
    

 

 

Vad är smittfri hiv? 
 

Fler och fler som lever med hiv blir nu äldre, och de kommer att söka vård hos dig. Vet du det du behöver 
veta om hiv idag? 
 
Dagens hivmediciner är så effektiva att hiv gått från dödsdom till kronisk sjukdom. Personer som lever med 
hiv skaffar barn, har relationer och åldras som alla andra. Det innebär också att de kan behöva besöka 
hälso- och sjukvården som alla andra. Gamla föreställningar och okunskap lever dock kvar.  
 

Kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige i samarbete med Posithiva Gruppen, bjuder in till webbinarium. 
Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten om hiv hos personal inom hälso- och sjukvården samt bana 
väg för ett gott omhändertagande och bemötande av personer som lever med hiv.  
 

Webbinariet är kostnadsfritt. 
  
 
Målgrupp:  Sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, kuratorer, psykologer, tandsköterskor, 
                         tandhygienister, tandläkare samt andra berörda inom regional och kommunal hälso- och 
          sjukvård  
  
Arrangör: Kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige tillsammans med Posithiva Gruppen. 
 
Datum: Webbinariet erbjuds vid två tillfällen, med samma innehåll vid båda webbinarierna: 
 

23/11 kl. 09.00-12.00 
 29/11 kl. 13.00-16.00 
 
Plats: Digitalt via Zoom 
 

Innehåll:  
Välkomna och praktisk information    
Representant från Kunskapsnätverket samt moderator Ronja Sannasdotter, Posithiva 
Gruppen 
      
Aktuellt kunskapsläge – välbehandlad hiv kan inte överföras 

 Maria Axelsson, epidemiolog från Folkhälsomyndigheten  
    
Regional statistik och fakta 
Signar Mäkitalo, smittskyddsläkare från Region Sörmland        

       
Jämlik vård för personer som lever med hiv i Sverige?    
Presentation av kartläggning 

 Ane Martínez Hoffart, projektledare Posithiva Gruppen 
 

 

https://posithivagruppen.se/


    

 

 
Hur är det att leva med hiv i Sverige idag och vilka utmaningar har personer som lever med 
hiv? 
Panelsamtal med personer som lever med hiv 
 

 Sammanfattning och avslut av dagen    

 

 

Länk till anmälan (Zoom): 
 
23/11 kl 09.00-12.00 https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_1gEUn1ndTMGUTLhJBrGzmg 

29/11 kl. 13.00-16.00 https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_cREPnL8WQn-m9uAWeL5t8Q  

 
 
För frågor och funderingar kring konferensen, vänd dig till din lokala hiv/STI-samordnare 
 
Region Sörmland 
Kajsa Saleem, kajsa.saleem@regionsormland.se tfn 076-723 47 80 
 
Region Uppsala 
Marie Björlin, marie.bjorlin@regionuppsala.se tfn 018-611 03 85 
 
Region Gävleborg 
Elaine Persohn, elaine.persohn@regiongavleborg.se tfn 026-15 51 50 
 
Region Västmanland 
Madeleine Åkerlind, madeleine.akerlind@regionvastmanland.se tfn 021-17 65 25 
 
Region Dalarna 
Pia Haqwinzon, pia.haqwinzon@regiondalarna.se tfn 023-49 07 48 
 

 

Varmt välkommen! 
 
Kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige 
Regionerna Dalarna, Uppsala, Sörmland, Västmanland samt Region Gävleborg bildar tillsammans 
Kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige. Syftet är att finna möjliga samordningsvinster, ge hiv/STI 
frågorna större tyngd, finna gemensamma utvecklings- och forskningsområden samt ge möjlighet till 
kunskapsöverföring mellan de deltagande länen. Målsättningen är att minska antalet hiv/STI fall, främja 
psykisk och sexuell hälsa samt minska antalet oönskade graviditeter.  
 
Posithiva Gruppen 
Sveriges största patientorganisation för personer som lever med hiv. Posithiva Gruppen arbetar för att öka 
kunskapen om hiv hos allmänheten samt motverka stigmatisering och fördomar. Organisationens arbete 
styrs och formas av personer som själva lever med hiv. 
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