
Två internationella pionjärer inom det psykosociala hivarbetet, Lorraine Sherr och 
José Catalan, besöker Stockholm. I över tre decennier har de varit djupt engagerade i 
hivarbetet som kliniker och forskare. 

Ta del av högintressanta föreläsningar och missa inte tillfället att ställa dina frågor till två 
legendarer med unik inblick och erfarenhet. 

I samband med föreläsningarna kommer Riksförbundet Noaks Arks förbundsordförande 
dela ut årets Guldarken till Lorraine Sherr och José Catalan, som delar utmärkelsen med 
Barbara Hedge, privatpraktiserande klinisk- och hälsopsykolog. 
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Guldarken är en årlig utmärkelse för förtjänst-
fulla insatser som bidragit till en begränsning av 
hiv och dess konsekvenser. Tidigare pristagare 
är Margareta Böttiger, epidemiolog (2016) och 
Janina Ludawska, volontär (2017). Läs mer på 
www.noaksark.org/om-oss/guldarken

FÖRELÄSNINGAR

Hiv och utmaningar för kvinnor 
och barn, en global översikt
En föreläsning av Lorraine Sherr, professor 

i hälso- och klinisk psykologi, University 

College London. 

Leva och åldras med hiv 

En föreläsning av José Catalan, psykiatriker, 

South Kensington and Chelsea Mental 

Health Centre, London.

Föreläsningarna hålls på engelska och kommer kunna följas i direktsändning på vår hemsida 

www.noaksark.org. De kommer också kunna ses i efterhand på vår Youtubekanal, med 
översättning. 

Kontakt: Jukka Aminoff, kanslichef Riksförbundet Noaks Ark, 08-700 46 16, 
jukka.aminoff@noaksark.org

Noaks Ark arbetar för en begränsning av hiv och 
dess följder för enskilda och samhället. Vi bidrar 
till förebyggandet av hiv och andra blodburna 
och sexuellt överförbara infektioner. Vi verkar 
för ökat välbefinnande hos personer som lever 
med hiv. Genom opinionsbildning vill vi öka 
medvetenheten om hiv och lindra utsattheten i 
samhället för personer som lever med hiv.

Plats:  Riksförbundet Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46 i Stockholm. 

Tid: Måndag 29 oktober klockan 13-17. Efteråt välkomnar vi till mingel och förfriskningar. 
Anmälan: senast 25 oktober till riksforbundet@noaksark.org. Fri entré.


