Konferens för unga vuxna som lever med hiv
Du som lever med hiv och är mellan 18-26 år är välkommen till årets Konferens för unga vuxna den
27-30 september 2018.
Under konferensdagarna kommer du att tillsammans med andra unga, som precis som du lever med hiv,
få möjlighet att umgås, dela erfarenheter, äta god mat och lyssna till intressanta föreläsningar.
I år blir konferensen på Syninge kursgård som är beläget utanför Norrtälje, cirka sex mil
norr om Stockholm. Vi åker tillsammans med egen buss från Stockholm central till Syninge.
Syninge konferensanläggning erbjuder enkelrum med toalett och dusch på rummen. Titta
gärna in på deras hemsida, www.syningekonferens.se.
Konferensen är gratis, men resan till Stockholm hoppas vi att du kan få hjälp med att
bekosta ifall du inte bor i Stockholm. Du kan också få hjälp med intyg för frånvaro om det
behövs. Prata med din kurator eller sjuksköterska om du behöver hjälp med detta eller
kontakta oss.
Personalen som arbetar på konferensen har sekretess och deltagarna lovar varandra att inte
sprida vidare det som sägs på konferensen. Vår erfarenhet är att detta inte är ett problem och
att deltagarna värnar om varandra.
Konferensdagarna kommer att innehålla föreläsningar om hiv, forskning och smittskydd.
Inbjudna föreläsare kommer att delta. Vi kommer även att ha en workshop tillsammans med
sexologer som innehåller diskussioner om sex, lust, relationer och sexualitet kopplat till att
leva med hiv. På konferensen får du möjlighet att uttrycka dig kreativt i ord, bild och form.
Det kommer självklart också finnas tid till umgänge och egna aktiviteter.
Omdömen från tidigare deltagare:
”Det som är allra bäst är att man med konferensen får känna att man inte är ensam. En sak
att veta det en annan sak att fatta det”

”När jag var där första gången tänkte jag: Herregud varför har jag inte varit med tidigare”

”Kvällen var härlig och berättelserna från våra liv förde oss närmare varandra. Att prata
och dela möjligheter och ge varandra råd gör att vi mår bättre” (sagt om en av
kvällsaktiviteterna).

”Läkarens lektion var bra och jag har fått veta mer om hiv, behandling och hur man
kan leva sitt liv precis som en person som inte har hiv”

Välkommen!
Pernilla och Emma

Pernilla Albinsson, sjuksköterska
0725046251
pernilla.albinsson@sll.se

Emma Olsson, kurator
08-585 815 87
emma.olsson@sll.se

