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Första Guldarken till
Margareta Böttiger
Riksförbundet Noaks Ark har instiftat en årlig
utmärkelse, Guldarken, för förtjänstfulla
insatser som bidragit till en begränsning av
hiv och dess konsekvenser. Priset utdelades
för första gången i samband med Noaks Ark
Stockholms 30årsfirande den 6 oktober
2016.
Guldarkens första pristagare var professor
Margareta Böttiger, som var
statsepidemiolog mellan åren 197693.
Hennes pionjärinsatser var avgörande för att
väcka hivfrågan inom sjukvården, bland
beslutsfattare, medier och allmänheten.

Förändrar PrEP individens beteende?
"Willingness to take PrEP and potential for risk compensation
among highly sexyually active gay and bisexual men."
Grov, C., Whitfield, T.H.F., Jonathon Rendina, H., Ventuneac, A., Parsons, J.T.
AIDS and Behavior 2015, 19: 22342244.
Preexpositionsprofylax (PrEP) är en av det mest lovande biomedicinska
interventionerna för att minska spridningen av hiv. PrEP innebär att läkemedel
verksamt mot hiv ges i förebyggande syfte till speciellt riskutsatta individer, till
exempel män som har sex med män (MSM). Truvada är den hivmedicin som av
det amerikanska och europeiska läkemedelsverket godkänts på denna indikation.
Användande av PreP rekommenderas av såväl Centers for Disease Control and
Prevention CDC och Världshälsorganisationen WHO. I Norge är PrEP sedan
oktober 2016 godkänt och kostnadsfritt.
Läs mer

Två aktuella artiklar om PrEP
"PrEP in Europe  expectations, opportunities
and barriers".

"Preexposure Prophylaxis for HIV
Prevention: Why, What, Who and How"

McCormack SM, Noseda V, Molina JM.

Davies, O., Ustianowski, A. & Fox, J. Infect
Dis Ther (2016). doi:10.1007/s40121016

Fler och fler länder i Europa bereder
implementering av PrEP. Detta ger en bra
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möjlighet att utveckla och öka vårdinsatser
samt övriga samhällsinsatsers fokusering på

PrEP är en ny approach i hiv preventionen.
Införandet av PrEP kommer att påverkas av

hiv, övriga blodsmittor samt std.

läkemedlets kostnader, användarnas
acceptans och politisk inställning.

Författarna för en diskussion om
förväntningar, möjligheter och barriärer

Författarna i denna artikel förordar att PrEP

gällande PrEP.

ska bli högt prioriterat i hivpreventionen.

Läs artikeln

Läs artikeln
Guldarken

Statliga hiv/STIanslaget halveras
Regeringen föreslår i årets
budgetproposition en halvering av det

Riksdagen tar ställning till budgetförslaget i
mitten av december. Därefter förväntas

statliga hivanslaget. Anslaget har genom
åren finaniserat en stor del av det hivarbete

Socialdepartementet att författa ett
regleringsbrev som styr hur anslagen ska

som genomförs av landsting, kommuner och
frivilligorganisationer. Budgetförslaget har

fördelas via Folkhälsomyndigheten.

väckt oro inför framtiden hos många aktörer
som arbetar med hiv.

Nuläget skapar svårigheter för olika aktörer
att planera inför 2017 då

Riksförbundet Noaks Arks ordförande Lena

Foklhälsomyndigheten ännu inte kan fatta
beslut om hur och vilka ansökningar som

Nilsson Schönnesson och Positiva Gruppens
ordförande Thomas Winberg har skickat ett

skall beviljas medel.

brev till folkhälso, sjukvårds och
idrottsminister Gabriel Wikström på

Tack vare det statliga hivanslaget har vi
genom åren kunnat arbeta för att genom

Socialdepartementet angående hur
situationen påverkar organisationerna. Vissa

information, stöd och utbildning öka
kunskapen om hiv, förbättra villkoren för

av våra lokalföreningar har även på lokal
nivå kontaktat politiker ang. situationen.

personer med hiv och minska hivrelaterad
stigmatisering.

Internationella aidsdagen 2016
Internationella aidsdagen instiftades 1988 av
Världshälsoorganisationen WHO.
Den har sedan dess årligen uppmärksammats av
regeringar och organisationer över hela världen den 1
december.
FN:s hivprogram UNAIDS har för året valt temat "Hands
up for #hivprevention".
Här nedanför kan du se hur några av våra lokalföreningar
uppmärksammar dagen.

Norra Norrland

Östergötland & Örebro

Internationella aidsdagen 1/12

Norrköping
Manifestation med fackeltåg, efterföljt av

Piteå:
Föreläsning & panelsamtal

musik, sång och tal i kyrka.

med Steve Sjöquist (Diakon/HIVaktivist),
Anders Nystedt (Smittskyddsläkare i
Norrbotten), Susanne Hedlund (RFSL
Piteå)

Småland & Halland
Internationella aidsdagen 1/12

Filmvisning "Den längsta resan är inåt 
filmen om Steve".
I samarbete med RFSL Piteå Älvdal, Pite
Älv Pride och studenthälsan på LTU.
Till Noaks Ark Norra Norrland

Södra Norrland
Sundsvall
Öppet hus m föreläsning och mingel i
samarbete med RFSL.
Gävle
Tal och manifestation i kyrka. Fika i NA´s
lokaler.

Stockholm
Internationella aidsdagen 1/12
Konstvernissage
MinnenMålningarMingel på
Konstnärshuset
kl 1518. I samarbete med HIVSverige och
Posithiva Gruppen. Målningar av Lars
Rading.
Filmvisning
Sverigepremiär av "Desert Migration" på
Zita
Sopplunch
i Noaks Arks lokaler kl 1214.
Till Noaks Ark Stockholm

26/11 Kosta Boda kl. 10
Informerar om hiv, kampanjen ”hiv idag” och
svarar på allmänhetens frågor.
Informationsbord, frågetävling kring temat.
27/11 Minnesgudstjänst kl. 1718
”Vi sjunger in Advent och uppmärksammar
Internationella aidsdagen i Växjö
domkyrka”. Musikgudstjänst i samarbete med
Svenska kyrkan i Växjö.
1/12 Öppet hus kl. 10.0015.00, Växjö
Fika och föreläsningar.
1/12 Hiv idag  föreläsning, Växjö
Kl. 10.0011.00, 11.3012.30, 13.0014.00
Föreläsning av Elli Mokus och Farhad
Khaghani om Hiv idag. Kostnadsfri.
Anmälan till senast 30/11
emma.johannisson@noaksark.org,
alt. 0470193 81
1/12 Föreläsning om hiv,
Linneuniversitetet, Växjö
Kl. 18:0021:00. Farhad Khaghani och
Annica Boje. I samband med föreläsningen
har vi även en kondomworkshop av P6 på
Café Tufvan.
Till Noaks Ark Småland & Halland

Syd
Internationella aidsdagen 1/12
Öppet hus
på Noaks Ark Syd
Ljuständning
på Triangeltorget
Fackeltåg
och program i S:t Petri kyrka med sång och
tal
Workshop "Öppen bok"
Ophelia Haanyama har workshop där alla är
välkomna att delta.
Till Noaks Ark Syds hemsida

Tillsammans med våra
lokalföreningar
Norra Norrland och Syd
bjuder Riksförbundet in
till 2 konferenser
Helsingborg 23 november
Umeå 6 december
Folkhälsomyndigheten har beviljat Riksförbundet
Noaks Ark statsbidrag för informationsinsats om hiv. I
ansökan anges att konferenser ska genomföras som
komplement till Folkhälsomyndighetens fortsatta
informationsinsats för ökad och kompletterande
kunskap om hivinfektion, dess diagnostik, behandling
och psykosociala följverkningar. Förbundsstyrelsen
beslöt på sitt första styrelsemöte för hösten att förlägga
konferenserna i Helsingborg och Umeå.

Inbjudningarna är klara till två mycket spännande,
informationsrika dagar att se fram emot.
Anmälningstiden till konferensen i Helsingborg går ut
redan denna vecka, så var snabb med din anmälan!

Varmt välkomna!

HIV TESTING WEEK
1825 november
Under en vecka uppmärksammas hivtestning
med informationskampanjer runt om i Europa.
Initiativet kom 2013 från HIV in Europe, en
organisation som vill informera om vikten av
hivtestning och tidig behandling samt
möjliggöra densamma. EU finansierar många
av aktiviteterna. För två år sedan inkluderades
även hepatittestning i kampanjen.
Förra året deltog mer än 400 organisationer i
53 länder, däribland Noaks Arks
lokalföreningar.
Se hemsidan för öppettider under årets
testvecka:
http://www.noaksark.org/omoss/hivtest.asp

Projekt Diaspora
Noaks Ark Syd driver just nu ett tvåårigt projekt
som syftar till att förmedla information om
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
(SRHR) till anhöriginvandrande
tredjelandsmedborgare i Skåne och Blekinge.
Projektet finansieras av EU genom asyl,
migrations och integrationsfonden (AMIF).
Läs mer om projektet

Rapport från 18th International Workshop on Comorbidities

Adverse Drug Reactions in HIV,
New York September 2016
I september 2016 hölls för artonde gången en workshop om hiv och comorbiditeter i New
York. Dr Lars Moberg bevakade konferensen på plats å Riksförbundet Noaks Arks vägnar. Läs
Lars Mobergs intressanta rapport från konferensen.
Läs rapporten

Rapport från Partnerstudien
Efter det att effektiva hivläkemedel blev tillgängliga i slutet på 1990talet noterades på
många mottagningar att man inte längre såg smitta till sexpartners.
I en behandlingsstudie i Rakai i Uganda bland heterosexuella såg man viss smitta till
partners under första halvåret men inte därefter.
I en annan studie omfattande 1763 huvudsakligen heterosexuella par vid 13 kliniker i 9
länder kallad HPTN 052 sågs ett 96%igt skydd mot smitta när partnern behandlades.
Sammanlagt sågs 8 smittade; 4 hade smittats före behandling och hos 4 fanns relativt höga
virusmängder varför den smittade bedömdes ej ha tagit sitt läkemedel.
Mycket talade således för att en välbehandlad hivpatient ej för smittan vidare. För att få en
större säkerhet startades från Köpenhamn för några år sedan en större prospektiv studie kallad
Partnerstudien för att med större säkerhet kunna uttala sig om smittsamhet, eller brist på
sådan . Studien utförs på 75 kliniker 14 Europeiska länder inklusive Sverige.
Läs mer

”Jag tar mediciner för att hålla

mig frisk, inte för att jag är sjuk”
Citatet kommer från en ung vuxen som Nationellt Kunskaps och Resurscentrum för barn och
unga med hivinfektion, Barnhivcentrum, träffat på ett av sina många läger för barn och unga
med hiv. I september möttes Noaks Arks lokalföreningar på ett gemensamt stödmöte, där vi
bjöd in Barnhivcentrum att ge oss en nulägesrapport om barn och unga med hiv i Sverige.
Förutom att berätta hur de jobbar, vad forskningen och deras erfarenheter säger om att arbeta
med barn fanns flera områden som väckte samtal och uppmärksamhet hos deltagare.
Läs hela rapporten

Konferens  Unga vuxna
som lever med hiv (1826 år)
Sedan 2003 genomförs en nationell konferens för unga vuxna som lever med hiv, där bl.a
Noaks Ark Stockholm föreläser. Efter årets konferens 29/92/10 ställde vi tre korta frågor till
Pernilla Albinsson, ansvarig för konferensen de senaste 4 åren på infektionsmottagning 2,
Karolinska Huddinge.
1) Syftet med konferensen?
 Att unga som lever med hiv
ska få mötas och dela
erfarenheter. Konferensen är
även en
utbildningsverksamhet

2) Aktiviteter under
konferensen?
 Föreläsningar och
diskussioner kring hiv,
forskning och smittskydd. En
dag om sex, kropp och lust,
en em/kväll o med spaande
med möjlighet att uttrycka

3) Vad får deltagarna med
sig hem?
 Nya vänner, en känsla av att
man inte är ensam, strategier
för att hantera det som kan
vara svårt i vardagen när man
lever med hiv, bättre
självkänsla och större kunskap

sig i ord, musik, bild och
kroppen. Även gemenska
och samtal.

om hiv och mediciner.

Det här är Riksförbundet Noaks Ark
Riksförbundet Noaks Ark samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark
föreningar 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.

Besök gärna vår Facebooksida

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

Stockholm, november 2016
Vill du inte ha fler mail från oss, avregistrera dig här.
Ser mailet konstigt ut? Här kan du läsa brevet i din webbläsare

