KONFERENS
INBJUDAN
Att leva med hiv i familjen
- ett liv utan rädsla
13 DECEMBER 2017 - RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK,
ERIKSBERGSGATAN 46, STOCKHOLM

Hur är det att leva med hiv idag? Varför vågar så få berätta?
Den som lever med hiv i familjen är ofta rädd för hur andra
reagerar. Konferensen vill öka kunskapen om familj och hiv för
att minska diskriminering och utanförskap.
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
arbetet och privat. För familjer som lever med hiv påverkar detta barn och ungas livssituation, direkt
eller indirekt. Det kan vara svårt att leva med en hemlighet.

PROGRAM

09.30

Kaffe

10.00

Välkommen och inledning. Lena Nilsson Schönnesson,
Riksförbundet Noaks Arks ordförande.

10.15

På gång inom IVF, mödrahälsovård och modersmjölkersättning till nyfödda barn.
Lena Rolfhamre, leg. barnmorska.

10.45

Paus

11.00

Att möta unga som lever med hiv i sjukvården: Mentorsprogram, mottagning för unga
och ungdomskonferens. Pernilla Albinsson, leg. sjuksköterska, Karolinska Huddinge.

12.00

Lunch

12.45

Våga Vara, Arbete med barnfamiljer. Margarita López, Noaks Ark Syd.

13.30

Paus

13.45

Föräldraskap och hiv. Erfarenhet från projektet Familjearken,
Erica Kanon projektledare, Noaks Ark Stockholm.

14.30

Frågor och diskussion

15.00

Sammanfattning av dagen och utvärdering

ANMÄLAN

info.syd@noaksark.org eller 0707-47 76 45 senast 6 december 2017
Kostnadsfri. Eventuella allergier eller önskemål om vegetarisk kost meddelas i samband
med anmälan. Konferensen är ett samarbete mellan Noaks Ark Syd, Noaks Ark Stockholm
och Riksförbundet Noaks Ark.
Riksförbundet Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, 114 30 Stockholm, tel 08-700 46 00, noaksark.org
Noaks Ark Syd, Barkgatan 11, 214 22 Malmö, tel 040-611 52 15, noaksark.org/syd
Noaks Ark Stockholm, Eriksbergsgatan 46, 114 30, tel 08-700 46 00, noaksark.org/stockholm

