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Debattartikel:
"Akut läge på Venhälsan"
Antalet sexuellt överförbara infektioner skenar bland transpersoner och män som
har sex med män – samtidigt tvingas Venhälsan på Södersjukshuset att dra ner på
sina öppettider. Politikerna måste nu ta sitt ansvar och höja verksamhetens anslag,
skriver sju företrädare för Riksförbundet Noaks Ark, Noaks Ark Stockholm
tillsammans med Positihiva gruppen, RFSL, RFSU och HivSverige.

Läs debattartikeln

PrEP Revisited eller nytt om PrEP
Preexpositionsprofylax, i regel förkortat PrEP, används idag i länder som t.ex Frankrike och Norge
sedan 2016. Frågan diskuteras dock på flera håll, i Storbritannien och Sverige verkar en del av
diskussionen gälla betalningen. På lång sikt är det osannolikt att PrEP inte införs för personer i
Sverige vars levnadssätt gör dem lämpade för det.
Det finns fall där personer som tagit PrEP har blivit hivsmittade. Tre fall av svikt vid PrEP som
intagits enligt föreskrift och andra där den rekommenderade doseringen inte följts fullt ut.

Läs hela artikeln med uppdaterad info om PrEP

Noaks Ark
remissinstans för
Nationella
strategin mot
hiv/aids

Statistik
hivinfektion 2016

Den nuvarande nationella stategin trädde i
kraft 2006 och situationen kring hiv/aids och
andra blodburna sjukdomar har förändrats

Under året fick 430 st personer diagnosen hiv.

sedan dess. Därför fick
Folkhälsomyndigheten 2016 i uppdrag att

och 162 kvinnor (38 procent), ett fall

Av dessa var 267 män (62 procent)

göra en översyn och uppdatering av strategin,

rapporterades utan uppgift om kön.

vilken avslutades och avrapporterades till

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Regeringen. Regeringen har nu bett Noaks
Ark agera remissinstans.

Folkhälsomyndigheten

Läs rapporten

Studie:

Sexuality and Reproduction in HIV
Positive Women: Metasynthesis.
AIDS Patient Care and STDs, 30(2), 5669. CarlssonLalloo, E., Rusner, M., Mellgren, Å., Berg, M.
(2016).

Individens sexualitet och sexuella

hivinfektionens inverkan på deras sexualliv

välbefinnande är en aspekt av livskvalitet. En
angelägen fråga är hivinfektionens inverkan på

och sexuella välbefinnande, kan intervjuer eller
fokusgrupper (s k kvalitative studier) vara mer

sexuallivet och det sexuella välbefinnandet

relevanta.

hos personen som lever med hiv. Studier som
belyser den frågeställningen är oftast
fokuserade på män och använder sig av

Ewa CarlssonLalloo och hennes
medarbetare (2016) har utifrån 18

enkäter/ frågeformulär (s k kvantitativa studier).

internationella kvalitativa studier (publicerade

Resultat från kvantitativa studier är baserade

1997 – 2012), motsvarande sammanlagt 588
kvinnor, utmejslat sex temata som återspeglar

på statistiska analyser. Om en vill skapa
djupare förståelse av personers individuella

kvinnornas erfarenheter av sexualitet och
reproduktion i ljuset av sin hivinfektion.

upplevelser och erfarenheter av och

Läs hela artikeln
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Båda kommer att arbeta heltid med att
stärka vår externa och interna
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Kulturella perspektiv på hälsa och
sjukvård  kulturell empati
Vad är kultur, interkulturell kompetens och kulturell empati? Om vi ökar förståelsen för de olika
kulturella aspekter vi alla har, kan det underlätta i mötet och interaktionen med andra. Farhad,
Noaks Ark Småland & Halland sprider kunskap om kulturens betydelse i bemötande och
kommunikation.Läs hela artikeln

Reflektioner kring kvinnor och hiv i
forskning och vår verksamhet
40% av alla som lever med hiv i Sverige än kvinnor, i världen är det mer än hälften. Det har på
senare tid funnits ett välbehövt ökat intresse för kvinnor med hiv i Sverige, eller så har vi blivit
bättre på att prata om det tillsammans  så att det hörs.
I en artikel reflekteras kring kvinnor med hiv utifrån den senaste forskningen och evidens. Men
även från aktiviteter och samtal kring kvinnor och hiv i vår egen verksamhet och från "måbra
dagen för kvinnor med hiv" som vi hade tillsammans med KCS i april i år. Läs hela artikeln

Information från föreningarna
Noaks ark Småland &
Halland
Noaks Ark har flera testmottagningar för
hivtest med snabbsvar. Testmottagingen i
Växjö utökade i maj sin service med ett gratis
kit för egenprovtagning av Klamydia. Mer
information om testmottagningen i Växjö.

Noaks Ark Norra Norrland

Noaks Ark Syd

Finns med på Luleå Pride den 1618 juni,

Ny styrelse
Föreningen valde vid ett extra medlemsmöte

Prideparaden sker den 17 juni.
Läs mer om Luleå Pride

en ny styrelse, alla ledamöter finns på
hemsidan.
Projekt Sprida Våga Vara
Projektet ska öka medvetenheten och
kunskapen om hiv och dess konsekvenser

för familjer som lever med hiv. Ett särskilt
fokus läggs på barn som anhöriga.

Noaks Ark Södra Norrland
Är med vid Sundsvall Pride 58 juli,
hela Sundsvall Pride är 28 juli med
avslutande parad den 8 juli.
Läs mer om Sundsvall Pride

Projekt Diaspora
Projektet förmedlar information om sexuell
och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)
till anhöriginvandrande
tredjelandsmedborgare i Skåne och Blekinge
Projekt Empowerment
Genom sociala aktiviteter erbjuds kamratstöd
och att stärka individens egenmakt. Projektet
riktar sig till personer som lever med hiv och
deras anhöriga i skåne.
Mer information om projekten

Noaks Ark Stockholm
Är med vid Stockholm Pride 31 juli6 augusti.
Läs mer om Stockholm Pride

Kontaktuppgifter
till alla lokalföreningar hittar du här

Kommande hiv/aidskonferenser
Med reservation för ändringar och korrekturfel
1st Andean Meeting on HIV
& Hepatitis
29 juni1 juli 2017
Santiago, Chile

8th HIV & Aging Workshop
2016
2526 september 2017
Washington, DC, USA

STI & HIV World Congress
912 juli 2017
Rio de Janeiro, Brasilien

3rd Central and Eastern
European Meeting on Viral
Hepatitis and CoInfection
with HIV
2728 september 2017

Aids impact
13th international
conference
1315 november 2017

Ljubljana, Slovenien

Cape Town

HIV & Hepatitis Nordic
Conference
2729 sept 2017
Stockholm

International Virus
Hepatitis Elimination
Meeting 2017
2324 november
Amsterdam, Holland

12th International
Workshop on HIV
Transmission – Principles
of Intervention
Tentative Dates:
2122 juli 2017
Paris, Frankrike
9th International Workshop
on HIV Pediatrics
2122 juli 2017
Paris, Frankrike

ID Week 2017
48 oktober 2017
San Diego, USA

IAS 9th conference on hiv
science
2326 juli 2017

HIV Microbiome Workshop
2017
Tentative Dates:
1920 oktober 2017

Paris, Frankrike

Washington, DC, USA

2nd International Workshop
on Healthy Living for HIV
Infected Individuals
12 september 2017
Barcelona, Spanien

10th International Workshop
on Clinical Pharmacology of
Tuberculosis Drugs
Tentative Date:
24 oktober 2017
Liverpool, Storbritannien

21st Annual United States
Conference on AIDS (USCA)
710 september 2017
Washington, DC, USA
European Workshop on
Healthy Living with HIV
1516 september 2017
Barcelona, Spanien

16th European AIDS
Conference
2528 oktober 2017
Milano, Italien
Australasian HIV & AIDS
Conference 2017
68 november 2017
Canberra, Australien
International Hepatitis B
Cure Workshop 2017
Tentative Date:
10 november 2017
Toronto, Canada

5th International
Conference on HIV/AIDS,
STDs & STIs
1314 november 2017
Las Vegas, USA

Title: 7th Workshop on HCV
Therapy Advances – New
Antivirals in Clinical
Practice
December 2017
Amsterdam, Holland
ICASA 2017: International
Conference on AIDS and
STIs in Africa (ICASA)
49 december 2017
Elfenbenskusten
8th International Workshop
on HIV Persistence during
Therapy
1215 december 2017
Miami, USA
25th Conference on
Retroviruses and
Opportunistic Infections
47 mars 2018
Boston, USA
22nd International AIDS
Conference
2327 juli 2018
Amsterdam, Holland

Det här är Riksförbundet Noaks Ark
Riksförbundet Noaks Ark samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Arkföreningar i
Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är
närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda
infektioner och genom informations och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap
och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Arkföreningar erbjuder hivtestning med

snabbsvar.
Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och
deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns
och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och
samma tak.

Riksförbundet Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, 114 30 Stockholm
Tel. 08700 46 00, www.noaksark.org, info@noaksark.org
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