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Möte med UNAIDS
Executive Director Michel Sidibé
RFSU arrangerade 27 mars ett lunchmöte med
Michel Sidibé och frivilligorganisationer i
Sverige.

Mer om Michel
Sidibé

Mötet gav oss och övriga organisationer
möjligheten att berätta om det svenska
hivarbetet idag och i morgon.
Vi på Noaks Ark och HivSverige tog bl.a upp
idéerna om ett fjärde 90mål för hög livskvalitet
bland alla personer med hiv.

UNAIDS hemsida

Smittsamhet vid
behandlad
hivinfektion

Nationella
strategin
mot hiv/aids

En sammanfattning av den senaste
forskningen och kunskapsläget gjordes
av Folkhälsomyndigheten och
Referensgruppen för Antiviral terapi
(RAV) 2013. Nu har
Folkhälsomyndigheten fått i uppdrag att
följa upp hur kunskapsunderlaget har
använts.

Den nuvarande nationella stategin trädde i
kraft 2006 och situationen kring hiv/aids och
andra blodburna sjukdomar har förändrats
sedan dess. Därför fick
Folkhälsomyndigheten 2016 i uppdrag att
göra en översyn av strategin, vilken nu har
avslutats.

I pressmeddelandet från
Regeringskansliet säger
folkhälsominister Gabriel Wikström "att
de vill säkerställa att den kunskap som
finns verkligen tillämpas, så att personer
med hiv får en så bra behandling och ett
så gott liv som möjligt."

Läs pressmeddelandet

Läs kunskapsunderlaget

Monica Ideström, Utredare. Med Dr på
Folkhälsomyndigheten berättar:
"Uppdraget är nu avrapporterat till
Departementet. Vi har idag inget datum för
när vi får feedback på rapporten och när
eventuella uppdateringar kommer att
beslutas på departementet. Tills vidare
gäller de skrivningar som finns i den
nuvarande nationella strategin. Underlaget
kommer att omarbetas för att publiceras i en
rapport som beskriver 10 års arbete med
hivprevention i Sverige."

Läs rapporten

Behandling av
hiv i vården?

Statistik
hivinfektion

HivSverige, RFSL och RFSU har gjort en
kartläggning som visar att personer som
lever med hiv behandlas olika i vården.

Idag lever drygt 7000 personer med en
diagnostiserad hivinfektion i Sverige. Den
senaste statistiken från 2015 säger att 450 st
fick diagnosen under året. Läs mer på
Folkhälsomyndighetens hemsida.

I ett pressmeddelande säger de att
personer med hiv drabbas när kunskap
inte används.

Folkhälsomyndigheten

Läs pressmeddelandet

Höstkonferenser i
Umeå och Helsingborg
"Hiv idag är inte som i går"
Riksförbundet i samarbete med Noaks Ark Syd och Noaks Ark Norra Norrland bjöd in till två
konferenser i linje med Folkhälsomyndighetens informationsinsats ”Hiv idag är inte som i
går”. Riksförbundet Noaks Ark erhöll bidrag från Folkhälsomyndigheten för genomförandet.
Syftet var att sprida kunskap om hur det är att leva med hiv, livskvalitetsfrågor och att delge
information och baskunskaper.
Två heldagskonferenser i Helsingborg (23 november) respektive i Umeå (6 december) under
hösten 2016 genomfördes. Under dagarna presenterades baskunskap om hiv,
epidemiologin i Sverige och världen, senaste studierna om hiv, åldrandet och samsjuklighet
och livskvalitetsfrågor. Dessutom berättade två personer om hur det är att leva med hiv.
Många bra frågor kom från publiken och intressanta diskussioner följde. Totalt deltog 140
personer.
Deltagarna var överlag mycket nöjda med dagarna och önskade fler konferenser och
utbildningar om hiv och hivrelaterade frågor.

Noaks Ark kondomer
är CEmärkta
Våra kondomer följer de grundläggande
krav som återfinns i EUdirektiven
som reglerar CEmärkningen.
Det finns standarddimensioner
för hur logotypen ska se ut, men dessa
är inte tvingande. På våra kondomer har
vår designer valt att minska avståndet
mellan bokstäverna.

Läs på Wikipedia

Falsk CEmärkning?
Källa: Wikipedia
Skillnaden har sagts vara att den kinesiska
symbolen skulle ha ett kortare avstånd
mellan bokstäverna C och E jämfört med den
officiella CEsymbolen. Påståendet har aldrig
kunnat föras i bevis och flera officiella källor,
bl.a. företrädare för Europeiska parlamentet,
menar att inga så kallade Chinese Export
märkningar har kunnat påvisas.
Läs det officiella svaret från
Europaparlamentet:

Europaparlamentet

Hiv med individen i fokus
ur ett globalt perspektiv
Sedan 2002 håller Karolinska Institutet med kursledare AnnaMia Ekström denna kurs i
samarbete med Noaks Ark. Målet är att ge uppdaterad praktisk kunskap om, och ett mer
informerat förhållningssätt till hiv ur ett globalt sociobiologiskt perspektiv. Kursen 2016
startade 26 januari och avslutades med tentamen 30 mars. Kursen hålls i Riksförbundets
lokaler på Eriksbergsgatan i Stockholm. Information om kursen 2017  Information om

kursen 2018

Ny ekonom

Årsmöten 2017

Riksförbundet Noaks Ark har en ny
ekonom: Lilibeth Ärleborg. Vill du nå
henne kan du ringa på tel: 08700 46 00
eller maila via länken nedan.

Alla våra föreningar har nu haft sina
årsmöten. På vår hemsida hittar du de
nya styrelserna och aktuella dokument.
Om informationen inte finns på
hemsidan kan du kontakta
lokalföreningen direkt.

Maila Lilibeth
Till vår hemsida

Information från föreningarna
Noaks Ark Syd
Tidigare verksamhetschef Margarita Lopez
har blivit sjukskriven. Vi önskar Margarita en
välförtjänt rehabilitering och ger henne allt
stöd för att hon ska kunna komma tillbaka.
Pernilla Berlin som tidigare varit ledamot i
styrelsen jobbar nu som verksamhetschef.

Hivtestning
Under julledigheten och en bit in i februari
hade Noaks Ark Syd uppehåll för
hivsnabbtest. Nu har dropin för hivsnabbtest
åter öppet varje onsdag kl. 17–19, på
Barkgatan 11 i Malmö.

Årsmöte
Noaks Ark Syd höll årsmöte den 16 mars.
Under årsmötet beviljades inte styrelsen
ansvarsfrihet eftersom medlemmarna ville
symboliskt markera att styrelsen inte arbetat
tillräckligt med arbetsmiljöfrågorna på
kansliet. Beslut fattades dessutom om att
arbetet med interna arbetsmiljöfrågor skulle
införas i verksamhetsplanen för 2017.
Sittande styrelse uppfattade medlemmarnas
bristande förtroende och valde att återta sina
nomineringar för omval. Istället valdes en
interimistisk styrelse som fick i uppdrag att
utlysa en extra föreningsstämma för val av ny
ordinarie styrelse. Denna situation påverkar
inte på ett avgörande sätt förvaltningen av
föreningens verksamhet eftersom chef och
personal arbetar på som vanligt, men det är
viktigt att föreningen får en ny fungerande
styrelse snart.
Här finns vår verksamhetsberättelse för
2016.

Stödverksamhet
Som en del av stödverksamheten har en
tisdagsträff arrangerats med olika aktiviteter
varje vecka. Gruppen som är engagerad i
träffarna, är själva aktiva i planeringen av
vårens aktivitetsschema. De träffar styrelsen
en gång i månaden och har tidigare deltagit i
planeringar av olika arrangemang och
utformning av organisationens
informationsmaterial.
30årsjubileum
Noaks Ark Syd är i full gång med planeringen
inför sitt 30års jubileum. Mer info kommer,
håll utkik. 

Här hittar du alla
Webcasts från
CROI i februari!

Kommande hiv/aidskonferenser
Med reservation för ändringar och korrekturfel
2017 American Conference
for the Treatment of HIV
(ACTHIV
2022 april 2017
Dallas, USA
11th INTEREST Workshop
25 maj 2017
Plats kommer senare
6th Asian Conference on

IAS 9th conference on hiv
science
2326 juli 2017
Paris, Frankrike

Australasian HIV & AIDS
Conference 2017
68 november 2017
Canberra, Australien

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

International Hepatitis B
Cure Workshop 2017
Tentative Date:
10 november 2017
Toronto, Canada

6th Asian Conference on
Hepatitis and AIDS (ACHA)
2021 maj 2017
Tianjin, Kina
13th International
Workshop on CoInfection –
HIV & Hepatitis
2426 maj 2017
Lissabon, Portugal
15th European Meeting on
HIV & Hepatitis: Treatment
Strategies & Antiviral Drug
Resistance
79 juni 2017
Rom, Italien
18th International
Workshop on Clinical
Pharmacology of Antiviral
Therapy
1415 juni 2017
Plats kommer senare
USA
1st Andean Meeting on HIV
& Hepatitis
29 juni1 juli 2017
Santiago, Chile
STI & HIV World Congress
912 juli 2017
Rio de Janeiro, Brasilien
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

Barcelona, Spanien

Toronto, Canada

21st Annual United States
Conference on AIDS (USCA)
710 september 2017
Washington, DC, USA

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

European Workshop on
Healthy Living with HIV
1516 september 2017
Barcelona, Spanien
8th HIV & Aging Workshop
2016
2526 september 2017
Washington, DC, USA
3rd Central and Eastern
European Meeting on Viral
Hepatitis and CoInfection
with HIV
2728 september 2017
Ljubljana, Slovenien
HIV & Hepatitis Nordic
Conference
2729 sept 2017
Stockholm

Aids impact
13th international
conference
1315 november 2017
Cape Town
International Virus
Hepatitis Elimination
Meeting 2017
2324 november
Amsterdam, Holland
Title: 7th Workshop on HCV
Therapy Advances – New
Antivirals in Clinical
Practice
December 2017
Amsterdam, Holland

ID Week 2017
48 oktober 2017
San Diego, USA

ICASA 2017: International
Conference on AIDS and
STIs in Africa (ICASA)
49 december 2017
Elfenbenskusten

HIV Microbiome Workshop
2017
Tentative Dates:
1920 oktober 2017
Washington, DC, USA

8th International Workshop
on HIV Persistence during
Therapy
1215 december 2017
Miami, USA

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

25th Conference on
Retroviruses and
Opportunistic Infections
47 mars 2018
Boston, USA

16th European AIDS
Conference
2528 oktober 2017
Milano, Italien

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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