upplevs som en stor utmaning för många som 
lever med hiv. Innan kvällen var slut delade deltagare själva 
kontaktuppgifter med varandra för att ta vidare samtalet.

Quizkväll med RFSL Newcomers & positiv träning

I samverkan med föreningen RFSL Newcomers (nyanlända 
HBTQIA+ personer) anordnade vi en kväll där våra målgrupper 
kunde komma samman och träffas för att lära mer om hiv. 
Det blev en kul och lyckad fredagskväll med quiz och pizza där 
de 17 deltagarna diskuterade hiv, och att leva med hiv, fram 
tills kvällens slut. Insikterna och kunskapen vi samlade på oss 
från kvällen gav upphov till att vi producerade flerspråkiga 
vykort med information om vägen från att anlända till Sverige 
till att få behandling och stöd i att leva med hiv. Vykorten finns 
idag som tryckt och digital version på fyra språk (engelska, 
holländska, arabiska och ryska) och sprids kontinuerligt i våra 
kanaler. 

Vi har också hållit igång träningen med Friskis & Svettis, totalt 
har deltagarna i Malmö tillsammans tränat 282 pass fördelat 
på 23 medlemmar. Att främja hälsa genom fysisk rörelse och 
aktivitet har också blivit ett allt mer diskuterat ämne hos oss. 
Medlemmar tränar både enskilt och tillsammans. Vi tog också 
initiativ till en gemensam träningsaktivitet “Feel good Friskis” 
den 27 september för att sporra och inspirera fler att komma 
igång med fysisk aktivitet. Med hjälp av de extra medel vi fick 
tilldelade har vi också kunnat erbjuda stödet mer jämlikt, och 
även stötta medlemmar utanför Malmöområdet med deras 
träning. 

Träffar i vardagen för personer som lever med hiv

Vi besökte Sherlocked på Caroli den 18 mars för att testa 
på deras kluriga spel i Sherlock Holmes anda. Spelet krävde 
samarbete och gav ett perfekt avstamp till att lära känna 
varandra mer. En uppskattad aktivitet som förgyllde vardagen 
i ett vid tiden ganska grått Malmö. Sex kontakter deltog. 
Vi röstade med gröna och röda flaggor när kampanjer om 
hiv från olika delar av världen presenterades den 12 april 
på workshopen “Vad tycker du andra borde veta om hiv?” 
Feedbacken samlades in för att användas som underlag i 
våra egna framtida kampanjer. Aktiviteten avslutades med 
att gruppen på sex deltagare diskuterade vidare under en 
gemensam middag. Med sommaren på ingång var det 
återigen dags att besöka Söderåsens Turridning, tre män och 
tre kvinnor plus två från personalen medverkade. Här fick 
också deltagarna chans att introducera sig själva till varandra 
och berätta om sin hiv. Efter en genomgång av personalen 
om säkerhet fick vi efter en provritt i ett inhägnat område ta 

oss ut i den vackra naturen i Söderåsens nationalpark. Dagen 
avslutades med fika vid stallet och fortsatta samtal om hiv, 
öppenhet och bland annat togs det upp hur vi som grupp 
kunde introducera oss om någon inte är bekväm med att 
tillhöra en grupp av personer som lever med hiv som åker på 
turridning. 

Separatistiska hälsofrämjande aktiviteter för 
kvinnor och MSM 50+ som lever med hiv

Vi gästades av Johanna från PG Väst och lyssnade till hennes 
personliga erfarenheter  kring “Att leva med hiv: inför, under 
& efter graviditet”. Frågor kring möjligheter att bli gravid , vad 
händer under graviditeten och vad händer efter graviditet 
lyftes. Föreläsningen avslutades med gemensam middag på 
Green Mango där sex deltagare samtalade vidare och utbytte 
erfarenheter kring familjebildning och livet i övrigt. 
Vi åkte gemensamt till Break Room i Malmö den 24 mars där 
tre deltagare med ögonskydd och overall tillsammans fick 
detoxa, släppa loss och få utlopp för känslor i ett House Break. 
En adrenalinstinn aktivitet som följdes av gemensam lunch 
och  efterföljande samtal kring erfarenheter och verktyg för  
att samtala kring hiv i olika rum utifrån erfarenheten att vara 
utlandsfödd kvinna. 

Den 21 augusti möttes vi 20 deltagare på Malmö Central för 
en gemensam färd till Tivoli i Köpenhamn. Trots inställda 
tåg hölls humöret uppe genom goda samtal och vi anlände i 
planerad tid på Tivoli. Dagen på nöjesfältet inleddes med en 
gemensam åktur för de som ville, följt av lunch. På lunchen 
hade vi en presentationsrunda och passade på att fira 
gruppens yngsta deltagare som nyligen hade fyllt sex år. En 
givande dag som gav utrymme till samtal kring hivspecifika 
erfarenheter men också skratt och individuella samtal 
sinsemellan deltagarna. Många utmanade sig själva och 
varandra genom att åka nya karuseller och vi avslutade dagen 
med att utbyta ideer och förslag kring kommande aktiviteter.

Vi samlade den 20 maj fem personer MSM, 50+ med hiv på 
restaurang Elysée i Malmö för middag och samtal kring att 
åldras med hiv. Samtliga deltagare uttryckte vinsten av ett 
givande sammanhang med andra som lever med hiv och att 
vi idag kan leva ett friskt liv. Sex deltagare i samma målgrupp 
deltog den 20 juni på Boule-baren för middag och att spela 
boule. Aktiviteten resulterade i att vi samtalade kring friskvård, 
motion och rörlighet och att vi genom boule kunde röra på 
oss och samtidigt ha kul tillsammans! Årets sista träff, den 
25 augusti, samlade sju deltagare på restaurang Gränden i 
Malmö för att samtala kring migration, att invandra till Sverige 
och att leva med hiv. 

Premiär för Plusverket i rörlig bild

Efter mycket planering var det så i juli månad dags för 
inspelning av vår nya reklamfilm. Vi samlade ett stort gäng 
från målgruppen som ställde upp som skådespelare, så kul att 
se så mycket engagemang! Filmen premiärvisades på må-bra 
helgen i Tylösand och lanserades online samma vecka. 

Filmens budskap ger både kunskap om hiv idag, smittsamhet 
och vikten av stöd för personer som lever med hiv på ett 
charmigt och kreativt sätt. Filmen har spelats på en padda när 
vi t.ex. visat upp vår verksamhet eller föreläst. Resultatet har 
inneburit att vi kunnat öka kunskapen om peer-support och 
varför peer-support är viktigt, samt ökat kunskapen om hiv 
bland allmänheten.

Digital konferens med goda exempel på peer-
support från Norden och Australien

Vi arrangerade den 2 november en onlinekonferens med 
namnet “To understand and increase wellness and quality of 
life for PLHIV - Peer-support, community initiatives and new 
tools - Stories and examples from Australia and the Nordics”.

Konferensen samlade spetskompetens och goda exempel 
från Australien och Norge, både i termer av teori och praktik. 
Föreläste gjorde Brent Allan - Global Community Engagement 
Consultant, ASMH, Kim Fangen - Peer-koordinator vid 
Sørlandet sykehus Helse Foretak och Anita Øgård-Repål, 
doktorand och universitetslektor vid Universitet i Agder.

Konferensen hölls på engelska men vi vände oss i 
marknadsföringen till en svensk publik. 24 personer deltog, 
en blandning av yrkesverksamma i ideell sektor, kuratorer, 
personal från infektionskliniker och läkare fanns bland 
deltagarna. Samtliga deltagare fick efter konferensen 
presentationer mailade till sig.

Peer-support på schemat i Mossbylund

Den 24-25 september arrangerade vi vår andra Plusverket kurs 
i peer-support (den första gick av stapeln 2021). Nytt för i år 
var att vi med hjälp av de extra medel vi fick under året kunde 
uppgradera aktiviteten. Beslutet togs då att förlägga kursen i 
Mossbylund för bästa möjliga lärmiljö. 

Vi erbjöd två språkgrupper i engelska respektive svenska. 
Emanuel föreläste i den svenska gruppen och Simon lånades 
in för att föreläsa i den engelskspråkiga gruppen. De tio 
deltagarna var fördelade sex i den svenskspråkiga och fyra 
i den engelskspråkiga. En skillnad från föregående kurs var 
att praktiska moment fick större utrymme, rollspel och att i 
par öva olika situationer fick därför mer tid. Nytt var också att 
deltagarna fick testa situationer innan föreläsaren gick igenom 
teori och praktik, för att på så sätt visa på eventuell skillnad 
mellan intuitiv handling och vad läromaterialet förespråkar. 

Utvärderingarna visar att miljön där kursen hålls spelar stor 
roll, då det är uppskattat med mindre distraktioner, vilket gör 
att utbyte mellan deltagarna främjas och att det blir lättare 
att fokusera på innehållet i föreläsningarna. En eventuell 
förändring framåt är att inkorporera en del om mediciner och 
behandling, men samtidigt behålla formatet på två dagar.

Demonstration vid regionfullmäktige!

I samband med att Regionfullmäktige den 5 april röstade 
om motionen om systematisk peer-support närvarade vi i 
kammaren med vår banderoll. I salen fanns 149 ledamöter 
från S,V,MP,SD,C,KD,L och M. Röstningen gick inte vår 
väg men vi fick stor uppståndelse bland ledamöterna och 
åhörarna med vår banderoll “För Skånes bästa peer-support 
nästa”. Flera tog foton och mötesordföranden kommenterade 
även vår närvaro, varvid vi snällt fick ta ner banderollen.
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Ett glatt gäng på väg till Malmö Pride!

En av två föreläsningar i Ystad, här inför en grupp av sjuksköterskor.

Linda och Joost på plats under Forskningens dag, här vid arrangemanget i 
Malmö den 8 november.

16
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Sommarkampanjen har tagit vår lådcykel med 
flagga ut över stora delar av Malmö. Vi har 
funnits på plats med vajande flagga parkerad 
vid bland annat Triangeltorget, St johannes 
Kyrka, Ribersborg strand, Möllevångstorget, Lilla 
Torg, Gustav Adolfs Torg, Värnhemstorget samt 
Södervärn vid sjukhusområdet. Under en dag 
fanns vi även på plats utanför Triangeln med 
quiz, kaffe och fotoram för att ta en selfie och 
informera förbipasserande om hiv och att leva 
med hiv.

Vi valde även att delta på Malmö Pride som en 
del av sommarkampanjen, vilket blev en stor 
succe. Med tröjor, egen musik och fotoram 
samlade vi ett 30-tal personer som gick i tåget 
med oss. Evenemanget var en chans för oss att 
visa upp oss och visa att leva med hiv också får 
lov att ta plats i samhället.

I den digitala delen av kampanjen publicerade vi 
en snurrande news-reel film på sociala medier. 
Filmen innehöll information i bild och text om 
smittsamhet vid behandlad hivinfektion, samt 
länkar till Folkhälsomyndigheten och vår egen 
sida pgsyd.se. Annonsen lanserades med flera 
olika inställningar för att nå ut till en bred publik 
och för att hjälpa oss att nå ut så effektivt som 
möjligt. Annonsen fick 162 125 exponeringar på 
Facebook och sågs av 124 063 användare. 

Digital och fysisk sommarkampanj!

Föreläsningar på flera platser i Skåne

Vi närvarade med lådcykel och flagga när Aidsloppet i Lund, 
anordnade tävling. Här informerade om hiv och arrangerade 
vår egen tävling där vi lottade ut biobiljetter till den som kunde 
gissa antalet Red Ribbon pins i en glasburk. Under 
evenemanget föreläste även Emanuel om hiv och att leva 
med hiv i samband med prisutdelningen. Ett 150-tal deltagare 
fanns på plats för att antingen springa loppet eller heja på 
motionärerna.

Den 20 april föreläste Emanuel och Conni på 
Yrkeshögskolan Malmö. Föreläsningen gavs för ett 30-tal 
studenter på Tandsköterskeutbildningen i samband med 
kursen “Vårdhygien och smittskydd”. Vi blandade kunskap med 
frågor, skratt och personliga anekdoter, under föreläsningen 
diskuterade vi även attityder gentemot hiv och personer som 
lever med hiv.
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Samverkan, utveckling och spridning av 
Plusverket

Efter en förfrågan i slutet av 2021 kom vi överens med 
Positiva Gruppen Väst att hålla en Plusverket kurs i Göteborg 
under 2022. Utbildningen tog plats i centrala Göteborg den 29-
30 januari. Emanuel fick som handledare hjälp av Joakim som 
är en erfaren peerstödjare verksam i Postiva Gruppen Väst. 
Fyra deltagare utgjorde peer-gruppen som under två dagar 
fick lära sig att verka i rollen som peer-mentor åt en annan 
person som lever med hiv. Teori varvades med praktik, som 
framförallt utgjordes av rollspel. En lyckad samverkan som 
också knöt de båda “PG” föreningarna närmare varandra.

Plusverket uppmärksammades också av Farmaceuter utan 
Gränser, en ideell organisation som jobbar för allas rätt till 
god läkemedelsbehandling. Frågan vi fick till oss var om 
möjligheten för Farmaceuter utan Gränser att använda 
Plusverket i sin verksamhet. Vi har efter den initiala kontakten 
haft en fördjupad dialog och gav i slutet av 2022 en kurs i 
Plusverkets material, som Lina och Myra på Farmaceuter utan 
Gränser i sin tur spridit i Uganda och Rwanda.

För att öka kunskapen om peer-support och Plusverket 
medverkade Linda och Joost på Forskningens dag, ett 
arrangemang av Medicinska fakulteten vid Lunds Universitet, 
Region Skåne och Fernströmstiftelsen. Evenemanget hölls 
den 8 november i Malmö samt den 9 november i Lund. Temat 
för året var “När världen blir viral - om virus och pandemier”. 
Med rollup, reklamfilm och ny merchandise i form av tröjor 
och inklädda bord i svart presenterade vi Plusverket och 
vårt arbete med peer-support. I Malmö lockade eventet 

cirka 80 personer och i Lund 100 personer, vid båda tillfällen 
var en majoritet vårdpersonal eller forskare. Förutom 
samtalen på plats fick vi efter eventet en inbjudan till 
infektionskliniken i Lund om hur vi skulle kunna komplettera 
det arbetsteurapeutiska arbetet för personer som lever med 
hiv.

Personal och styrelse samlades den 10 december i Brösarp 
för att utvärdera och ta nästa steg i Plusverkets utveckling. 
Inför mötet fick samtliga deltagare en uppgift i att formulera 
en strategi och metod i att sprida och utveckla Plusverket. 
Bland idéerna som presenterade fanns bland annat förslag 
om att knyta till sig influencers, utveckla en mobilapplikation 
och marknadsföringsmetoder lämpade för spridning i Malmö. 
Idéerna sorterades i tre kategorier beroende på budget 
och tidsåtgång och därefter diskuterades hur en enventuell 
implementering skulle kunna gå till. 

Efter presentationerna följde diskussioner som bland annat 
mynnade ut i frågor om hur vi kan hitta synergier för att 
med en begränsad budget sprida Plusverket. Personalen 
fick i uppgift att presentera en plan i början av 2023 som 
kan implementeras under nästkommande år. Vi visste 
redan föregående år att en punkt som behöver utvecklas är 
tillgänglighet och språk. Därför har Linda under året översatt 
Plusverkets metodbok. Efter att översättningen korrekturlästs 
i maj, trycktes metodboken på engelska under sommaren, 
för att sedan användas under kursen på Mossbylund. Även 
utvärderingsformulär översattes och trycktes.

Besök av infektionskliniken Malmö/Lund

En trevlig nyhet för 2022 är att vi för första gången på 
länge fått besök av personal från infektionskliniken Malmö/
Lund. Vid två tillfällen under hösten kom Pernilla, kurator 
på infektionskliniken, förbi med en ny kontakt. Initiativet är 
mycket uppskattat och kanske är det en effekt av vårt arbete 
med att utveckla och kvalitetssäkra vårt peer-stöd. 

Kontakten med framförallt infektionskliniken i Karlskrona 
fortgår och vi upplever att vårt stöd och det vi erbjuder 
är ett viktigt komplement för vården. Parallellt pågår 
utvecklingsarbeten i form av bland annat Patientkontrakt 
och patientcentrerad vård samt magnetmodellen i Region 
Skåne. Dessa aktiviteter skapar idéer och gör att vi framåt har 
möjlighet att arbeta än närmare våra vänner i vården.

Emanuel fick hjälp av Simon för att den 28 april föreläsa för 
ett 40-tal sjuksköterskor i Ystad. Vi blandade information om 
hiv med personliga berättelser om att leva med hiv under två 
och en halv timme. Dagen avslutades med diskussion om 
attityder till hiv. Den 11 maj föreläste Emanuel och Conni för 
36 undersköterskor i Ystad, vi fokuserade på hiv i vården och 
varför ett bra bemötande är viktigt, för att efter fika och paus 
dela med oss av våra personliga berättelser om att leva med 
hiv. Båda föreläsningarna var mycket uppskattade och allvar 
blandades med skratt. Extra kul och bra blir det när åhörarna 
vågar dela med sig av sina egna erfarenheter och fördomar!

Joost, Conni och Fatu föreläste den 12 juli om att leva med 
hiv på Hassela Solidaritet i Malmö. En grupp av ungdomar 
och ledare hade samlats denna tisdagseftermiddag för att 
lära mer om hiv. Ungdomarna ställde spontana, nyfikna 
och adekvata frågor och vår föreläsning gav kunskap som 
förändrade synen på hiv. Personalen tackade via mail dagen 
efter och i mailet kom en förfrågan om  att komma tillbaka för 
ytterligare kunskapshöjning.
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Vi fick även förmånen att ställa ut under en längre samman-
hängande period hos Fakulteten Hälsa & Samhälle på Malmö 
Universitet. Fakulteten Hälsa & Samhälle Malmö har program 
och kurser inom bland annat omvårdnad, biomedicin, 
kriminologi, sexologi, funktionshinder och 
rehabiliteringsvetenskap och socialt arbete. I samverkan med 
Fakultetets grafiska designer, bibliotekarier och 
utställningsansvariga ställdes storyboards ut med tillhörande 
kontextualiserande texter, informationsmaterial och ett brett 

Ny kunskap sprids med hivkunskap.se

På hivkunskap.se finns vårt attityds- och kunskapsquiz. Quizet 
har 12 frågor, åtta rör kunskap om hiv och fyra attityder till 
personer som lever med hiv. Flera verksamheter har med sin 
personal tagit quziet under året. IFMSA Sweden är en ideell 
förening som syftar till att konstruera nätverk mellan världens 
alla vårdstudenter. I dialog med deras lokalordförande i IFMSA 
Skåne skickades hivkunskap.se ut internt till 
lokaloganisationerna AIDS-loppet, som är ett nätverk av 
organisationer som arbetar med SRHR frågor, samt 
Kärleksakuten, en sexualkupplysningsverksamhet som drivs 
främst av läkarstudenter och verkar för upplysa ungdomar om 
sex-och samlevnadsfrågor med fokus på att stärka gruppers 
självkänsla och respektera varandras olikheter. 
 
Vårdenheter som även mottog erbjudandet om vårt hiv-och 
attitydquiz var infektionsmottagningen i Karlskrona, 
Infektionsmottagningen i Kalmar och Infektionsmottagningen 
i Östersund. Andra verksamheter var vårdcentraler, varav en 
belägen i Halmstad samt två vårdcentraler i Kungsbacka. 

Utöver dessa verksamheter riktades quizet brett främst 
gentemot patientnära verksamheter inom vårt 
upptagningsområde såsom Södra Sveriges 
Sjuksköterskeförening,  en förening med bas i Lund för 
sjuksköterskor. Totalt har cirka 200 medarbetare inom 
vårdyrken nåtts av quizet och 100 personer har använt sig av 
quizet i kunskapshöjande syfte.  

Utställningar med “Tre berättelser om liv med hiv 
från Skåne”

Under tre veckors tid i juni fanns vår utställning “Tre berättelser 
om liv med hiv från Skåne” på Lunds Stadsbibliotek, 
tillsammans med ett urval av litteratur som berörde olika 
erfarenheter av att leva med hiv ut ett historisk men framförallt 
samtida perspektiv. Information om utställningen, vår 
organisation samt det nya kunskapsläget att välbehandlad hiv 
ej överförs inkluderades även i nyhetsbrev samt programmet 
för vårens utställningar av Lunds stadsbibliotek.

Utställningen flyttade tillbaka till Malmö under hösten och vi 
var på plats mellan den 4 - 18 september på 
Lindängenbiblioteket i Malmö. Lindängen bebos av ca 7000 
invånare och biblioteket visade sig vara en välbesökt  
mötesplats med en variation av besökare ur olika åldrar. 
Utställning genererade flera intressanta frågor bland annat om 
det nya kunskapsläget.
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stod i centrum för Emanuels berättelse. Marcel Salinder, 
kommunikationsstrateg modererade mötet som även 
spelades in och delades på Region Skånes intranät.

Vi lyfter och synliggör att leva med hiv i vårt 
närområde

5 oktober deltog vi på Föreningsmässan “Open Your Eyes 
to Malmö”, syftet med eventet var att visa upp Malmös 
rika föreningsliv för studenter och visa på möjligheter till 
engagemang, aktiviteter och sammanhang. En välarrangerad 
och välbesökt mässa där 50-tal individuella samtal 
hölls med studenter. Det blev tydligt att det medicinska 
kunskapsläget om hiv  varierade även om det hos många var 
väldigt gott.  Den 30 maj presenterade vi vår verksamhet på 
Föreningsmässa på Föreningscenter 21 där vi med lådcykel 
samt informationsmaterial informerade om vår verksamhet 
för samhällsaktörer, andra föreningar samt Malmö stads 
förvaltningar. Studenter delgav också egna erfarenheter där 
sociala aspekter lyftes och diskuterades.

I Lund samverkade vi med medicinska fakulteten när det 
var dags för Lets Dance Tobbe att föreläsa på Grand. 
Föreläsningen “Inte alltid en dans på rosor” varvade frågor om 
utanförskap och hiv med dans och drog fullt hus med över 
250 åhörare på plats. Stort tack till Tobbe som godkände vår 
medverkan och gillade arbetet vi gör!

19
Informationsinsatser

Sociala medier, informationsspridning och 
nyhetsbrev

På Facebook har vi under året gjort 150+ inlägg på tidslinjen 
och ökat från 495 till 544 följare. Sidan har gått från 481 till 
505 gilla markeringar. Trafiken på vår Facebook sida är till 90% 
från Sverige och cirka en tredjedel befinner sig i Malmö när 
de besöker sidan. På Instagram har vi gjort 80 inlägg under 
året, vilket är ungefär det dubbla jämfört med föregående år. 
Antalet konton som följer oss har ökat från 210 till 257. 

Inläggen som skapas och publiceras på våra sidor 
har bland annat varit samhällsviktig information från 
Folkhälsomyndigheten om M-pox/Apkoppor och information 
om enkäten att leva med hiv, information om event, aktiviteter 
för vår målgrupp samt uppdateringar kring vår egen eller 
andra organisationer som arbetar inom verksamhetsområdet.

Gruppen keep.it.real, en medlemsgrupp för personer som 
lever med hiv, har under året ökat från 134 till 141 medlemmar. 
I gruppen har det skrivits 270 kommentarer och lämnats 
830 reaktioner på de 75 inlägg som postats under året.  
Vi har under året även skickat ut nyhetsbrev kvartalsvis. 
Nyhetsbrevet har riktats till målgruppen samt för innehållet 
relevanta samverkansaktörer. Ett nytt initiativ är vår närvaro 
på appen Grinder, en applikation för socialt nätverkande 
populär bland MSM. Genom vår profil har vi både kunnat 
nå ut till nya kontakter och gett användare på plattformen 
information om hiv och smittsamhet vid behandlad 
hivinfektion. 

World Aids Day på Panora och webben

På Panora, vilket är södra Sveriges största arthousebiografi, 
huserar galleriet Fish Tank, en centralt belägen biograf och 
galleri. Här ställde vi ut bland annat äldre nyhetsartiklar, 
storyboards, material från Plusverket och skapade en levande 
utställning som både kunde beskådas av galleri- samt 
biobesökare inifrån Panora och från gatan utanför. 

Vi försökte med utställning på Panora nå ut brett och även 
använda oss av engelskspråkigt material, samt rikta oss mot 
allmänhet och vår primära målgrupp. Utställningen delades 
även i Panoras sociala medier. Utställningen fanns på plats 
mellan den 30 november till den 2 december.

Emanuel blev även inbjuden och föreläste för ett 20-tal chefer 
och ledare i Region Skåne i ett digitalt inspirationsmöte på 
temat “Upplevelser i kontakten med Region Skåne”, som 
med anledning av World Aids Day delvis fokuserade på 
hiv. Peer-support, patientinflytande och att leva med hiv 

urval av litteratur. Vi inkluderade också en frågelåda för att 
studenter och forskare skulle kunna kommunicera sina 
eventuella frågeställningar och tankar.

Intervjuer och artiklar om hiv och att leva med hiv 

Sex artiklar har skrivits och publicerats av oss på pgsyd.
se. Fem av de sex artiklarna finns även på engelska och är 
publicerade på vår engelskspråkiga version av pgsyd.se. 
Artiklarna i kronologisk ordning:

• Topp 3 från CROI 2022: Minskad prevalens av HAND, 
goda resultat av screening och behandling mot 
analcancer och framgångar med antikroppsbehandling

• Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne drar 
slutsatser om hiv & peer-support på felaktiga grunder

• ”Vi behandlar ju inte andra kroniskt sjuka på samma sätt”
• “Det tog nästan tio år innan jag började dejta”
• Lär känna Anton, infektionsläkare i Malmö 
• Webinar report: Inspiring examples from Norway and 

Australia (endast engelsk version)

Genom vår samverkan med teamet bakom Forskningens dag 
och vårt deltagande i Patient och -närståenderådet vid Skånes 
Universitetssjukhus fick vi en förfrågan om att göra en intervju 
i Vetenskap & Hälsa. Tidningen är en populärvetenskaplig 
tidskrift som ges ut av Malmö Universitet, Lunds Universitet 
och Region Skåne i samverkan. I en intervju på två sidor 
delade Emanuel med sig om sina perspektiv och erfarenheter 
av att leva med hiv. Tidningen sprids och används inom 
bland annat skolor och offentliga verksamheter och trycks i 
en upplaga av cirka 10 000 exemplar och finns även i digitalt 
format.

Positiva Gruppen Väst publicerade sommar/höst numret av 
“Leva med hiv” med tema att lyssna & berätta där berättandet 
som process och verktyg för förändring lyfts där Linda skrev 
om vårt storytelling projekt som resulterade i utställningen 
“Tre berättelser om liv från Skåne”.

Vy från insidan av Panora under förberedelse inför World Aids Day 
uställningen.

Glada miner på Grand i Lund när vi informerade om hiv och att leva med hiv i 
samband med Lets Dance Tobbes föreläsning “Inte alltid en dans på rosor”
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2022 var ett toppenår i termer av synlighet och lådcykeln har fått jobba hårt 
med att transportera runt information och material. Vi går in i 2023 med 
ambitionen att ytterligare öka synligheten och sättet vi syns på!  På bilden är 
Linda på väg till föreningsmässan Open Your Eyes för att nätverka och möta 
studenter. Mässan var en av flera tillställningar vi besökt under året.

pgsyd.se - 2022 i siffror

• 1 750 unika besökare (besökt sidan mer än 2 sekunder)

• 14% av besökarna har tidigare besökt sidan

• Genomsnittlig tid på sidan är 1 minut och 20 sekunder

• 67% använder mobil, 31% använder dator

• 60% hittar till sidan genom en sökmotor

• Kalender, Vår verksamhet och kontakt är de mest populära sidorna

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

exponering för att driva trafik till webbplatsen. Indexering/crawling samt så kallade “bounced 

seesions”  är exkluderade i statistiken.
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