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Hiv-Sverige som
nationell patient- och
intresseorganisation
Under året har styrelsen till stor del ägnat sin tid till att jobba strategiskt med
att förändra verksamheten och organisationen då finansiärer och nyckelgrupper ställer nya krav på både effektivitet och verksamhet.
Under förra verksamhetsåret skedde flera stora förändringar som förändrat
organisationen. Organisationsmötena, som kommer ur utvärderingen som
Folkhälsomyndigheten lät utföra, har under de senaste åren haft en direkt
påverkan på Hiv-Sveriges verksamhet. Organisationsmötet är ett rådgivande
organ till Hiv-Sveriges styrelse och har gett styrelsen underlag för beslut där
verksamheten förändrats.
Nya krav har på flera punkter inte visat sig vara förenliga med Hiv-Sveriges
stadgar. På årsmötet 2016 och det extra årsmötet 2016 har medlemsformerna
förändrats. Styrelsen och organisationsmötet har tittat på och diskuterat förändringar som både styrelsen och organisationsmötet identifierat som nödvändiga för att organisationen ska kunna förnya sig och utveckla verksamheten i
den riktning som Hiv-Sveriges nyckelgrupper önskar.
Arbetet har tagit lång tid, mycket beroende på att det är många viljor som önskar förändringar. Att hitta den minsta gemensamma nämnaren i sakfrågor och
åsikter är ibland väldigt svårt. Styrelsen och deltagarna i organisationsmötet
har haft flera och långa bra diskussioner som gett styrelsen en klar bild av vad
som behöver göras för att föra Hiv-Sverige framåt.
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Hiv-Sverige
• De mänskliga rättigheterna
gäller alla och vi värnar om
alla personers lika värde och
rätt till bästa möjliga hälsa.

Hiv-Sverige är en nationell paraplyorganisation som, tillsammans med sina
medlemmar, arbetar för att skapa förbättrade livsvillkor för personer som
lever med hiv. Hiv-Sverige är en ideell organisation som är religiöst och
partipolitisk obunden. Hiv-Sverige vänder sig till alla som är berörda av hiv,
oavsett hivstatus, kön, sexualitet eller etnicitet.

Organisation

Hiv-Sverige samordnas av organisationens styelse och personal. Det högsta
beslutande organet är årsmötet. Övriga beslutande organ är arbetsutskottet och
organisationsmötena.

Medlemmar

Organisationen hade den 31 december 2016 fyra medlemsföreningar
och 16 enskilda medlemmar samt två medlemmar juridisk person.
Medlemsföreningarna var Convictus, Kvinnocirkeln Sverige (KCS), Positiva
Gruppen Syd och Positiva Gruppen Väst.

Styrelse

Den 17:e april höll Hiv-Sverige 2016 års ordinarie årsmöte. Till stora delar
kom 2015 års styrelse att sitta kvar, några styrelsemedlemmar avgick och
några nya namn tillkom. Christina Franzén och Johannes Bucht Gille behöll
sina platser som ordförande respektive vice ordförande. Till Kassör valdes
Eva Lilja från Positiva Gruppen Väst. Michael Berlin som tidigare var kassör
tog platsen som sekreterare. Hans Johansson, Lars Magnusson och Katarina
Lundkvist, som alla tre satt i den tidigare styrelsen, intog platserna som
ledamöter. Två nya personer, Fredrik Nilén från Positiva Gruppen Väst och
Thomas Winberg från Posithiva Gruppen, har platser som ersättare.

• Hiv-Sverige tar
avstånd från all form
av stigmatisering och
diskriminering av personer
som lever med hiv samt
diskriminerande lagstiftning
och praxis.

Ett extra årsmöte hölls i oktober där ny internrevisor valdes och antalet
ledamöter i styrelsen beslutades till fem, plus två ersättare, på grund av
att Posithiva Gruppen valde att lämna paraplyet. Marika Drotz valdes till
internrevisor. Styrelsen rekonstituerade sig så att Michael Berlin blev ersättare
och Katarina Lundkvist blev ledamot.

Valberedning

Conny Wilsson, Joakim Berlin och John Krüger.

Styrelsemöten

Under 2016 har styrelsen haft 7 protokollförda sammanträden.

Organisationsmöten

Tre organisationsmöten har hållits under året, två på våren och ett på hösten.
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Planeringsdagar

Styrelsen och personalen har haft tre planeringsdagar i februari.

Kansli

Hiv-Sverige har sitt säte och kansli i Stockholm. Där arbetar tre anställda.
Kansliet är öppet vardagar kl 10 till 17.

Syftet med organisationen
Påverkans- och opinionsarbete

Vi arbetar med påverkansarbete för att skapa opinion på regional- och
nationell nivå. Vi arbetar även för att synliggöra personer som lever med
hiv. Hiv-Sverige är organisationernas samlade röst. Genom att påverka
lagstiftning, riktlinjer och praxis som leder till lika rättigheter, minskad
diskriminering och minskad stigmatisering förbättras livsvillkoren för
personer som lever med hiv. Hiv-Sverige är medlem i Funktionsrätt Sverige
(f.d. Handikappförbunden) och Hiv-Norden.

Information

Vi arbetar för att informera personer som lever med hiv om bland annat
rättigheter och ansvar, aktuella frågor om hiv och den medicinska
utvecklingen. Vi finns tillgängliga som en kunskapsbas för professionen och
allmänheten.

Rådgivning

Vi tillhandahåller juridisk rådgivning till myndigheter, till organisationer
och till personer som lever med hiv. Vi är sakkunniga och erbjuder
expertrådgivning till myndigheter och beslutfattare.

Ekonomi
Finansiering

Ekonomin grundar sig i första hand på statliga bidrag från
Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, övrig finansiering utgår från
medlemsavgifter och sponsring från privata företag samt bidrag från fonder
och stiftelser.

Revisorer

Hiv-Sveriges huvudansvariga revisor är auktoriserad revisor Stefan Adebahr
på KPMG AB i Stockholm. På det ordinarie årsmötet valdes Hans Nilsson till
internrevisor. Hans Nilsson ersattes på det extra årsmötet den 15 oktober av
Marika Drotz.



• Personer som lever med
hiv äger den absoluta
rätten att tala i egen
sak och nyckelgrupper
i hivpreventionen ska
alltid vara meningsfullt
involverade i frågor som
berör dem.
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Synliggörande
Hiv-Sverige är en organisation som behöver marknadsföra sig för att
synas och nå ut med sitt budskap. Organisationens uppgift är att synliggöra livssituationen för personer som lever med hiv och belysa relevanta rättighetsfrågor. Hiv-Sverige är en patient- och rättighetsorganisation
som arbetar med att föra upp frågor som rör personer som lever med
hiv på beslutfattarnas agenda. Genom att synliggöra hiv i olika medier
har organisationen möjlighet att sprida korrekt information och samtidigt bidra till hivpreventionen.

World Aids Day

Årets World Aids Day finansierades av Lafa och var ett samarbete med Noaks
Ark och Posithiva Gruppen. Dagen uppmärksammades med en utställning
samt försäljning av konstnären Lars Radings verk. Mingel, musik och tal stod
också på agendan. Eventet pågick i tre timmar i Konstnärshuset på Smålandsgatan i Stockholm. Närmare 100 personer besökte utställningen.

Pride

Under Stockholm Pride arrangerade Hiv-Sverige fem olika seminarier i
Pride House och ett i Jacobs kyrka. Vi synliggjorde och uppmärksammade
frågeställningar kring hiv ur olika perspektiv. Bland andra arrangerades ett
seminarium tillsammans med Rfsu om rättsläget och rättstillämpningen kring
hiv i brottmål där oskyddat sex ofta rubriceras som grov misshandel.
Vi arrangerade en presentation av rapporten ”Att leva med hiv i Sverige”
tillsammans med Folkhälsomyndigheten. ”Att leva med hiv i Sverige” är den
enda heltäckande studien om livskvalitet för personer som lever med hiv i
Sverige.
Sedvanligt arrangerade vi även en partidebatt om Smittskyddslagen, den här
gången tillsammans med Rfsl och Rfsu, för att få svar på varför ingenting
händer med Smittskyddslagen trots att det under 2015 stod klart att det fanns
en politisk majoritet i riksdagen som ville ha en översyn av lagen. Medverkande på partidebatten var förbundsordförande i Hbt-Socialdemokraterna
Sören Juvas, förbundsordförande i Öppna Moderaterna Fredrik Saweståhl,
förbundsordförande Hbt-Liberalerna Mats Nordström, Rfsu:s generalsekreterare Maria Andersson samt Christian Antoni Möllerup, f.d. vice förbundsordförande i Rfsl.

Candlelight

Varje år i maj, i nära anslutning till International Aids Candlelight Memorial
Day, delar Hiv-Sverige ut sin utmärkelse Heders-Red Ribbon. Utmärkelsen
tilldelas den eller de som har gjort en betydande insats för att förbättra situationen för personer som lever med hiv i Sverige eller synliggjort hiv för den
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breda allmänheten. Valet görs av Hiv-Sveriges styrelse. Utmärkelsen består av
ett diplom samt en Red Ribbon-medalj i guld och granater av smyckedesignern Michaela de la Cour.
Fotografen Elisabeth Ohlson Wallin tilldelades utmärkelsen med motiveringen; ”Fotografen Elisabeth Ohlson Wallin har med sin kontroversiella, starkt
unika och visionära bildkonst förmedlat ett ställningstagande för hiv, och
till förmån för personer som lever med hiv, på ett sätt som ingen annan har
gjort. Genom hennes insats har hiv aktualiserats och uppmärksammats inom
kultursverige och banat vägen för ett paradigmskifte för hur hiv porträtteras
i Sverige – ett arbete och ett engagemang som är lika ihärdigt och beständigt
som hennes bilder”.
Utmärkelsen delades ut den 19 maj i samband med Hiv-Sveriges
uppmärksammande av Candlelight Memorial med föreläsningar av Elisabeth
Ohlson Wallin och av Kristina Ingemarsdotter Person från Folkhälsomyndigheten. Utdelningsceremonin följdes av mingel.

Diplom
HIV-SVERIGE TILLDELAR

Elisabeth Ohlson Wallin
Hiv-Sveriges
Heders-Red Ribbon
2016

Verksamhetsbladet

e

Tre gånger om året skickar Hiv-Sverige ut ett verksamhetsblad. Bladet
skildrar vår verksamhet för den närmast förflutna tiden och den närmast kommande tiden. Förutom till våra medlemmar skickas bladet till bl.a. kliniker,
hivorganisationer, samarbetspartner, apotekskedjor, läkare, kuratorer samt
övriga personer som intresserar sig för våra frågor. Bladet skickas ut brevledes
och elektroniskt.

Inkomna frågor

Hiv-Sverige besvarar frågor från media, allmänheten och professionen gällande hiv, personer som lever med hiv, hivprevention och hivpolitik via e-post,
telefon, besök, den webbaserade frågelådan på hemsidan samt i diskussioner
på Facebook. Under 2016 har Hiv-Sverige besvarat totalt 250 frågor.

Red Ribbon

Red Ribbon (Röda Bandet) är den internationella symbolen för medvetenhet
om hiv och aids. Via Hiv-Sveriges hemsida kan alla beställa Red Ribbon-pins.
Pinsen kostar 25 kr styck och finns i tre olika utföranden. Under året har vi
levererat totalt 439 pins till privatpersoner och organisationer. Intäkterna går
oavkortat till Hiv-Sveriges arbete för att stödja personer som lever med hiv.



Med motiveringen:
Elisabeth Ohlson Wallin har med sin kontroversiella, starkt unika och visionära bildkonst
förmedlat ett ställningstagande för hiv, och till förmån för personer som lever med hiv, på ett
sätt som ingen annan har gjort. Genom hennes insats har hiv aktualiserats och uppmärksammats
inom kultursverige och banat vägen för ett paradigmskifte för hur hiv porträtteras i Sverige
– ett arbete och ett engagemang som är lika ihärdigt och beständigt som hennes bilder.

Johannes Bucht Gille
Vice ordförande
STOCKHOLM DEN 19 MAJ 2016
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Juridisk rådgivning
Tidigare års arbete visar att det finns ett stort behov och efterfrågan av
rådgivning till personer som lever med hiv. Möjlighet att få rättslig information och praktisk juridisk hjälp med till exempel överklaganden till
domstol i hivrelaterade frågor är avgörande för många människors liv.
Syftet med Hiv-Sveriges rådgivningstjänst är att kunna ge juridisk hjälp till
personer som inte har tillgång till juridiskt ombud samt att påverka myndigheter och rättsutvecklingen inom vissa prioriterade områden. För att
stärka förutsättningarna för lika rättigheter för personer som lever med
hiv behövs även expertrådgivning till beslutsfattare, myndigheter, rättsväsendet och sjukvården i frågor som rör målgruppen.

Hiv-Sverige har haft juridisk rådgivning på kontorstid en dag i veckan under
2016. Personer som lever med hiv har då kunnat välja att komma till kontoret
för personligt rådgivningssamtal, ringa eller maila sina frågor. Rådgivningen
har också riktat sig till anhöriga och personer som arbetar med hivrelaterade
frågor t.ex. sjukvårdspersonal, kuratorer eller anställda på frivilligorganisationer. Det är vanligt att kuratorer på infektionsklinikerna runt om i landet
hänvisar sina patienter eller själva kontaktar rådgivningen när de har juridiska
frågor.
Rådgivning innebär att vi informerar om hur samhället fungerar och hur
myndigheterna handlägger ärenden. Vi ger råd om hur personen själv kan föra
sin talan hos t.ex. myndigheter eller domstolar. Vi hjälper också ofta till med
skrivelser till Försäkringskassan, Migrationsverket, försäkringsbolag, bostadsförmedling etc. men personen själv undertecknar skrivelserna och ansvarar
för att följa upp sitt ärende. Vår arbetsmetod är att ge kunskap, rättsligt och
personligt stöd för att stärka varje person så att de kan ta ett eget ansvar och
driva sina egna frågor.
I vissa fall har vi företrätt personer som ombud i ärenden gällande verkställighetshinder vid utvisning. Där har vi räddat liv genom att stoppa avvisningar
av svårt sjuka personer till länder där de inte får tillgång till vård. Vi kan då
bidra med landinformation om aktuell tillgång till mediciner och vård.
Eftersom frågorna i rådgivningen handlar om utsatthet samt att det är känsliga
frågor om hur det är att leva med hiv, och hur det påverkar livet och relationer
till andra människor, handlar rådgivningen också om psykologiska frågor. Vi
jobbar för att stärka människors självkänsla.
Vi ger också rådgivning till jurister och advokater i asylärenden som gäller
asylsökande som lever med hiv. Vidare har vi kontakt med Migrationsverkets
förvarsenheter och polisen för att kunna samordna samarbete mellan infektionsklinikerna och polisen så att migranter ska få med sig mediciner och
journalhandlingar som möjliggör fortsatt medicinsk vård i hemlandet.
En annan typ av ärenden som vi arbetar med är när någon blir misstänkt för
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att ha haft oskyddat sex eller har överfört hiv. Då följer vi med till polisen och
informerar om det nya rättsläget och smittskyddsrapporten. Detta har i flera
fall lett till att åklagare inte har väckt åtal.
Många ärenden rör familjefrågor. Det kan vara frågor vid skilsmässa, frågor
som rör barn, t.ex. vårdnad och boende. Frågor vid dödsfall, bodelning och
testamente. Vilka lagar gäller vid äktenskap och vilka lagar gäller vid samboförhållande. Ett annat vanligt ämne är att man blivit utsatt för våld i nära
relationer eller utpressning i form av att en före detta partner ska avslöja att
man lever med hiv. Några personer har undrat om arbetsgivaren måste veta att
man lever med hiv och om arbetsgivaren har rätt att läsa journaler.
Hösten 2016 hade rådgivningen en pilotutbildning för advokater. Den handlade om grundläggande kunskaper om hiv, hiv och straffrätt, hiv och asylrättsliga frågor. Åtta advokater deltog och den blev väldigt uppskattad eftersom
kunskapen om hivfrågor är låg.
Den sammanhållna hjälpen som tillhandahållits av rådgivningen har ofta inte
kunnat erhållas någon annanstans. Det är människor i utsatta situationer som
behöver kompletterande hjälp som inte kuratorer eller andra institutioner kan
ge.
Rådgivningen har tagit emot 180 rådgivningssamtal under 2016. Vi har tagit
emot 95 personer i personliga rådgivningssamtal. Vi har haft möte med Handikappförbundet angående ”Konventionen om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning” och ett längre samarbete med Diskrimineringsombudsmannen i ett ärende. Rådgivningen har ansökt om verkställighetshinder hos
Migrationsverket i tre ärenden. Vi har hjälpt fem personer som tagits i förvar
för avvisning att få med sig medicinskt pass och mediciner. Via mail har rådgivningen mottagit 30 frågor.
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Påverkansarbete
Hivepidemin fortsätter bidra till stark stigmatisering med diskriminering, våld, psykisk ohälsa, minskad egenmakt och minskade rättigheter
som följd. En av de viktigaste faktorerna till detta är lagar och policys.
Studier visar att kriminaliserande lagar och praxis leder till försämrad
hivprevention och ökad stigma. Därför ska lagar och praxis finnas för att
skydda deras rättigheter samt öka deras möjligheter till god hälsa och
ett liv fritt från stigma. Enligt internationella rekommendationer från Unaids och Who är hälsofrämjade och sjukdomsförebyggande arbete och
lagar nödvändiga för att minska hivrelaterad stigma och diskriminering
i samhället. Hiv-Sveriges paraply är enigt om att det därför behövs ett
kontinuerligt påverkansarbete gentemot politiker och myndigheter för
att motarbeta barriärer för hivpreventionen. En del av detta påverkansarbete är att kontinuerligt inkludera personer som lever med hiv i frågor
som berör dem. Praktiskt innebär detta att personer som lever med hiv
alltid finns med och talar i egen sak i referensgrupper, arbetsgrupper,
utbildningar osv.

Almedalen

I Almedalen anordnade Hiv-Sverige tillsammans med Rfsu och Rfsl ett gemensamt seminarium om hiv och det rättsliga gapet mellan den medicinska
utvecklingen och läkarnas rekommendationer samt det juridiska läget och
åklagarmyndighetens tillämpning av lagar gällande hiv. Hiv-Sverige berättade
om livskvalitet för personer som lever med hiv och kopplingen till informationsplikten, sexualitet, öppenhet och oro för anmälningar.
Sara Bäckström från Rfsu pratade om rättsläget och hur rättstillämpningen
ser olika ut beroende på vilken kunskap polis och åklagare har och att denna
diskrepans skapar en rättsosäkerhet för fall som handlar om oskyddat sex.
Kunskapsseminariet lockade till sig ett trettiotal besökare, bland annat två
familjerättsjurister som hade många bra frågor som ledde till mycket bra
samtal.
Hiv-Sverige hade många givande samtal under Almedalsveckan. Några av de
mest givande samtalen var ett med en representant för IF Metall om arbetsgivarnas och företagens ansvar för anställda med kronisk sjukdom och vinster
som går att göra med att ha anställda som mår bra. Ett annat givande samtal
var med folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström om den
kommande hivstrategin och om smittskyddslagen. Hiv-Sverige framförde
önskar att smittskyddslagen ska revideras samt en önskan bli inkluderade i
den kommande utredningen för framtagande av en ny hivstrategi. Ministern
uttryckte att Hiv-Sverige är en viktig organisation som bör vara inkluderad i
arbetet.
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Högnivåmöte i New York

2016 års High Level Meeting pågick under tiden 6-10 juni. Hiv-Sverige ingick
i den officiella svenska delegationen tillsammans med folkhälso-, sjukvårdsoch idrottsminister Gabriel Wikström, Sveriges ambassadör i global hälsa
Lennarth Hjelmåker, representanter från Socialdepartementet, Utrikesdepartementet, Folkhälsomyndigheten, Rfsl, Rfsu, Swhap samt Svenska kyrkan.
Syftet och målet med mötet var att granska framsteg och förnya det internationella åtagandet genom att ta fram en ny politisk deklaration för det globala
hivarbetet.
Under förhandlingsprocessen före mötet framhöll Hiv-Sverige de viktigaste
punkterna för den nya deklarationen utifrån Hiv-Sveriges värdegrund och
principer till utrikesdepartementet och Sveriges huvudförhandlare i FN. HivSveriges punkter var:
• Inkludering av viktiga nyckelgrupper inom hivpreventionen
• Inkludering av personer som lever med hiv
• Inkludering av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
• Inkludering av omfattande sexual- och sexualitetsundervisning
• Inkludering av civilsamhället och Community organisationer
• Inkludering av ökad och säkerställd finansiering till det hivpreventiva
arbetet
• Inkludering av ökat tillgängliggörande av testning och behandling samt
andra sjukdomsförebyggande insatser
FN-mötet inleddes genom att den gemensam politiska deklarationen antogs av
medlemsländerna. Deklarationen har tagits emot på olika sätt, bland annat har
den splittrat civilsamhället. En del organisationer menar att det finns paragrafer och skrivelser som ger goda förutsättningar för långsiktigt påverkansarbete, andra anser att deklarationen misslyckats med att leva upp till det utlovade löftet att inte lämna någon efter (Leave no one behind). Nyckelgrupper
som begrepp har endast inkluderats två gånger och de viktiga nyckelgrupperna
har bara nämns vid namn i endast en paragraf istället för att vara inkluderade
genomgående i deklarationen. Sergio López från Somosgay i Paraguay, och
representant för civilsamhället, sade under ett tal att ”det återigen skett ett
övergrepp på de mest basala rättigheterna, såsom rätten till identitet, hälsa,
frihet och jämlikhet”.
Deklarationen börjar med ”Noterar med stor oro de exponentiella effekterna
av hiv på sexarbetare, fångar och interner, transpersoner, personer som injicerar droger, män som har sex med män, men insisterar inte på förändringar i
politiken gentemot dessa nyckelgrupper”. Deklarationen riktar uppmärksamheten på otillräcklig täckning av beprövade åtgärder för att stoppa spridningen av viruset bland personer som använder droger, utan att samtidigt kräva
handling eller åtgärder från nationer.
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Samtidigt finns det betydande vinster med den nya deklarationen. De viktigaste är bland annat att begreppet nyckelgrupper (Key population) för första
gången finns inkluderat i deklarationen, något som inte fanns med i den tidigare deklarationen. Deklarationen har även starka texter kring framförallt barns
hälsa och rättigheter, flickors och unga kvinnors hälsa och rättigheter, sexuell
och reproduktiv hälsa, säkrare aborter, sexualundervisning och viktiga Harm
reduction-komponenter så som substitutionsbehandling, sprutbyte samt prep.
I Generalförsamlingen gav Gabriel Wikström det svenska anförandet om
deklarationen och om högnivåmötet. Han påpekade att lagar som kriminaliserar eller diskriminerar personers sexualitet och hivstatus är ett övergrepp
enligt de mänskliga rättigheterna. Han lyfte även att vi, för att få ett slut på
spridningen av hiv, måste sluta diskriminera och stigmatisera hbtq-personer,
män som har sex med män, personer som injicerar droger, personer som säljer
sex och personer som lever med hiv.
Inför och under mötet låg stort fokus på det aktiva motståndet och motarbetandet av representanter från civila samhället, då Islamiska samarbetsorganisationen blockerade 22 hbtq-organisationer från att få delta i mötet. Detta har
återkommande lyfts av talare i församlingen och flera har markerat att vi inte
har råd att lämna någon utanför om vi skall uppnå de gemensamma globala
målen. Sammanfattningsvis är deklarationen ett steg i rätt riktning men långt
ifrån det åtagande som nationer behöver göra för att nå de globala utvecklingsmålen ”90-90-90”.
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Aids 2016 i Durban, Sydafrika

Som representanter och företrädare för våra medlemmar och för civilsamhället
som arbetar för personer som lever med hiv är det av vikt att genom internationellt utbyte öka vårt nationella arbete. Världsaidskonferensen är världens
största forum där forskare, beslutsfattare och civilsamhället möts för att utbyta
kunskaper och erfarenheter. Konferensen är ett forum där personer som lever
med hiv i Sverige måste representeras och företrädas.
I mitten av juli hölls The International Aids Conference i Durban. Temat för
konferensen var ”Access Equity Rights Now”. Konferensen lockade fler än
18 000 deltagare.
På konferensen konstaterades bland annat att stora framsteg har gjorts med att
minska spridningen av hiv men att tillgången till behandling behöver utökas.
Även förebyggande åtgärder måste prioriteras om vi ska nå det globala hållbarhetsmålet 3:3 - utrota aids före 2030.
Ett tydligt budskap under hela konferensen var att öka finansieringen till preventionen och sänka priset på medicinerna. Man pratade också om att utrota
aids och man sa att detta skulle ske före 2030.
Flickor och unga kvinnor i många afrikanska länder är en utsatt grupp. Unga
kvinnor och flickor är den enda gruppen i samhället där antalet nydiagnostiserade inte sjunker. De har låg status i samhället, har svårt att stå emot och värna
sin egen kropp. Arbetet med jämställdhet är helt avgörande för att kvinnor
ska kunna skydda sig på lika villkor mot infektioner. Det är också tydligt att
flickor som gifter sig tidigt löper högre risk att få hiv och därför är det viktigt
att arbeta mot barnäktenskap. Flickor, unga kvinnor, kvinnor samt äldre är en
grupp som vi måste arbeta med och inkludera i ett preventivt arbete. I Sverige
ser vi att vi fortfarande behöver få upp kvinnor på samhällsagendan.
Man arbetar brett med frågor inom sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter. Regeringens strategi för detta används för det svenska arbetet i
Afrika, söder om Sahara.
Det regionala teamet i Lusaka arrangerade under konferensen en paneldiskussion om mäns och pojkars roll inom hivpreventionen. Då det ser helt annorlunda ut i Afrika är det viktigt att inkludera männen i arbetet att synliggöra
kvinnorna. Det uppmärksammades på konferensen att forskning visar att män
spelar en stor roll för att kvinnor i Afrika ska uppsöka vård och fullfölja sin
behandling.
Överlag är det tydligt att det finns mycket kvar att önska vad gäller arbetet
med de mänskliga rättigheterna. Många människor som lever med hiv och
som dessutom är en minoritet, exempelvis hbtq-personer, interner och migranter lever med ständig rädsla och risk för ytterligare diskriminering. Hiv-
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prevalensen är hög inom dessa utsatta grupper och nya arbetssätt behövs för
att inkludera dem bättre. Hbtq och migranter har vi redan på agendan men när
det gäller målgruppen fångar och utbildningar för personal på våra fängelser
finns det mycket att göra. Mänskliga rättigheter måste följas för att interner
ska kunna känna sig trygga i fängelse.
Vikten av att förebygga nya infektioner var central under årets konferens i
Durban. Vi kan inte förlita oss enbart på en bra behandling för att stoppa hivepidemin. I fokus står det civila samhället som spelar en central roll i Durban
och i resten av världen. Mycket forskning och diskussioner pågår till exempel
runt profylaxet prep som hindrar att hiv överförs. Förhoppningsvis ska detta
kunna hjälpa speciellt utsatta grupper, till exempel män som har sex med män
och sexarbetare.
Vid många sessioner och diskussioner vi hade med delegater från andra delar
av världen hörde vi om krav på att den Globala Fonden måste få full finansiering. Fonden är oerhört viktig för att kunna genomföra stora insatser för att
fler ska få tillgång till bromsmediciner i utsatta länder i världen. När vi diskuterade med andra delegater om vår svenska livskvalitetsrapport och om hur
viktigt det är att personer som lever med hiv i Sverige har en bra livskvalitet
bleknade detta rejält i jämförelse med hur det ser ut i andra länder. I vissa andra länder kämpar man fortfarande för att få tillgång till mediciner. Det är då
man inser hur viktiga dessa internationella konferenser är så att man får se och
göra en bedömning på hur det ser ut i Sverige men framförallt hur viktigt det
är att samarbeta och stödja varandra i arbetet med att får ner spridningen av
hiv samt att hjälpa utsatta grupper i samhället, oavsett varifrån man kommer.
Det internationella arbetet måste med gemensamma krafter fortsätta för att
alla som lever med hiv ska få behandling och för att förbättra det preventiva
arbetet.
Det finns fortfarande allt för många i världen som inte får någon behandling
och det är ett stort internationellt problem. Med ökad information om testning
och behandling kan vi komma längre men det krävs att vi i resursstarka länder
bistår svaga länder för att gemensamt nå de globala målen.
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Remisser och utredningar

Under året har vi besvarat sex remisser från regeringskansliet. Tre genom
Handikappförbunden, två genom direkt yttring och en genom Folkhälsomyndigheten. Via Handikappförbunden har vi besvarat utredningen om Effektiv
vård, utredningen om patientsäkerhet ”Fråga patienten - Nya perspektiv i
klagomål och tillsyn” och utredningen om högspecialiserad vård ”Träning
ger färdighet. Koncentrera vården för patientens bästa”. Genom direkt uttring
har vi besvarat utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen och
utredningen om utredningen om ökat fokus på kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden. Genom Folkhälsomyndigheten har vi besvarat utredningen
om uppdatering av den nationella strategin mot hiv och vissa andra smittsamma sjukdomar.
Utredningen om ökat fokus på kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden
Några av frågorna som diskuterats är köp av läkemedel via distanshandel
och rådgivning vid distanshandel - hur fungerar det och vilka behov finns?
Bokad personlig läkemedelsrådgivning, erfarenhet och behov? Hur ser vi på
apoteksombud som funktion för tillgängligheten på läkemedel i nuläget? Har
era medlemmar erfarenheter av att apoteken erbjuder hemleverans av läkemedel i de fall då läkemedlen inte kan direktexpedieras? Det har nu kommit ett
nytt direktiv från regeringen som säger att man grundligare ska se över denna
utredning och den har nu förlängts ytterligare ett år, fram till våren 2018.
Effektiv vård
Uppdraget är att göra en analys av hur hälso- och sjukvården kan använda
professionernas resurser på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt. Analysen
ska bland annat belysa de effektivitetsproblem och utvecklingsområden som
finns. Orsakerna är många, men precis som när det gäller äldre finns det för
dessa grupper ett stort behov av bättre samordning av vården med kommunens
hälso- och sjukvård samt socialtjänsten. Bättre samordning mellan kommun
och landsting, då dessa personer lätt hamnar mellan stolarna. Bättre samordning mellan behandlande klinik och primärvården. Utredningen konstaterar
att den svenska hälso- och sjukvården uppvisar sämre resultat än många andra
länder när det gäller bemötande, kontinuitet, helhetssyn och flexibilitet.
Fråga patienten - Nya perspektiv i klagomål och tillsyn
Uppdraget innebar att ge förslag på hur hanteringen av klagomål mot hälsooch sjukvården kan bli mer ändamålsenlig, i meningen att klagomålshanteringen utgår från patienternas behov, bidrar till ökad patientsäkerhet och är
resurseffektiv. Utredningens kartläggning visar att de olika funktionerna i
dagens klagomålssystem är otydliga för patienterna och att det inte är klart
vart man ska vända sig för olika ändamål. Patienternas förväntningar överensstämmer inte heller med de olika aktörernas uppdrag, vilket enligt utredningen
leder till besvikelse och frustration. Det finns också brister och stor variation i
vårdens bemötande av patienter som klagar menar man i betänkandet.
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Träning ger färdighet - Koncentrera vården för patientens bästa
Utredningen föreslår hur detta kan möjliggöras genom en ökad nationell
styrning. I detta betänkande presenterar utredningen också ny statistik som
visar på att hundratals liv kan räddas varje år om den högspecialiserade
vården koncentreras. Med detta betänkande avslutar utredningen sitt arbete.
Patientens rätt till en högspecialiserad vård av hög kvalitet oberoende av var
personen bor i landet är utgångspunkten för vårt utredningsarbete och våra
förslag. Patienterna betonar dock att hela vårdkedjan måste beaktas. De anser
att en koncentration är nödvändig för att kvaliteten, patientsäkerheten och
likvärdigheten i hälso- och sjukvården ska kunna upprätthållas. Detta framgår
av både enkätundersökningar och de möten som utredningen haft med patientföreträdare.
Utredningen om nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen
Utredningens uppdrag är att genom långsiktiga insatser inom strategiskt
viktiga områden säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen. Syftet är att genom långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden
säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen. Förslag till
utredningen är hög kvalitet och en ökad effektivitet och bättre förebyggande
insatser. Tryggad personalförsörjning och översyn av boendeformer och i
vissa fall särskilda boendeformer. Användning av välfärdsteknologi. Ökad
kunskap inom äldreomsorgen samt ett gott bemötande.

Samhällsdebatt och publicitet

Under året har vi aktivt deltagit i samhällsdebatten kring hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande metoder och skadereduktion. Bland annat genom
Facebook och genom samverkan med andra organisationer så som Svenska
brukarföreningen kring sprutbyte.
Under året har vi publicerat flertal artiklar och debattartiklar. Bland annat tre
stycken debattartiklar i tidningen Dagens samhälle. En artikel om Sveriges
fortsatta engagemang och finansiering av Globala Fonden. En artikel om
FN:s Högnivåmöte om hiv och aids. En artikel om konsekvenserna av halveringen av statsanslaget för hiv- och sti-arbete. Och en artikel om konsekvenserna av centralisering av cancervården för vår patientgrupp. Vi har haft två
artiklar om att åldras med hiv och patientgruppens oro och behov i tidningen
Vi och i Sydsvenska dagbladet. Under året har Lafas tidning Insikt haft tre reportage om vår verksamhet. Vidare har vi fått in två reportage kring rättigheter
inom arbetslivet, en i tidningen Sentry och en i Unionens tidning Kollega.

Nationella referensgrupper och nätverk

Hiv-Sverige har varit delaktig i följande referensgrupper och nätverk under
2016:
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TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Fördjupad patientsamverkan och samverkan med landstingen. Verka för en
långsiktig hantering av statsbidraget till apotek i glesbygden. Allmänheten ska
kunna få en bild av prisnivåerna inom tandvården för att kunna göra jämförelser mellan olika vårdgivare. Hur ökar vi kunskapen i patientgruppen om
detta och vilken roll kan man ta som patientorganisation i dessa sammanhang?
Då syftas detta på engagemang i läkemedelsfrågan och om vilka läkemedel
som finns och informera patientgruppen om Tlv:s arbete och detta är en diskussionspunkt som kommer att belysas under 2017.
Hivpolitiska samverkansgruppen

Vi har förstärkt samarbetet med Rfsl och Rfsu där vi har formaliserat en
samverkansgrupp för hivpolitiska frågor. Arbetet resulterade i gemensamma
debattartiklar och seminarier på Almedalen och Stockholm Pride.
Myndigheten för Vårdanalys

Uppföljningen visar bland annat att de nationella riktlinjerna i viss mån bidrar
till att vården blir mer kunskapsbaserad och jämlik. Däremot saknas ett brett
genomslag för riktlinjerna i vården, och långt ifrån all vård baseras på bästa
tillgängliga kunskap. I sin nuvarande utformning understödjer riktlinjerna inte
i tillräcklig utsträckning en patientcentrerad vård. Det saknas robusta strukturer och processer för att ta vidare, implementera och följa upp de nationella
riktlinjerna i vårdens vardag.
Myndigheten för Delaktighet

Myndigheten har fått i uppdrag att arbeta tvärsektoriellt, bidra till kunskapsutveckling, initiera utvecklingsarbete och främja innovationer i nationella och
internationella sammanhang. Denna första del av kartläggningen omfattar en
omvärldsanalys som syftar till att kartlägga innovation, de viktigaste aktörerna
och relevanta styrdokument för myndighetens arbete med innovation. Denna
del av kartläggningen har utgått från ett myndighetsperspektiv.
Nätverket för landsting/regioner i Mellersta Sverige

Detta nätverk har arbetat fram ett pilotprojekt för testning av hiv i samband
med ”Hiv testing week”.
Idéburna organisationer med social inriktning (Morgonforum)

Ett socialt forum som lyfter upp påverkan i samhället ur ett civilsamhälles
perspektiv
Hiv-Update

Referensgrupp för att ta fram och uppdatera webbsidan i samarbete med Gilead och reklamföretaget Mannov. Detta samarbete rör rättighetsfrågor samt
faktabaserad information till almmänhet men också för personer som arbetar
inom vården. Hiv-Sverige har framförallt varit aktiva i frågor rörande personer som lever med hiv och som blir äldre samt deras rättigheter.
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Referensgruppen för deltagarmetoder

En uppdrag från Folkhälsomyndigheten för att ta fram metodmaterial på deltagarmetoder.
Kvalitetsnätverket för hivprevention

Under 2016 gjorde kvalitetsnätverket följande: Etablering av kvalitetsnätverket- och tre nätverksträffar. Erfarenhets- och kunskapsutbyte. Kompetensutveckling i Shift. Fem grundutbildningar, totalt har ca 90 personer utbildats.
Moderatorsutbildning, 23 personer utbildade. Vägledningen är tryckt och den
interaktiva arbetsboken finns för nedladdning på folkhalsomyndigheten.se.
Projektplats upprättad med stöddokument för arbetet.
Organisationsforum

Folkhälsomyndigheten arrangerade organisationsforum vid två tillfällen
totalt tre dagar. Organisationsforum är en viktig plattform för oss att kunna
möta alla andra som arbetar med hiv nationellt och regionalt. Det har varit ett
värdefullt tillfälle att diskutera nya samarbeten och möjligheter.
Samverkansgruppen för hiv och sti-prevention

Vi har aktivt deltagit på samtliga möten för den nationella samverkansgruppen för hiv- och sti-prevention anordnat av Folkhälsomyndigheten. Under året
har tre möten anordnats som berört den nationella informationsinsatsen ”Hiv
idag” och hivstrategin.
Myndigheten för Inspektion för Vård och Omsorg (IVO)

Ivo:s deltagande med egna seminarier och i paneldebatter på ”andras arenor”,
t.ex. i Almedalen, på spridningskonferensen Förbättringsresan om den sociala
barn- och ungdomsvården och på den Nationella Patientsäkerhetskonferensen.
Det fördes en dialog med deltagarna i nätverket om vård och omsorg för äldre.
Diskussionen rörde bl.a. kompetensfrågor i vården, delegering, omhändertagandet av äldre på akutmottagningar, bristfälliga utskrivningsrutiner och
bemanning på särskilda boenden för äldre.
Nätverk/arbetsgrupp med InfCares styrgrupp om livskvalitet för
personer som lever med hiv

Hur kan vi säkerställa och ta reda på hur livskvaliteten ser ut för personer som
lever med hiv och hur kan vi mäta densamma.
Handikappförbunden (HSO)

Nätverks- och informationsträffar. Erfarenhetsutbyte mellan medlemsförbunden inom Handikappförbundet.
Svenska kyrkan, nätverket ”One Body”

Hur arbetar man med hiv i Svenska kyrkan och hur kan man öppna upp Svenska kyrkan för rättighetsfrågor rörande personer som lever med hiv.
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Internationella nätverk

European Patients Forum (EPF), Aids Action Europe (AAE), Aids Accountability International Network, International Centre for Parlamentary Sudies
(ICPS), International Association of Providers of Aids Care (IAPAC).

Remiss Folkhälsomyndigheten

Hiv-Sverige svarade på en remiss från Folkhälsomyndigheten gällande
uppdatering av den nationella strategin för hiv och vissa andra smittsamma sjukdomar.

Hiv-Sverige anser att den nya strategin måste ha ett tydligt fokus på inkludering, levnadsvillkor, hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder samt
rättigheter.

Inkludering

Strategin måste vara inkluderande och dessutom säkerställa att den inte är
exkluderande. För att nå strategins mål, är Hiv-Sverige övertygade om att
allas insats behövs. Strategin måste säkerställa att alla aktörer på alla nivåer,
som berörs och arbetar med hiv, i samhället involveras och tillåts agera där var
och en har kunskap och erfarenhet.
Myndigheter och sjukvård har en stor utmaning att i sitt arbete involvera och
använda personer som lever med hiv hela vägen från idé till utvärdering.
Samtidigt har organisationer som arbetar med, av och för personer som lever
med hiv samma stora utmaning att använda sig av och involvera myndigheter
och sjukvård för att nå uppsatta mål. I strategin är det viktigt att samarbete och
samverkan finns med som en självklar metod.
Hiv-Sverige anser att personer som lever med hiv äger den absoluta rätten att
tala i egen sak och att nyckelgrupper i hivpreventionen alltid ska vara meningsfullt involverade och delaktiga i alla frågor som berör dem. Vi menar att
det är avgörande för om målen ska kunna nås att detta tas på allvar och också
finns med i den nationella strategin.

Levnadsvillkor

Strategin måste ge förutsättningar till att alla ska kunna bidra till att förbättra
levnadsvillkoren och öka livskvalitén för personer som lever med hiv. Ökad
livskvalitet för personer som lever med hiv innefattar bland annat minskat
stigma och diskriminering, prevention av följdsjukdomar och förbättrad
sexuell- och reproduktiv hälsa. Psykiskhälsa, sexuell hälsa, fysisk hälsa, god
behandling är mål som Hiv-Sverige anser måste finnas med i strategin.
En förutsättning för att kunna förbättra livsvillkoren för personer som lever
med hiv är att så många som möjligt testar sig. Ökad testning leder till tidig
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diagnos som i sin tur leder till bättre förutsättningar till god hälsa och stoppar
viruset att föras vidare.

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande

Hiv-Sverige anser att hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder ska
vara mål i strategin för alla nyckelgrupper inom hivpreventionen så som:
• Män som har sex med män
• HBTQI
• Unga och unga vuxna
• Gravida
• Sexarbetare
• Personer som injicerar
• Hemlösa
• Personer med utländsk bakgrund från högendemiska länder
• Utlandsresenärer
• Personer som lever med hiv

Rättigheter

Strategin måste sätta rättighetsfrågan i centrum. Hiv-Sverige arbetar aktivt
mot diskriminerande och stigmatiserande lagstiftning och praxis eftersom
dessa hindrar oss från att nå vårat övergripande mål. Rättighetsfrågan är därför central.

Avslutningsvis

Det övergripande målet för strategin måste vara att minska förekomsten av
hiv. Testning är prevention. Utmaningen är att öka medvetenheten om hivtester och varför det är så viktigt att testa. Det är en stor utmaning och därför
behövs allas insats.

Global Aids Response Progress
Reporting

Hiv-Sverige fick i uppdrag av Folkhälsomyndigheten att samordna och sammanställa svenska civilsamhällets svar till Global Aids Response Progress
Reporting som sammanställs vartannat år av Unaids. Vi genomförde fyra arbetsmöten med inbjudna representanter för olika nyckelgrupper för hivpreventionen, bland andra Rfsl, Rfsu, Noaks Ark, Convictus, Svenska Brukarföreningen och Rose Alliance. Vi genomförde ytterligare arbetsmöten inom paraplyet
för att samla in medlemsföreningarnas åsikter och med Folkhälsomyndigheten
för avstämning och sammanställning.
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Patientträffar

Under året anordnade vi fyra patientträffar om att åldras med hiv tillsammans
med Ander Blaxhult från Venhälsan, Stockholm. Patientträffarna delfinansierades via sponsring av läkemedelsbolag och arrangerades i Stockholm
i samarbete med Posithiva Gruppen. I Göteborg i samarbete med Positiva
Gruppen Väst. I Malmö i samarbete med Positiva Gruppen Syd och i Luleå
i samarbete med Noaks Ark Norra Norrland. Till varje träff bjöds även regionala läkare för att kunna ge det regionala perspektivet i diskussionerna.
Varje träff var ca fyra timmar och det deltog mellan 18 och 50 personer på
varje träff. I Stockholm deltog 50 personer, Göteborg 18 personer, Malmö
18 personer och Luleå 21 personer. Patientträffarna var väldigt lyckade och
målsättningen är att kunna fortsätta med dem under 2017.

Presentation av ”Att leva med
hiv i Sverige”

Under året genomförde vi halvdagsseminarier där vi presenterade resultaten
av livskvalitetstudien Ett liv med hiv, tillsammans med Folkhälsomyndigheten
och Karolinska institutet på tre platser i Sverige. Seminarierna var ca tre
timmar och genomfördes i samarbete med en regional stödförening för personer som lever med hiv för att få lokalförankring och relevans. I Stockholm
genomfördes den i samarbete med Posithiva Gruppen, det var 25 personer
som deltog. I Göteborg genomfördes presentationen i samarbete med Positiva
Gruppen Väst, 30 personer deltog. I Örebro genomfördes presentationen i
samarbete med Riksförbundet Oasen, där deltog 20 personer.

Kapacitetsutveckling

Styrkan hos varje ideell organisation är dess medlemmar. Genom att
erbjuda kapacitetsutveckling till alla våra medlemmar får vi en starkare
organisation som i sin tur är bättre rustad för att stärka och stötta personer som lever med hiv. Därför är det, enligt medlemmarna själva, en
viktig del av Hiv-Sveriges framtida uppdrag.

Medieträning

Under våren frågade vi medlemmarna om vilken kompetenshöjande aktivitet
de skulle vilja att Hiv-Sverige anordnade. Den aktivitets som de flesta efterfrågade var medieträning. Medieträningen anordnades på hösten i samband
med organisationsmöte, som en halvdagsutbildning, för förtroendevalda och
anställda på medlemsorganisationerna. 12 personer deltog.
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Äldreprojektet
Det behövs mer kunskaper om att leva och åldras med hiv, både hos
närstående och yrkesverksamma, men även hos de äldre själva. Det är
kunskaper som är nödvändiga för att personer med hiv ska få ett gott
liv – livet ut. Det handlar om att få svar på frågor som: Vilka kunskaper
finns idag? Vad behöver vi lära ut? Vad tycker personal, närstående
och äldre själva är viktigt att veta kring att åldras med hiv?

Tack vare effektiv behandling är hiv en kronisk sjukdom. Personer som lever
med hiv har en förväntad livslängd jämförbar med den som inte lever med
hiv. Samtidigt pekar forskning på att åldersrelaterade sjukdomar uppkommer
tidigare bland personer som lever med hiv. I tillägg lever okunskap och fördomar om hiv som dödlig sjukdom kvar. Vad innebär detta för äldre personer
som lever med hiv? För äldreomsorgen? För anhöriga? Hur säkerställs en god,
värdig och jämlik ålderdom?
Äldreprojektet är ett nationellt treårsprojekt med fokus på att synliggöra och
förbättra livssituationen för äldre personer som lever med hiv i Sverige. Projektet finansieras av Arvsfonden med Hiv-Sverige som huvudman. Projektet
startade den 1 november 2016 och har sin bas i Malmö med lokal representation i Stockholm, Göteborg och Borlänge.
Syftet med projektet är att förbättra livskvalitén för äldre personer som lever
med hiv i Sverige och utifrån kartläggning och behovsanalys utveckla relevant
metodmaterial för vårdpersonal. Målgrupp är primärt äldre personer som
lever med hiv i Sverige, både kvinnor och män liksom personer med utländsk
bakgrund och deras närstående. Andra som berörs av projektet är personal i
vård och äldreomsorg, målgruppens intresseorganisationer samt politiker och
tjänstemän inom stat, kommun och landsting. En viktig målsättning för projektet är att målgruppen ska inkluderas på ett meningsfullt sätt, därför är det
betydelsefullt att flera patientföreningar för personer som lever med hiv och
Borlänge kommuns äldreomsorg är delaktiga i projektet. Borlänge kommun
har en central roll som pilotkommun.
Kortfattat vill vi få in hivperspektivet i äldreomsorgen och äldreperspektivet i
hivarbetet. Vi vill också inkludera anhörigperspektivet och bidra till ett positivt åldrande.
Projektet genomförs av Hiv-Sverige i samverkan med Positiva Gruppen Syd,
Positiva Gruppen Väst, Äldreprojektet i Västra Götaland, Kvinnocirkeln
Sverige, Posithiva Gruppen samt Borlänge kommun.
Äldreprojektet ska bland annat samla personliga berättelser, erfarenheter och
tankar kring att vara äldre och leva med hiv i en bok om äldre hivpositivas situation i Sverige. Materialet samlas in genom lokala arbetsgrupper bestående
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av 6-8 personer som är äldre än 50 år och lever med hiv. Lokala arbetsgrupper
bildas i Stockholm, Göteborg, Malmö och Borlänge och möts regelbundet på
temat att vara äldre och leva med hiv i Sverige idag. Deltagarna diskuterar och
arbetar med viktiga frågor och ämnen med fokus på hiv och åldrande idag och
i framtiden. Mot slutet av första projektåret påbörjas arbetet med en bok om
hiv och åldrande med äldre personer som berättar om sin situation, sina behov
och sina tankar kring att vara äldre och leva med hiv. Arbetet genomförs i nära
samarbete med arbetsgrupperna och leds av en erfaren författare/skribent.
För att förankra projektet på nationellt plan engageras aktörer med expertkunskap och erfarenheter inom områden som projektet berör i en expertgrupp.
Förutom äldrefrågor handlar det om bemötande, medicin, behandling, migration, hiv och sexuell hälsa samt anhörigas roll. Önskvärt är att få in olika
perspektiv och ha en tvärvetenskaplig ansats vilket till exempel innebär att vi
vill ta lärdom av arbete med andra kroniska diagnoser med liknande problemställning. I expertgruppen medverkar representanter från offentlig sektor,
myndigheter, idéburen sektor samt akademin. Syftet med expertgruppen är att
möta projektets behov av information, strategisk rådgivning, sakkännedom
och förankring vid utveckling och spridning av Äldreprojektet.

Självhjälpsgrupper
(Familjeprojektet)

Helgen den 16-18 september anordnade Hiv-Sverige en familjehelg inom
ramarna för projektet Självhjälpsgrupper, även kallat Familjeprojektet.
20 barn och vuxna, plus tre föreläsare deltog.

Under helgen varvades lek med allvar för att det inte skulle bli för tungt för
deltagarna. På fredagen samlades man på Göteborgs centralstation och gick
till hotellet och checkade in. Därefter åts lunch och alla presenterade sig kort.
Efter lunchen gick de till Liseberg. På kvällen, efter middagen, hölls en workshop med ämnet ”fördelar och nackdelar med att vara öppen med sin hivstatus”, en fråga som enligt erfarenhet är en av de viktigaste att få diskutera.
På lördagen fortsatte fredagens workshop med föreläsningar och gruppdiskussioner. Efter lunch träffades de igen och reflekterade över vad de pratat om,
därefter gick de till Liseberg en gång till för att ge deltagarna tid för avkoppling.
På kvällen efter middagen fanns tid för gemensam reflektion över dagen och
de diskussioner de hade haft. En reflektion var hur viktigt det är för ett barn
som lever med hiv att träffa andra barn som också lever med hiv, för att på
det sättet inte känna sig ensam i sin situation. På söndagen satte man sig för
en avslutande workshop. Där diskuterades oro och rädslor som föräldrar kan
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uppleva. Det framkom att man är rädd, som förälder, att berätta för andra att
ens barn lever med hiv, att man är rädd för att kompisarna ska försvinna. Det
framkom också att man som förälder har en oro och en rädsla för att ens barn
inte ska vara välkommet hem till sina kompisar, eller att man nekas plats på
skola när man berättar att barnet lever med hiv. Föräldrarna upplever att det är
svårt att behöva informera skola, fritids- och lägerverksamhet om vikten av att
barnet tar sin medicin. Framförallt finns en rädsla för hur den informationen
ska tas emot och användas. Många frågor kom upp kring just skolan så som:
Vem ska man informera på skolan? Vem måste ha information på skolan? Hur
kommer reaktionen att bli? Frågorna om att behöva informera om barnens
hivstatus i olika sammanhang är många. Familjehelgens diskussioner visade
att det är frågor som måste lyftas och arbetas vidare med.
Många tankar från barnen kom upp: Det är jobbigt när man ska sova över hos
en kompis och man blir ledsen när man nekas plats på en skola som man sökt
till. Det finns en rädsla när ens syskon som lever med hiv blir sjukt - ”tänk om
hen dör!”. Samtidigt ser barnen positivt på sin sjukdom och som något som
gör de speciella då de ”inte är som alla andra” som ett av barnen beskrev det.
De flesta tycker inte heller att det är något problem att ta sin medicin. Ett av
barnen tyckte det var häftigt att träffa andra som tog mediciner precis som han
gjorde.
Alla deltagare var överens om att det måste bli ytterligare en helg som tar
vid där denna helg slutade. Barnen hade fått nya spännande kompisar. Ett av
barnen hade aldrig träffat något annat barn som lever med hiv - de hade stort
utbyte av varandra. Deras mammor fann varandra och de fortsätter att träffas.
Att träffa andra och knyta kontakter med andra i samma situation är en del av
syftet med projektet självhjälpsgrupper.
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Nationella informationsinsatsen
- We are Survivors
Nationella informationsinsatsen för 2016 byggde vidare på det beprövade
konceptet We are Survivors från 2015 som är ett initiativ av Hiv-Sverige
tillsammans med Rfsl Dalarna.

För 2016 producerades en ny livsberättelsefilm med en ny talesperson, Tatelicious Karigambe. Den nya filmen och samtliga texter på hemsidan wearesurvivors.se reviderades och tillgängliggjordes på ytterligare tre språk; dari,
franska och shona för att komplettera de befintliga språken engelska, arabiska,
somaliska, kurmanji, thailändska, tigrinja och svenska.
Informationsinsatsen marknadsfördes främst på Facebook med riktad annonsering och inlägg samt mediaobjekt. Annonseringen fokuserade på att få mottagaren att vilja se livsberättelsefilmen. Annonseringen riktades till Facebookprofiler som uppfyllde följande inkluderingskriterier:
• Att profilen har angett en ålder mellan 18–65 år
• Att profilen bor eller befinner sig i Sverige
• Att profilen angett ett annat land än Sverige som hemland/födelseland
• Att profilen är upplagd på något av de utvalda språken för insatsen
Detta genererade ca 610 000 möjliga profiler som matchade de uppställda
kriterierna och som potentiellt kunde nås av annonseringen på Facebook.
Detta var mer än dubbelt så många potentiella mottagare av annonseringen
jämfört med år 2015 då de uppställda kriterierna generade ca 300 000 profiler.
Detta dels på grund av att fler språk inkluderats och troligen på grund av att
fler skapat en profil på Facebook sedan annonseringen 2015.
Totalt nåddes 245 039 personer ur den tilltänkta målgruppen på 610 000
personer på Facebook vilket är 64 353 personer fler jämfört med 2015. Livsberättelsefilmen har haft 368 068 visningar på Facebook, 8 248 visningar på
YouTube (inklusive hemsidan) och 1153 visningar på Vimeo. Sammanlagt
är det totalt 377 469 visningar. Detta är en ökning med ca 60 % jämfört med
2015 då motsvarande siffra var 226 031. Hemsidan wearesurvivors.se har varit välbesökt perioden för marknadsföringen. Från den 25 oktober till och med
den 5 december har sidan haft 4709 sessioner av totalt 4248 unika användare
vilket är en stor ökning med 3078 besökare jämfört med 2015.
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World Aids Day-kampanjen
Hiv-Sverige och danska Aids-Fondet inledde ett gemensamt antistigmaprojekt 2015 för att adressera hivrelaterat stigma, självstigma, fördomar och diskriminering. Projektet resulterade i en stor gemensam
kampanj som lanserades i både Sverige och Danmark i samband med
World Aids Day. Kampanjen nådde nära en miljon svenskar och blev väl
mottagen av både målgruppen och personer som lever med hiv.

2016 års kampanj byggde vidare på resultaten från 2015 års kampanj där det
inkluderades både en baslinjestudie och en utvärdering. Stigmatiseringen av
personer som lever med hiv kommer inte att försvinna genom en enda kampanj. Det behövs ett långsiktigt arbete för att öka kunskapen och förändra
attityder hos folk i Sverige och Danmark. Det kräver ett konstant informationsflöde via aktiviteter och kampanjer, därför är det nordiska antistigmaprojektet ett långsiktigt partnerskap mellan Hiv-Sverige och Aids-Fondet med
förhoppning om att inkludera ytterligare ett nordiskt land 2017.
Kampanjen syftar till att flytta målgruppens kunskap om hiv och om personer
som lever med hiv och på så sätt ändra målgruppens attityd och beteende i en
positiv riktning.
Målgruppen för kampanjen är den allmänna befolkningen i åldern 35-65 år.
Anledningen till att vi fokuserar på denna åldersgrupp är att de fortfarande
påverkas av den skrämselpropaganda som de massiva kampanjerna och media
spred om aids och hiv på 80- och 90-talen. Målgruppen representeras av 3,7
miljoner personer i Sverige och 2,3 miljoner personer i Danmark.
Kampanjen testades på fokusgrupper bestående av personer som lever med
hiv och på fokusgrupper bestående av personer från målgruppen i Sverige
och i Danmark. Kampanjen anpassades efter lokalkontext och preferens.
Efter kampanjen genomfördes en heltäckande utvärdering i både Sverige och
Danmark. Kampanjen annonserades på nationella medier så som tryckt media
men främst på digitala plattformar då dessa är mest kostnadseffektiva i relation till spridningen.
”Med hiv sökes” är det kommunikationskoncept som skapades för att kommunicera ut budskapet. Konceptet byggde på att utforma jobbannonser för olika
yrkeskategorier som tidigare utvärdering identifierat som yrken som allmänheten tycker att personer som lever med hiv inte ska arbeta med. Följande
yrken valdes ut: barnpedagog, fotbollstränare, frisör, kock, sjuksköterska,
tandläkare och slaktare. Annonsen löd:
”Barnpedagog med hiv sökes. Tack för din uppmärksamhet. Detta är en kampanj med anledning av World Aids Day som ska göra upp med fördomarna om
hiv en gång för alla. Hiv har ju faktiskt aldrig överförts genom saliv, tårar och
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kyssar och med dagens effektiva mediciner och en välfungerande behandling
överförs inte hiv vid sexuella kontakter eller vid graviditet. För många som lever med hiv idag är andras fördomar det största problemet. Med rätt kunskap
behöver vi inte vara rädda av fel anledning. Lycka till med jobbsökandet!”
Kampanjen pågick under vecka 48 med digitala annonser på bland andra
Facebook, Linkedin och Jobsafari. Kampanjen nådde 1 miljon personer i
målgruppen och genererade ungefär 5 miljoner impressioner och 25 000
klicks vilket ger en klickfrekvens på 0,51 % vilket är fem gånger bättre än
standarden för digitala annonser på 0,1 %. Kampanjen nådde ytterligare ca
1 miljon tittare och läsare genom annonsering i tidningarna Aftonbladet och
Expressen samt genom tv-intervju om kampanjen på Aftonbladet TV som
direktsändes på TV3 på World Aids Day.
Framgångsfaktorn för projektet har varit samarbete. Genom att utföra detta
gemensamt har vi kunnat minska kostnaderna för utveckling och genomförande av kampanjen. Kampanjen kan dessutom följas upp, mätas och jämföras länderna emellan vilket ger mer erfarenhet och kunskap om målgruppen
och om utmaningarna då Sverige och Danmark står inför mycket liknande
utmaningar när det gäller stigmatisering och diskriminering av personer som
lever med hiv.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Hiv-Sverige, 802016-1173, med säte i Stockholm får härmed
avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten

Hiv-Sverige är en paraplyorganisation på riksnivå som arbetar med intressefrågor för personer som lever med hiv samt bevakar och frsöker stärka deras
rättigheter i samhället.
Hiv-Sverige är en partpolitiskt och religiöst obunden organisation med en styrelse som väljs bland representanter från medlemsorganisationerna. Dessa har
under 2016 varit Posithiva Gruppen, Positiva Gruppen Syd, Positiva Gruppen
Väst, Positiva Gruppen Mitt, Convictus och Kvinnocirkeln Sverige. Förutom
dessa har Hiv-Sverige ett antal enskilt anslutna medlemmar.
Hiv-Sverige är huvudsakligen finansierat genom statliga medel fördelade av
Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. Även andra samarbetsprojekt
genomförs medfinansierade av andra aktörer.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser har skett under eller efter räkenskapsårets slut.

Flerårsöversikt

			
Nettoomsättning
Balansomslutning
Soliditet, %		

					
Belopp i kr
2016		
2015		
2014		
2013
6 094
6 786
8 019
6 265
3 997
2 043
3 573
3 585
24
38
27		
23

Eget kapital

						

2016-12-31

2015-12-31

Balanserad resultat				
Årets resultat					

782 290
178 332

977 689
-195 399

Totalt eget kapital				

960 622

782 290
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Resultaträkning
Belopp i kr				
Not
						

2016-01-012016-12-31

2015-01-012015-12-31

2

6 094 695

6 785 990
6 785 990

Övriga externa kostnader			
Personalkostnader			
3
Summa rörelsekostnader			

-3 775 572
-2 140 902
-5 916 474

-4 317 047
-2 664 160
-6 981 207

178 221

-195 217

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.

Nettoomsättning			

Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 6 094 695

Rörelsekostnader

Rörelseresultat					
Finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
Summa finansiella poster				

110		
110		

588
-769
-181

Resultat efter finansiella poster		

178 331

-195 398

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt				

178 331

-195 398

178 331

-195 398

Skatter
Årets resultat					
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Balansräkning

Belopp i kr				

Not

2016-12-31

2015-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer
4		
Summa materiella anläggningstillgångar			

-		
-		

-

Summa anläggningstillgångar			

-		

-

247 390		
59 574
216 013
522 977

46 013
250 102
296 115

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Kundfordringar					
Övriga fordringar				
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar			
Kassa och bank

Kassa och bank					
Redovisningsmedel				
Summa kassa och bank				

3 466 572
8 010
3 474 582

1 745 924
1 173
1 747 097

Summa omsättningstillgångar			

3 997 559

2 043 212

SUMMA TILLGÅNGAR				

3 997 559

2 043 212

Balanserat resultat				
Årets resultat					

782 290
178 331

977 689
-195 398

Summa eget kapital				

960 621

782 291

Övriga skulder					
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder			

85 926
2 951 012
3 036 938

427 864
833 057
1 260 921

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

3 997 559

2 043 212

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Kortfristiga skulder
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Noter
Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och för
första gången i enlighet med med BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre
företag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret
och det närmast föregående räkenskapsåret.
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och
beräknad nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Anläggningstillgångar							
Materiella anläggningstillgångar:
- Inventarier, verktyg och installationer					

År
5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda
avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i
obeskattade reserver.
Definition av nyckeltal

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %)
i förhållande till balansomslutningen.
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Noter till resultaträkning
Not 2 Intäkternas fördelning
						
						
Intäkter per väsentligt intäktsslag
Statliga bidrag					
Övriga bidrag					
Medlemsavgifter				
Försäljning					
Övriga intäkter					

Summa					

2016-01-012016-12-31

2015-01-012015-12-31

4 062 365
1 349 140
36 700
8 833
637 657

5 128 144
814 424
43 600
47 824
751 997

6 094 695

6 785 989

Not 3 Anställda
Personal

						
2016-01-012015-01-01						
2016-12-31
2015-12-31
Medelantalet anställda					
3		
4
Summa						

3		

4

Noter till balansräkning
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

						
2016-12-31
2015-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början						
260 352
-Avyttringar och utrangeringar					
-260 352
Vid årets slut						
-		
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början						
-Försäljningar/utrangeringar					
Vid årets slut						
-		
Redovisat värde vid årets slut				
-		
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Not 5 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter

						
Ställda panter och säkerheter			

2016-12-31
Inga		

2015-12-31
Inga

Inga		

Inga

Eventualförpliktelser

Eventualförpliktelser				

Not 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser har skett under eller efter räkenskapsårets slut.
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Till föreningsstämman i Hiv- Sverige, org. nr 802016-1173

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Hiv- Sverige för år 2016. Föreningens årsredovisning ingår på sidorna 28-33 i detta dokument.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna 1-27. Det är styrelsen som har ansvaret för
denna andra information.
Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och jag gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna
andra information.
I samband med min revision av årsredovisningen är det mitt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat
under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig
felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet
är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

⎯

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

⎯

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden
som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen.
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan
fortsätta verksamheten.

⎯

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

⎯

⎯

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.
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Uttalande

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Hiv- Sverige för år 2016.
Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att
jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om
ansvarsfrihet.

Stockholm den 28 februari 2017

Stefan Adebahr
Auktoriserad revisor
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