
Hiv - ett liv utan rädsla 

 

 

 

 

 

Hur är det att leva med hiv idag? Varför vågar fortfarande så få berätta? 

Den som lever med hiv i familjen är ofta rädd för hur andra reagerar. 
Konferensen vill öka kunskap om hiv, för att minska diskriminering och utanförskap. 

 
Datum:  Tisdag den 28 november 2017 

Plats: Teatergatan 3, Stadshuset, Norrköping 

Konferensen är kostnadsfri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmälan till info.syd@noaksark.org eller 0707-47 76 45  

Eventuella allergier eller önskemål om vegetarisk kost meddelas i samband med anmälan. 

Riksförbundet Noaks Ark verkar för en begränsning av hivepidemin och dess följder för enskilda och 

samhället. Vi bidrar till förebyggandet av hiv och andra sexuellt överförda och blodburna infektioner 

och verkar för ökat välbefinnande hos personer som lever med hiv och deras närstående. 

Konferensen är ett samarbete mellan Noaks Ark Syd, Noaks Ark Östergötland och Riksförbundet 

Noaks Ark. 

 

En ny studie visar att majoriteten av personer som lever med hiv är nöjda med livet. Dagens 

behandling är så effektiv att smittsamheten är mycket låg. Att leva med hiv innebär ofta att bli 

bemött med okunskap, fördomar, obefogad rädsla och avståndstagande. Det gäller i kontakter 

med myndigheter, på arbete eller privat. För familjer som lever med hiv påverkar detta barn och 

ungas livsituation, direkt eller indirekt. Det kan vara svårt att leva med en hemlighet. 

Program 

8:45 Registrering  

9:00 Välkommen och inledning.  

9:15 Presentation av Riksförbundet Noaks Ark  

9:30 Kunskap om hiv. Smittsamhet, behandling och bemötande. Lena Änghagen, 

infektionsläkaren Östergötland 

10:45 Frukt och kaffepaus 

11:00 Att leva med hiv i Sverige. En studie om livskvalitet hos personer som lever med hiv.  

           Lena Nilsson Schönnesson, ordförande Riksförbundet Noaks Ark 

12:00 Lunch 

12:45 En förälders berättelse. Att leva med hiv i familjen 
13:15 Våga Vara, hur Noaks Ark Syd arbetar med barnfamiljer 

14:00 Kaffepaus 

14:30 Föräldraskap och hiv. Erfarenhet från projekt ”Familjearken”, Noaks Ark, Stockholm 

15:30 Sammanfattning av dagen 
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