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innebär även att Hiv-Sverige är en rättighets- och
påverkansorganisation som ska vara den samlande
rösten för alla som lever med och berös av hiv. Valberedningens uppdrag har också förtydligats vilket
innebär att valberedningen nu har ett större ansvar
än tidigare.

Högsta domstolens prövningstillstånd ger hopp om en mer rättvis
bedömning för personer som lever
med hiv
På bild från vänster: Johannes B Gille vice ordförande,
Peter Månehall, Åsa Regnér och Farhad Mazi Esfahani.

Uppvaktning Åsa Regnér barn- äldreoch jämställdhetsminstern
Den 19 oktober hade vi tillfälle att träffa barn- äldreoch jämställdhetsministern Åsa Regnér för att presentera vår nya rapport om Hiv: Hållbar hälsa och
livskvalitet. Vi lyfte vikten och behovet av att förbereda personal inom vård och omsorg för att möta
äldre som lever med hiv. Det behövs även resurser för att vården ska kunna arbeta för att förbättra
hälsan för äldre med hiv. Framförallt för att kunna
minska och förebygga samsjuklighet.

Hiv-Sverige är nöjd över beskedet att Högsta Domstolen har meddelat prövningstillstånd i ett mål som rör
en person som lever med htiv och som har åtalats för
framkallande av fara för annan, trots att hiv inte förts
över. Svenska domstolars bedömning idag är, sett
till den medicinska utvecklingen, mycket förlegad.

Organisationsmöte och extra
årsmöte

Den medicinska expertisen är enig att hiv inte kan
överförasvid välinställd behandling, med omätbara virusnivåer. Många viktiga medicinska framsteg
har således gjort att risken för att föra över hiv vid
välinställd behandling idag klassas som minimal till
obefintlig. Det har från medicinvetenskapligt håll
inte gått att bekräfta noll risk för överföring vid väl
inställd behandling, även om alla moderna studier
pekar däråt. Det svenska kunskapsunderlaget från
2013 utgår därför från begreppet minimal risk.

Den 13 och 14 oktober anordnades ett organisationsmöte med fokus på att tillsammans med medlemmarna arbeta fram ramarna för framtidens idéprogram.
Extra årsmötet klubbade igenom stadgeändringsförslaget. Vilket innebär att sedan 14 oktober 2017
kan alla som vill, bli medlemar i Hiv-Sverige med
rösträtt. Men att föreningar som organiserar eller
företräder personer som lever med hiv alltid har majoritetsinflytande på årsmötet. Stadgeändringarna

Frågan för Högsta Domstolen blir nu därför att
avgöra hur en minimal risk för överföring av hiv
ska bedömas, helt enkelt om det kan räknas som ett
brott eller inte. Idag råder en högst otillfredsställande situation där personer blir åtalade och dömda
för framkallande av fara för annan, trots att forskningen alltså visat att det inte funnits en faktisk risk
för överföring av hiv Detta är något som bör ändras
anser Hiv-Sverige.

HIV-SVERIGE

802016-1173
Tjurbergsgatan 29
118 56 Stockholm
08-714 54 10
www.hiv-sverige.se
info@hiv-sverige.se

HIV-SVERIGE
VERKSAMHETSBLAD

2017

Landsitngsseminarium Hiv & hållbar
hälsa - nya utmaningar för vården
och omsorgen
Den 13 december arrangerade vi ett seminarium i
Landtinghuset i Stockholm. För att lyfta frågan om
hållbar hälsa och åldrande för personer som lever med
hiv, upp på den politiska agendan i landstinget. Både
individer och samhället står inför nya utmaningarna.
Idag är över 40 procent av de personer som lever med
hiv i Sverige över 50 år. Blickar vi framåt kommer
över 80% av de som lever med hiv idag att ha minst
en följdsjukdom eller samsjuklighet till år 2030.

World AIDS Day 1 dec 2017
Den första december uppmärksammade Hiv-Sverige
World AIDS Day genom en minnestund och konsert
tillsammans med Stockholms Gaykör och Svenska
kyrkan. Flera talare och sång av Tina Lejonberg. Ett
känslosamt arrangemang med tid för eftertanke och
ljuständning, över 300 personer deltog i arrangemanget. Deltagare kunde även donera en gåva till Stödfonden för personer som lever med hiv under arrangemanget. 2500 kronor samlades in till fonden. Tack!

Patient – och konsumentråd
Medverkande från vänster: Håkan Jörnehed (v), Fredrik
Saweståhl (m), Ella Bohlin (kd), Gösta Bucht professor i
geriatrik, SPF Seniorerna, Anders Blaxhult överläkare Venhälsan samt Lisbet och Peter Månehall från Hiv-Sverige.

Sverige är världsledande på att behandla diagnostiserad hiv, men under tiden har nya utmaningar dykt
upp, bland annat i form av en åldrande grupp personer som lever med hiv och som drabbas av följdsjukdomar och samsjuklighet som kan förebyggas om
politiker och hälso- sjukvården frigör resurser till det.
I slutet av vårt lunchseminarium så kunde vi
höra att politikerna sa att det finns en hel del att
göra utifrån hiv och vården i Sverige så vi hoppas och kommer att påminna våra politiker om
vad som behöver göras under valperioden 2018.

Läkemedelsverket (LMV) har inrättat ett patient och
konsumentråd där Hiv-Sverige ingår. Syftet med rådet är att få ut information till konsument och patientorganisationer samt att inkludera patientgrupper
i LMV:s arbete. Hiv-Sverige är också remissinstans
till LMV i regeringsutredningar för frågor som berör
vår målgrupp och vårt uppdrag. Frågor som lyftes på
senaste mötet i oktober var: vad är ett generikum och
vad innebär det, hur fungerar produktinformation på
mediciner, felanvändning och biverkningsrapporter,
egenvård med receptfria läkemedel samt information om restnoterade läkemedel. Vi på Hiv-Sverige
kommer att informera om vad som händer på dessa
möten framöver och har ni frågor kring läkemedel så
hör gärna av er till oss.

Julstängt
Från den 23 dec till och
med den 7 jan kommer
vi att ha julstängt. Vi
finns åter på plats den 8
januari 2018. Vid akuta ärenden, kontakta
Hiv-Sveriges styrelse.

Vi önskar alla en God jul och ett Gott nytt år!
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