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”I vår vision har människor förvärvat 
goda kunskaper om hiv och spridningen 
av hiv har minskat. Ingen skäms längre 
för att ha hiv.”
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RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK vill minska spridningen av hiv och lindra dess 
konsekvenser för enskilda och i hela samhället. Vi verkar för ett ökat 
välbefinnande hos personer som lever med hiv och deras närstående. 
Genom informationsinsatser och opinionsbildning vill vi öka medveten-
heten om hiv och motverka det sociala stigma som finns kring hivinfek-
tionen.

I vår vision har människor förvärvat goda kunskaper om hiv och 
spridningen av hiv har minskat. Ingen skäms längre för att ha hiv.  
Livskvaliteten för dem som lever med hiv har höjts och man bemöts  
med respekt och utan att bli särbehandlad i samhället.

Riksförbundet samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks 
Ark-föreningar vilka har till ändamål att verka för en begränsning av 
hivepidemin och dess konsekvenser i det svenska samhället. Våra för-
eningar är engagerade i psykosocial stödverksamhet för människor som 
lever med hiv och deras närstående. De utför en mängd primärpreventi-
va insatser med stark betoning på epidemiologiskt kritiska preventions-
grupper. Tillsammans når föreningarna en stor andel av dem som lever 
med hiv i Sverige och deras nära.

Riksförbundets primära uppgifter ligger på det nationella planet och 
utgörs främst av telefonrådgivning, bevakning av hivrelaterad forsk-
ning, rikstäckande kommunikations- och utbildningsinsatser, medie-
kommunikation, påverkansarbete och driften av den 
gemensamma webben noaksark.org. Vidare verkar 
riksförbundet för kvalitetssäkring, metodutveckling 
och organisationsstöd inom områdena hivprevention 
och psykosocialt stödarbete. Riksförbundet utgör ett 
stöd för Noaks Ark-föreningarna i landet, vilka arbe-
tar under varierande ekonomiska förutsättningar.

Med utgångspunkt i den epidemiologiska situatio-
nen, med en tydlig resultatinriktning, kompetenta och 
erfarna medarbetare – anställda som volontärer och 
förtroendevalda – samt ett aktivt nätverksbyggande bi-
drar Noaks Ark till en trovärdig, djupgående och bred 
kunskap om hiv. Genom kommunikationsinsatser och 
evidensbaserade preventiva och stödjande insatser  
bidrar vi tillsammans aktivt till förebyggandet av hiv, 
till ökat välbefinnande hos dem som lever med hiv och 
till att öka medvetenheten om hiv i hela samhället.

Riksförbundet Noaks Ark

För individen  
och samhället

I SLUTET AV 2021 FLYTTADE RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK  

IN I GAMLA POSTHUSET  PÅ VASAGATAN I STOCKHOLM .
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”HANDLINGSKRAFT I EN TID AV STORA PÅFRESTNINGAR”. Så inleddes förra 
verksamhetsberättelsen. Som ny ordförande skulle jag inleda med sam-
ma mening. Vi lever just nu i en tid med stora påfrestningar efter en 
pandemi och där vi även bevittnar ett nytt krig i världen. Detta kommer 
så klart få konsekvenser för oss som arbetar med de mest utsatta. Att 
leva med hiv kommer förhoppningsvis att bli lättare oavsett var i värl-
den du kommer ifrån men just nu ser vi risker för dem som lever med 
hiv – inte minst inom biståndet som går till drabbade i krig och inom 
vården som behövt prioritera de mest sjuka i covid. 

ÄVEN ÅR 2021 PRÄGLADES AV coronapandemin som förde med sig många 
utmaningar. Rädslan att själv insjukna kanske minskade från föregåen-
de år men, den fysiska distanseringen har för många lett till sociala be-
gräsningar och en oönskad ensamhet. Vi fortsätter konstatera att vård 
och andra resurser till personer som lever med hiv reducerades under 
2020 och 2021 som en konsekvens av pandemin. Möjligheten att hiv-
testa sig minskade, vilket medför att fler går obehandlade med ökad 
risk att hiv överförs till andra. Möjligheten att få PrEP utskrivet (före-
byggande behandling mot hiv) har fortsatt försämrats. 

Detta sammantaget pekar mot att vi behöver kraftsamla för personer 
som lever med hiv och deras anhöriga, i Sverige och globalt. Inte minst 
för att vi ska lyckas nå FN:s globala hållbarhetsmål som handlar om 
att bekämpa smittsamma sjukdomar. Nu behövs Riksförbundet Noaks 
Ark och de lokala Noaks Ark-föreningarna mer än på länge. Jag glädjs 
åt att våra lokala föreningar varit innovativa, hittat lösningar att fort-
sätta tillgängängliggöra verksamheterna så att de personer som verkli-
gen behöver oss kunnat få den hjälp och det stöd som vi har i uppdrag 
att ge. Fler har ringt vår rådgivningstelefon och besökt vår hemsida för 
svar jämfört med föregående år. Detta visar på att vi vill och att vi kan! 
Engagemanget är det viktigaste av allt och det ska vi fortsätta att odla. 

NOAKS ARK SOM ORGANISATION befinner sig i en utvecklingsfas samtidigt 
som vi växlar upp när det gäller att verka för en minskad spridning av 
hiv och dess konsekvenser för enskilda och för samhället i stort. Till-
sammans ska vi se till att livskvaliteten för dem som lever med hiv ökar 
och bemöts med respekt! Därför vill och måste vi samarbeta med an-
dra aktörer. Tack till alla er som verkar i enlighet med vår vision om att 
människor har goda kunskaper om hiv och att det inte längre upplevs 
som skamligt att ha hiv. Med värme, 

Ordföranden har ordet

”Engagemanget är  

det viktigaste av 

allt och det ska vi  

fortsätta att odla.” 

Vi vill och vi kan

Amanda Netscher

förbundsordförande
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020-78 44 40DIREKT  
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Ökad kunskap 
om hiv
Hivinformation  
på tolv språk

HITTA  

NOAKS ARK  

NÄRA DIG

 Riksförbundet Noaks Ark samlar 

ett nätverk av regionalt verksamma  

föreningar i Sverige.

 Mer information om hiv och var du  

hittar din närmaste Noaks Ark-förening:

WWW.NOAKSARK.ORG
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020-78 44 40 – SÄKRA SVAR OM HIV

NÄR HIV 

BEHANDLAS

DAGENS HIVBEHANDLING är så effektiv att 

virusmängden sjunker till nästan omätbara 

nivåer. Behandlad hiv överförs inte vid sex.

Risken att hiv överförs under graviditet  

eller förlossning är mycket låg om modern 

behandlas i god tid.

I dagsläget är det för tidigt att säga hur  

mycket risken minskar om man delar injek-

tionsverktyg.

Amning, blodtransfusion och organdonation 

anses alltjämt innebära en risk även om hiv 

behandlas.

HUR ÖVERFÖRS HIV?

 Vid oskyddade anala och vaginala samlag  

med en person som har obehandlad hiv.

 Vid oralsex med en person som har  

obehandlad hiv.
 Vid blodtransfusion eller transplantation  

av organ. Genom överföring av blod om man  

delar sprutor.
 Från en mor som lever med hiv till barnet 

under graviditeten, vid förlossningen eller  

i samband med amning.?VAD ÄR HIV?

HIV ÄR ETT VIRUS som orsakar en kronisk 

infektion. Ännu finns inget bot mot hiv, men i 

Sverige fungerar hivbehandling så bra att den 

som har hiv kan leva lika länge som vem som 

helst. Behandling ska sättas in så tidigt som 

möjligt, då obehandlad hivinfektion kan leda till 

allvarliga komplikationer, och kan på sikt till och 

med vara livshotande. Därför är det viktigt att 

testa sig om man utsatt sig för hivrisk. 

Hiv smittar aldrig vid vardagliga kontakter.

جوابات موئثق در 
مورد ویروس نقص 

 ایمنی انسانی 
     hiv)اچ.آی.وی(

پاسخ های 

صحیح در باره 
اچ آی وی  JAWAABO  LA HUBO OO KU SAABSAN HIV-KA

LUOTETTAVIA 

VASTAUKSIA  

HIVISTÄ

RÉPONSES 

PRÉCISES À VOS 

QUESTIONS  

SUR LE VIH

HIV 
 THE FACTS

SÄKRA 

SVAR  

OM HIV

NOAKS ARK
NOAKS ARK ARBETAR FÖR en begränsning av 

hiv och andra blodburna och sexuellt överför-

bara sjukdomar. Vi utbildar, informerar och 

ger rådgivning. Vi erbjuder hivtestning med 

snabbsvar samt individuellt stöd och sociala 

aktiviteter. Noaks Ark verkar för ökat välbefin-

nande hos personer med hiv och närstående. 

Genom opinionsbildning vill vi öka medveten- 

heten om hiv och minska skammen kring  

sexuellt överförbara sjukdomar.

15
minuter

MÅNGA NOAKS ARK-FÖRENINGAR 

ERBJUDER HIVTEST MED 

 SNABBSVAR (15 MIN). 

HUR VET MAN ATT 

MAN HAR HIV?

DET ENDA SÄTTET ATT VETA om du har hiv 

är att ta ett hivtest. Det är viktigt att du testar 

dig om du tror att du har utsatt dig för en hiv-

risk. Att ta reda på om du har hiv ger möjlighet 

till behandling, vilket skyddar ditt immunför-

svar och gör dig smittfri vid sex. 

Du kan testa dig på vårdcentral, hud- och  

könsmottagning, ungdomsmottagning, hos  

din gynekolog eller barnmorska. I Stockholm, 

Göteborg och Malmö finns särskilda mottag- 

ningar för män som har sex med män.  

Hivtestning är gratis och du kan vara anonym.

SKYDDA DIG SJÄLV 

OCH ANDRA

 Kondom skyddar mot hiv och andra 

sexuellt överförda infektioner.

 Dela aldrig sprutor med någon.

 Testa dig om du är osäker.

 Läkemedelsbehandlad hiv smittar inte  

vid sexuellt umgänge. Sex är säkrast  

med den som har behandlad hiv.
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FOLDRAR

ANNONSER

FÖRINSPELAD 

HIVINFO PÅ  

FLERA SPRÅK

Svenska
Engelska
Franska
Spanska
Thai
Somali
Farsi
Dari
Tigrinja
Arabiska
Ryska
Finska

SÄKRA 

SVAR  

OM HIV
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Utbildning & hivinformation

BÅDE RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK och dess medlems-
föreningars verksamhet fortsatte att påverkas av 
spridningen av SARS-CoV-2 och aktiviteterna 
anpassades i tilltagande omfattning till den pågå-
ende coronapandemin. Aktiviteter digitalisera-
des och lyftes till sociala medier.

Riksförbundet fortsatte att under hela 2021 
följa internationell och nationell hivrelaterad 
forskning. Vi bevakade media i frågan och ge-
nom utbildning, filminspelningar och inslag i 
sociala medier bidrog till att nya rön fick sprid-
ning. Riksförbundets kansli bevakade dagligen 
publiceringar om hiv. Av drygt 10 000 inkomna 
notiser, varav 80 procent härrörde sig från inter-
nationella medier, valdes i genomsnitt 15 notiser 
om dagen ut av vilka 2–5 artiklar per dag public-
erades i en newsfeed i sociala medier.

Förbundet bevakade digitalt anordnade hiv-
konferenser i Sverige och i världen. Uppdaterad 
information från konferensernas presentatio-
ner kom till användning i informationsmaterial, 
föreläsningar, telefonrådgivningen och pod-
castavsnitt. En särskild konferensrapport sam-
manställdes och publicerades från International 

AIDS Societys (IAS) elfte hivkonferens som an-
ordnades 18–21 juli 2021 i Berlin.

Förbundet fortsatte att särskilt bevaka och 
sprida psykosocialt inriktad hivforskning, ett 
perspektiv som ligger Noaks Ark varmt om hjär-
tat. Vi höll oss kontinuerligt uppdaterade på 
forskning för att informationen från oss alltid 
ska vara korrekt, aktuell och nyanserad. Vi an-
strängde oss att särskilt att presentera hivfakta i 
ett psykosocialt och psykosexuellt ramverk och 
lyfta fram de psykosociala, kulturella och sam-
hällsetiska aspekter som hiv ställer oss inför.

SARS-COV-2 FORTSATTE ATT SKAPA ORO hos personer 
som lever med hiv och deras närstående. För-
bundet bevakade frågan kontinuerligt och belys-
te den med expertintervjuer, podcastavsnitt och 
blogginlägg. Information och stöd erbjöds ock-
så via riksförbundets telefonrådgivning, där var 
tionde samtal under året kom från personer som 
själva levde med hiv och deras närstående.

Riksförbundet samverkade också med  
Posithiva Gruppen, Gilead och Sifo i en enkät-
undersökning bland personer med hiv om hur 
deras fysiska, psykiska och sociala välbefinnande 
påverkats av  coronapandemin. Resultatet pre-
senterades i ett webbinarium och i en skriftlig 
rapport. Det visade sig att sex av tio tillfrågade 
var mera missnöjda med sitt psykiska välmå-
ende jämfört med tiden före pandemin och att 
hälften av dem känt sig känslomässigt förlama-
de till följd av situationen. Varannan tillfrågad 
var mera missnöjd med sin fysiska hälsa jämfört 
med tiden för corona och fyra av tio ansåg att 
deras hivvård påverkats negativt av pandemin. 
Resultatet blev en värdefull plattform för verk-
samhetsplanering för psykosocial stödverksam-
het. Riksförbundet samverkade med Posithiva 
Gruppen också i form av en digital konferens 
för personer med hiv, med information om deras 
covidvaccinering.

FÖRBUNDET ANORDNADE 32 utbildningsarrange-
mang som samlade 1 048 deltagare från hälso- 
och sjukvården, missbruksvården, socialtjänsten 
och den humanitära sektorn. Noaks Ark fort-
satte att ingå som en fast komponent i flera 
sjuksköterskeutbildningar, i regel i delkurser 
folkhälsovetenskap. Samarbetet med Karolinska 
Institutet i form av en årlig högskolepoänggivan-
de utbildning Hiv med individen i fokus ur ett 

globalt perspektiv genomfördes digitalt med an-
ledning av coronapandemin.

På World Pride arrangerades ett webbinarium 
med forskaren Udi Davidovich på temat Living 

and Perceiving HIV in the Biomedical Area. Två 
inspelningar med aktuella hivfakta och en panel-
diskussion om de biomedicinska framgångarnas 
inverkan på livssituationen hos personer som 
lever med hiv användes i ett webbinarieserie med 
temat Förståelse, insikt, upprättelse i syfte att 
minska hivrelaterat socialt stigma. Bemötandet 
av patienter med hivinfektion inom hälso- och 
sjukvården var temat för ett Guldarken-semina-
rium med bland andra pristagaren Inger Fors-
gren från Kvinnocirkeln i Sverige (KCS).

Från oförstånd till kunskap till insikt 



Noaks Ark Direkt

ÅRETS KAMPANJ ”ETT STICK I FINGRET” har gett tyd-
ligt avtryck på Noaks Ark Direkt. Antalet samtal 
har ökat med 33 procent mot föregående år. Vi 
ser också en tydlig ökning av antalet MSM (män 
som har sex med män) som ringer. Hälften av 
alla samtal handlade om hivtest, 73 procent av 
dessa rörde frågor om tid för serokonversion för 
säkert testresultat. 

De rådgivare som i dag bemannar Noaks Ark 
Direkt har erfarenhet av hiv ända sedan hiv upp-
märksammades i Sverige och svarar på frågor 
om smittvägar, symtom, hur ett hivtest går till, 
var man kan testa sig och hur man behandlar hiv 
och andra sexuellt överförbara och blodburna 
sjukdomar. Rådgivarna ger känslomässigt stöd 

för den som oroar sig för sin sexuella hälsa eller 
har funderingar kring hur det är att leva med hiv, 
de är vana att prata om svåra saker som skuld, 
skam, dödsångest, otrohet, sexuell identitet och 
självkänsla. Varje person som ringer får så myck-
et tid den behöver. Ingen avbryts för att ”tiden är 
ute”. 

Utöver en ovärderlig kunskapsbank om hiv 
finns också en värdemätare på svenska folkets 
uppfattning och kunskap om hiv som hjälper oss 
utforma våra informationsinsatser. Flera av dem 
som ringer har först tagit kontakt med hälso- 
och sjukvården för att få svar på sina frågor.  
För att försäkra sig ytterligare ringer de Noaks 
Ark Direkt. 

Ökat behov av stöd och råd
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Samtalsexempel

”Vi använde kondom men jag är ändå så himla orolig.

”NINA”
Berättar att hon har en 
son som lever med hiv. 
”Han bor inte i Sverige 
men får medicin som ska 
funka. Men kan jag verk-
ligen lita på det? Att han 
skulle smitta någon annan 
är min allra värsta mar-
dröm.”

”CONNY”
Vill prova sig fram i sin 
sexuella identitet och har 
för första gången haft sex 
med en transperson. ”Vi 
använde kondom men jag 
är ändå så himla orolig. 
Måste jag verkligen vänta 
åtta veckor innan jag tes-
tar mig?”

”REBECCA”
Har träffat en man som 
hon just fått reda på varit 
missbrukare. ”Det behö-
ver ju inte vara så, men  
jag misstänker att han 
har hiv. Men har han det 
måste han väl berätta  
det för mig?”

”MATTI”
Säger att han står utan-
för en mottagning som 
utför hivtest, men den är 
stängd. ”Jag har äntligen 
tagit beslutet att ta ett 
test, och så händer detta. 
Jag tänker göra det nu,  
annars blir det inte av. 
Finns det någon annan-
stans jag kan testa mig?”

”SIMON”
Har levt med hiv i 35 år. 
Samtalet är mycket långt 
och handlar om den en-
samhet han känner att ha 
varit med om att vänner 
dog, men inte han. ”Det 
är en skuld som lever kvar 
i mig. Jag överlevde men 
inte dom. Varför? Inte så 
att jag går omkring och 
tänker på det jämt, men 
ibland ramlar det över 
mig.”

”RODRIGUEZ”
Lever med hiv sedan ett 
drygt år tillbaka och ska 
flytta till Sverige för att 
plugga. Vad behöver han 
veta när det gäller medi- 
ciner?

”RALF”
”Ja hej, det är så att jag 
jobbar på bygge. Där river 
man sig rätt ofta på spik 
och annat vasst, är det  
så att man kan få hiv då?  
Om någon med hiv rivit  
sig precis innan?” Ralf 
ringer igen efter bara 
några minuter och ur-
säktar sig med att vara så 
påstridig, men tycker att 
rådgivare han pratat med 
varit otydlig. ”Hen sade att 
det var högst osannolikt 
att få hiv på det sättet.  
Vad betyder det? Kan  
man få hiv så eller inte?”

”SOFIA”
”Om jag har hög sänka, 
kan det vara ett tecken på 
att jag har hiv?”



NoaksArk
DIREKT

NOAKS ARK DIREKT ÄR BEMANNAT 2 TIMMAR VARJE DAG OCH 

TOG EMOT 524 FÖRFRÅGNINGAR . DEN SOM RINGER ÄR ANONYM 

OCH SAMTALET KOSTAR INGENTING . INSPELAD HIVINFORMATION 

ÄR TILLGÄNGLIG DYGNET RUNT PÅ FLERA SPRÅK
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Noaks Ark Direkt 
2021 i siffror
• 697 förfrågningar – en ökning med  

33 % jämfört med 2020.

• 75 % män, 24 % kvinnor, 1 % annat.

• 30 % MSM (män som har sex med 
män).

• 11 % hivpositiva och partners till  
hivpositiva.

•  5 % personal inom hälso- och sjuk- 
vården och lärare.

• 79 % av samtalen handlade om  
risktagande vid sexuellt umgänge.

•  20 % av samtalen handlade om  
risktagande vid socialt umgänge.

•  50 % av samtalen berörde hivtesting, 
varav 73 % serokonversionstiden för 
säkert testresultat.

•  25 % av samtalen kan associeras till 
otrohet eller sex mot ersättning (14 % 
otrohet, 11 % sex mot ersättning).

• 21 % av samtalen handlade även om 
andra STI än hiv. Andelen samtal om 
andra STI var dubbelt så stor från 
MSM än andra uppringande, 41 %.

•  47 % av de uppringande bedömdes av 
rådgivarna lida av hälsoångest. 38 %  
av samtalen med hälsoångest var 
kopplade till skuldproblematik vid 
otrohet och/eller köp av sexuella 
tjänster eller den uppringandes 

ambivalens inför sin sexuella identitet.

•  44 % av samtalen ledde till hänvis- 
ningar, varav 58 % till en kontakt i en  
regional Noaks Ark-förening och 42 % 

till annan mottagning såsom en STI- 
mottagning, infektionsmottagning  
eller mottagning för psykosocialt stöd. 
Noaks Ark Direkt bokade tid för hiv-

testning på en Noaks Ark-mottagning 
åt 38 patienter.

”LARS”
Vid ett besök på Thai-
massage erbjöds ”happy 
ending”. Lars sade inte 
emot och lät det ske.  
”Jag ångar mig så in i  
helvete, så smutsig jag 
känner mig. Jävla skit,  
nu har jag väl hiv också.”

”RASMUS”
Har haft sex där kondo-
men sprack. ”Jag tänkte 
att det är lika så gott att 
jag tar sånt där PEP, visst 
heter det så? Var kan jag 
få tag på det?
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Media, information, opinion

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK arbetar kontinuerligt 
för att synas och höras i frågor med koppling till 
hiv.

Noaks Ark-podden

Att lyssna på poddar har blivit populärt bland 
allmänheten, Noaks Ark-podden är inget undan-
tag. Under året har vi arbetat med att göra ännu 
mer information tillgänglig att lyssna på i lugn 
och ro, varsomhelst. Årets podcastavsnitt:
•  Våld i nära relationer. Erica Kanon, stöd- 

samordnare och biträdande verksamhetschef 
på Noaks Ark Stockholm berättar om varför 
kvinnor som lever med hiv blir utsatta för våld 
i nära relation i högre grad än kvinnor som 
inte lever med hiv.

•  Hiv och migranter. Intervju med David Saleh, 
förstelärare på Vård- och omsorgscollege och 
forskare ansluten till Karolinska Institutet.

•  Möt Amanda. Intervju med Riksförbundet 
Noaks Arks nya ordförande Amanda  
Netscher.

•  Det finns inga tråkiga hivbesked längre.  

Lennie Lindberg, verksamhetschef på Noaks 
Ark Stockholm reder ut alla frågetecken kring 
hivtester.

•  Hiv i familjen. Vendela Hagås, barnsjukskö-
terska och familjeterapeut, berättar om famil-
jernas olika utmaningar och om det material 
som tagits fram för att lättare samtala med 
barn och unga kring hiv.

Därutöver publicerades åtta poddavsnitt med 
uppdaterad hivinformation på åtta språk. 

Webb och sociala medier 

Riksförbundets kansli är ansvarigt för  
Noaks Ark-föreningars gemensamma hemsida  
www.noaksark.org. Flera Noaks Ark-förening-
ar har under året fått hjälp med att göra om sina 
hemsidor efter egna önskemål. Även detta år 
ökade trafiken på hemsidan. Bortser man från 
besöken på medlemsföreningarnas egna sidor 
ökade antalet unika besökare under året med  
52 procent, 61 120 unika besökare noterades på 

riksförbundets hemsida. Förutom indexsidan var 
en quiz med baskunskap om hiv, hivtest samt in-
formation om preexpositionsprofylax (PrEP) de 
mest eftersökta informationssidorna.

Förbundskansliet arbetade under året konti-
nuerligt med kvalitetssäkring men också med att 
säkra sidan från dataintrång. Under året publi- 
cerades 57 blogginlägg, vilka delades flitigt i  
sociala medier. På riksförbundets Facebooksida 
publicerades 44 inlägg. 

Budskap och röster som gör skillnad

VENDELA HAGÅS MEDVERKADE I NOAKS ARK PODDEN .
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Det finns inga tråkiga hivbesked längre. Testar du negativt för hiv behöver 

du inte bekymra dig mera. Testar du positivt får du medicin som håller dig frisk.  

Behandlad hiv gör dig dessutom smittfri vid sex. Hos många Noaks Ark-föreningar kan 

du ta ett hivtest med snabbsvar. Ett stick i fingret – det är allt! NOAKSARK.ORG

 ETT STICK 
I FINGRET
PAMELA LEAL VIÑALS,  

DJ, MUSIKPRODUCENT

Det finns inga tråkiga hivbesked längre. Testar du negativt för hiv behöver 

du inte bekymra dig mera. Testar du positivt får du medicin som håller dig frisk.  

Behandlad hiv gör dig dessutom smittfri vid sex. Hos många Noaks Ark-föreningar kan 

du ta ett hivtest med snabbsvar. Ett stick i fingret – det är allt! NOAKSARK.ORG

 ETT STICK 
I FINGRET
ANDI MALM,

BOXARE OCH TRANSAKTIVIST

ETT STICK I FINGRET

PER ÖHAGEN OCH

RAZMUS NYSTRÖM

SKÅDISAR

Det finns inga tråkiga hivbesked längre. Testar du negativt för hiv behöver 

du inte bekymra dig mera. Testar du positivt får du medicin som håller dig frisk.  

Behandlad hiv gör dig dessutom smittfri vid sex. Hos många Noaks Ark-föreningar kan 

du ta ett hivtest med snabbsvar. Ett stick i fingret – det är allt! NOAKSARK.ORG

Det finns inga tråkiga hivbesked längre. Testar du negativt för hiv behöver 

du inte bekymra dig mera. Testar du positivt får du medicin som håller dig frisk.  

Behandlad hiv gör dig dessutom smittfri vid sex. Hos många Noaks Ark-föreningar kan 

du ta ett hivtest med snabbsvar. Ett stick i fingret – det är allt! NOAKSARK.ORG

 ETT STICK 
I FINGRET
EDVIN TÖRNBLOM,

INFLUENSER, 
SKÅDIS, 

PODDARE 

Det finns inga tråkiga hivbesked längre. Testar du negativt för hiv behöver 

du inte bekymra dig mera. Testar du positivt får du medicin som håller dig frisk.  

Behandlad hiv gör dig dessutom smittfri vid sex. Hos många Noaks Ark-föreningar kan 

du ta ett hivtest med snabbsvar. Ett stick i fingret – det är allt! NOAKSARK.ORG

 ETT STICK 
I FINGRET
MANOEL ”JUNIOR”  

MARQUES LERIN,

FOTOGRAF

Det finns inga tråkiga hivbesked längre. Testar du negativt för hiv behöver 

du inte bekymra dig mera. Testar du positivt får du medicin som håller dig frisk.  

Behandlad hiv gör dig dessutom smittfri vid sex. Hos många Noaks Ark-föreningar kan 

du ta ett hivtest med snabbsvar. Ett stick i fingret – det är allt! NOAKSARK.ORG

 ETT STICK 
I FINGRET
ANDREAS LUNDSTEDT,

ARTIST

Kampanj – Ett stick i fingret
Kampanjen Ett stick i fingret arbetades fram till-
sammans med fotografen Elisabeth Ohlson. Syf-
tet var att få fler att ta reda på sin hivstatus. Flera 
kulturpersonligheter deltog, bland andra Lars 
Lerin och influensern Edvin Törblom. Kampan-
jen är vår ojämförbart mest delade i sociala  
 

 
medier. Flera har hört av sig och vill vara med,  
en av dem är Andreas Lundstedt som nu även 
han finns på en av kampanjbilderna. Ett stick i 

fingret nådde under året drygt 95 000 personer 
på sociala medier. Därutöver har bilderna an-
vänts som annonser, bland annat i QX.

Det finns inga tråkiga hivbesked längre. Testar du negativt för hiv behöver 

du inte bekymra dig mera. Testar du positivt får du medicin som håller dig frisk.  

Behandlad hiv gör dig dessutom smittfri vid sex. Hos många Noaks Ark-föreningar kan 

du ta ett hivtest med snabbsvar. Ett stick i fingret – det är allt! NOAKSARK.ORG

 ETT STICK 
I FINGRET
LARS LERIN,

KONSTNÄR

ANNONSKAMPANJ

TRYCKTA OCH DIGITALA 

ANNONSER I TIDNING-
EN QX INFÖRS MED RE-
GELBUNDNA INTERVALL 

FRÅN HÖSTEN 2020 TILL 

SOMMAREN 2021 .
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Det finns inga tråkiga hivbesked längre. Testar du negativt för hiv behöver 

du inte bekymra dig mera. Testar du positivt får du medicin som håller dig frisk.  

Behandlad hiv gör dig dessutom smittfri vid sex. Hos många Noaks Ark-föreningar kan 

du ta ett hivtest med snabbsvar. Ett stick i fingret – det är allt! NOAKSARK.ORG

 ETT STICK 
I FINGRET

LARS LERIN, KONSTNÄR 
MANOEL ”JUNIOR”  

MARQUES LERIN,

FOTOGRAF

du inte bekymra dig mera. Testar du positivt får du medicin som håller dig frisk. 

Behandlad hiv gör dig dessutom smittfri vid sex. Hos många Noaks Ark-föreningar kan 

du ta ett hivtest med snabbsvar. Ett stick i fingret – det är allt!

KONSTNÄR 

FOTOGRAF
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Internationella aidsdagen
I samband med internationella aidsdagen  
arbetade vi med uppmärksamhet kring  
kampanjen Hiv i familjen (se ovan). Aktivi-
teter genomfördes huvudsakligen regionalt 
av medlemsföreningarna. Riksförbundet 
ansvarade för rikstäckande mediekommu- 
nikation och erbjöd föreningarna hjälp  
i arbetet med lokala medier och med  
kampanj- och informationsmaterial.

Kampanj – Hiv i familjen

En arbetsgrupp bestående av Noaks Ark  
Småland & Halland, Noaks Ark Göteborg  
& Västra Götaland och Noaks Ark Stockholm 
arbetade fram kampanjen Hiv i familjen som 
genomfördes på Facebook och Instagram un-
der European Testing Week och internationella 
aidsdagen. Den nådde över 38 000 individer och 
byggde på det material projektet Vän med virus
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(Noaks Ark Stockholm) tagit fram för att lättare 
kunna samtala med barn och unga kring hiv.
Antalet nedvärderande och kränkande kommen-
tarer på sociala medier har dessvärre blivit allt 
vanligare när vi gått ut till nya målgrupper med 
hivinformation. Detta gjorde att vi emellanåt 
stängde av möjligheten att kommentera, vilket vi 
annars sett som en bra möjlighet för människor 
att ställa frågor till oss. 

Foldrar, nyhetsbrev och annonsering 
Faktafolder på olika språk (se sidan 10)

Under året producerades nya faktafoldrar om 
hiv på arabiska, spanska, tigrinja, thai och ryska. 
Sedan tidigare finns foldrar på svenska, finska, 
engelska, franska, dari, farsi och somali.

Omkring 52 000 faktafoldrar distribuerades 
under året, huvudsakligen via Noaks Ark-fören-
ingarna. Faktafoldern blev under året den femte 
mest beställda, alla kategorier, på utbudet.se. In-
formationsfoldrarna på dari, farsi, tigrinja, thai, 
ryska, somali och spanska anpassades språkligt 
till talsvar, spelades in och gjordes tillgängliga 
för allmänheten via Noaks Ark Direkts växel 
och genom vår podcastplattform Podbean. Såväl 
foldrar som talsvar har även publicerats via soci-
ala medier och delats av våra följare.

Digital kampanj om Noaks Ark Direkt

En kampanj i tidningen QX som vänder sig till 
MSM (män som har sex med män) med tryckt 
och digital information om Noaks Ark Direkts 
service lanserades under tidig höst och pågår 
fram till midsommar 2022.

Bevakning av media 

Varje dag får riksförbundets kansli ett stort antal 
artiklar från hela världen med koppling till hiv. 
Av dessa publiceras varje dag upp till fem artik-
lar med högst relevans på vår hemsida. Genom 
tjänsten Meltwater kan vi snabbt skanna av vad 
som skrivs om hiv men även om Noaks Ark på 
sociala medier. Under året publicerades 1 825  
artiklar på hemsidans newsfeed.

Service och synlighet i media 

Även om året till största del upptagit medierna 
med ett annat virus har vi vid ett flertal tillfällen 
varit behjälpliga med faktagranskning av redak-
tionellt material som tar upp hiv och förmedlat 
kontakter mellan journalister och intervjuperso-
ner. Fyra pressmeddelanden har gått ut till 280 
journalister. Förutom nyheten att riksförbundet 
fick ny ordförande har vi också uppmärksammat 
media om att personer med hiv fått stå tillbaka 
under coronapandemin, att barn som lever i fa-
miljer med hiv är osynliggjorda samt den goda 
nyheten att flera kulturpersonligheter ställt sig 
bakom kampanjen Ett stick i fingret.

Webbinarium i religiösa samfund

Behovet av att förmedla insiktsfullt stöd är stort 
i olika religiösa samfund. De har en nyckelroll 
i att föra meningsfulla och trygga samtal med 
människor i skilda livssituationer. I samfunden 
finns erfarenhet av att sätta ord på det svåra och 
motsägelsefulla i livet.

Under 2021 gjordes ett lyckat pilotsemina-
rium, i samverkan med lokalföreningen Noaks 
Ark Norra Norrland riktat till personer verk-
samma i samfund inom och utanför de kristna 
kyrkorna. Under 2022 ges ytterligare seminarier 
på samma tema. Webbinariet innehåller en dags-
aktuell uppdatering om hiv, dess diagnostik och 
behandling.  Under en åtföljande paneldiskus-
sion reflekteras innebörden av att leva med hiv  
i dag. 

PILOTSEMINARIUM RIKTAT TILL PERSONER VERKSAMMA 

I OLIKA SAMFUND .
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Riksförbundet Noaks Ark  
i siffror 2021

 61 120 unika besökare på noaksark.org 

 6  Noaks Ark-föreningar finns i Sverige,  
  från Malmö till Luleå 

 95 000  personer nåddes av kampanjen  
  #ettstickifingret genom sociala medier

 38 000  personer nåddes av kampanjen  
  #hivifamiljen inför Europeans Testing Week    
  och internationella aidsdagen 

 697 förfrågningar till Noaks Ark Direkt 

 57  blogginlägg gjordes på noaksark.org 

 44  Facebookinlägg publicerades 

 11  olika språk är vår nya folder om hiv  
  översatt till från svenska

 52 000  foldrar om hiv har distribuerats 

 12  språk förmedlar hivinformation  
  genom talsvar 

 280  journalister har nåtts av våra  
  pressmeddelanden 

 13  nya podavsnitt har producerats 

 1 048  personer har deltagit i riksförbundets  
  digitala föreläsningar 

 1 825  artiklar har under årets publicerats på 
  hemsidans newsfeed 

 1  tablett om dagen kan göra att man håller sig    
  frisk och inte överför hiv till någon annan 

 15  minuter tar ett hivtest med snabbsvar

 020-78 44 40  är numret till Noaks Ark Direkt om du vill    
  prata med någon om hiv



Samordning, utveckling & kvalitet

BETECKNANDE FÖR NOAKS ARK är en strävan att 
kombinera professionalitet med ett ideellt huma-
nitärt engagemang. Härvidlag verkar förbundet 
för kvalitetssäkring av verksamheterna. Det är 
viktigt för oss att den som söker sig till Noaks 
Arks olika verksamheter får ett professionellt 
bemötande och att såväl anställda som volontära 
medarbetare och förtroendevalda har rätt kun-
skap.

Riksförbundet har verkat för utbyte av kun-
skap och erfarenhet mellan Noaks Ark-förening-
arna. Förutom en årlig stämma, en extra inkallad 
förbundsstämma och förbundsstyrelsens regel-
bundna sammanträden anordnades kollegiala 
träffar med medlemsföreningars verksamhets-
ansvariga samt mellan ordföranden, interna ut-
bildningar och en strategisk planeringskonferens 
för förbundsstyrelsen. Med anledning av corona-
pandemin anordnades mötena till största delen 
digitalt.

Under året anordnades interna utbildningsda-
gar i LFA-metodiken (Logical Framework App-
roach) och en internutbildning i användande  
av olika tekniska plattformar för möten, före- 
läsningar, utbildningar och webbinarier. Detta 
bidrog till en vitalisering av organisationens när-
varo i digitala medier externt, men också till en 
intensifierad intern kommunikation och samver-
kan. En ny basutbildning med grundläggande 
hivkunskap togs fram och anordnades vid två 
tillfällen för volontära och avlönade medarbeta-
re och förtroendevalda. 

Stöd till lokalföreningarna
En uppgift för riksförbundet är att bistå och 
stötta de lokala Noaks Ark-föreningarna i kom-
munikationsarbetet. Vid behov har föreningar-
na fått hjälp med olika tryckta, digitala material 
och profilprodukter. Förbundets informations-
material tas fram i samarbete med medlems-
föreningarna för att på bästa sätt tillmötesgå 
föreningarnas behov. Telefonrådgivarna på 

Noaks Ark Direkt har stått till lokalföreningar-
nas förfogande i faktafrågor. Medlemsförening-
arna har kunnat beställa kostnadsfritt material 
som används i verksamheten. Riksförbundet har 
under året bidragit med föreläsare och hjälpt till 
i utbildningar och föreläsningar. På begäran har 
representanter från förbundet deltagit i regiona-
la styrelsers sammanträden. Förbundskansliet 
stöttade även medlemsföreningar i arbetet med 
verksamhetsplanering, budgetering, bokföring 
och bokslut. 

Stadgerevision

Under året sammankallades en extra förbunds-
stämma för att fastställa reviderade stadgar för 
riksförbundet och regionala föreningar. Avsikten 
med stadgeöversynen var att reglera uppkomna 
praxis och att stärka sambandet mellan organi-
sationen förbunds- och föreningsverksamhet. 
Nyheter för att stärka de förtroendevaldas an-
svar och inflytande i förbundet var förslagen 
om att valberedningsarbete ska utgå från no-
mineringar från medlemsföreningarna samt in-
förandet av förtroendemannarevisorer utöver 
auktoriserade ordinarie och vice revisorer.

Arbetsmiljöarbete

Under 2021 slutfördes en systematisk översyn  
av de anställdas arbetsmiljö, vilken bland annat 
inbegrep en översyn av frisk- och riskfaktorer  
i arbetsmiljön och en särskild analys av den  
påverkan som distansarbete medfört i kölvattnet 
av covidpandemin. 

Nya lokaler

Vid slutet av året flyttade förbundskansliet till 
nya mera ändamålsenliga lokaler i Stockholms 
gamla posthus på adressen Vasagatan 28. De nya 
lokalerna är lättillgängliga för gästande medar-
betare från lokalföreningarna och erbjuder dem 
även arbetsplatser i samband med besök på för-
bundskansliet.

Tillsammans med engagemang
och professionalitet
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UTBREDNING

• 0,8 % av världens vuxna 
befolkning har hiv

• 0,07 % av Sveriges  
befolkning har hiv

•  28 % av Swazilands  
befolkning har hiv

•  63 % av världens hivfall 
finns i Afrika söder om  
Sahara

680 000
HIV/AIDSRELATERADE  
DÖDSFALL 2020
Antalet dödsfall har sjunkit med 
drygt 64 % sedan 2004 

1 500 000
NYA HIVINFEKTIONER 2020
Sedan 2010 har antalet nya hivinfektioner  
minskat med cirka 31 %

HIV i världen

7 AV 10 PERSONER  
MED HIV HAR TILLGÅNG  
TILL BEHANDLING 

Sedan starten av hivepidemin  
har 79 miljoner människor  
fått hiv, 36 miljoner har dött.

ALLT FLER LEVER MED HIV 
EFTERSOM FLER FÅR BEHANDLING

38 miljoner lever med hiv, 20 miljoner är kvinnor och 1,8 miljoner är barn

CORONAPANDEMIN 
OCH HIV
Enligt UNAIDS har hivtestning 
minskat med 40 % i Afrika och  
Asien under 2020. 
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KÄLLA: UNAIDS, FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

7 FALL I VECKAN (TOTALT 364)  
DIAGNOSTISERADES I SVERIGE 2020:

•  141 (39 %) heterosexuellt

• 113 (31 %) män som har sex med män 

• 13 (4 %) personer som injicerar droger 

• 21 (2 %) mor-till-barn

•  24 (6 %) övriga smittvägar

•  73 (20 %) information saknas

020-78 44 40 
SÄKRA SVAR OM HIV

4 100  människor får hiv varje 
  dag i världen

 1 900 dör varje dag i världen

 1 tablett om dagen kan göra  
  att man håller sig frisk

 1 tablett om dagen kan göra  
  att man inte överför hiv till  
  någon annan

 15  minuter tar ett hivtest 

 0 kronor kostar hivtestet

Drygt 13 000 personer har diagnostiserats i Sverige. 2 500 har rapporterats ha dött. 

Cirka 8 500 personer lever med hiv i Sverige i dag. Utöver dessa kan drygt 850 personer 

leva med hiv, utan att veta om det.

• Läkemedelsbehandlad hiv överförs 
inte vid sexuellt umgänge

• All hivtestning och behandling är  
gratis i Sverige

• I Sverige uppger 6 av 10 som lever 
med hiv att de har en hög livskvalitet

HIV i Sverige

NoaksArk
DIREKT

 (INFCARE/FOHM)



NOAKS ARK  
NORRA NORRLAND

• Stödverksamhet för 19 personer.

• 5 gruppträffar med olika aktiviteter  
i Luleå för personer med hiv.

• Filmat webbinarium om hiv med  
rubriken Förståelse, insikt, upprättelse.

• Kultur- och informationsaktiviteter, 
bland annat under Tornedalen Pride, 
Boden Pride, Umeå Pride och inter- 
nationella aidsdagen.

• Informationsinsats under tema- 
dagar för skolelever under  
Border Pride i Haparanda.

NOAKS ARK  
GÖTEBORG & 
VÄSTRA GÖTALAND

• Information till 240 000 personer 
via sociala medier.

• Drivit projektet Hälsofrämjande 

insatser för vuxna på asylboende.

• 30 föreläsningar av unga volon- 
tärer för unga nyanlända tjejer  
i projektet GIRL UP.

•  Rådgivning via telefon och  
mejl.

• Medverkan i West Pride,  
Mänskliga rättighetsdagarna  
och internationella aidsdagen.

NOAKS ARK  
MOSAIK

•  1 135 besök i Mosaiks lokaler och  
650 individuella samtal i den  
psykosociala verksamheten.

•  Öppet hus under internationella  
aidsdagen.

•  Testverksamhet där 135 hivtest  
med snabbsvar genomförts.

•  Anordnat fyra utflykter med 41 delta-

gare, bland annat en familjeutflykt.

•  Fördjupade kontakter med migrant- 
organisationer i Malmö. Utbildningar/
föreläsningar för 210 personer med 
migrantbakgrund.

NOAKS ARK
STOCKHOLM

•  Psykosocial rådgivning.

•  Besökare med ursprung i 100 olika 
länder på testmottagningen.

•  Cirka 40 aktiva volontärer med insat-
ser motsvarande två heltidstjänster.

•  Värdefull samverkan med bland andra 
Posithiva gruppen, RFSL och Region 
Stockholm.

•  Sommarkampanj och information  
för hivtestning.

NOAKS ARK
ÖSTERGÖTLAND

•  Psykosocial stödverksamhet med 
bland annat 400 enskilda besök  
i hem och utomhus.

•  Många medlemsaktiviteter –  
familjeutflykter, Kropp- och själhelg,  
veckoyoga med mera.

•  Utbildning av personal på vård- 
centraler och äldreboenden.

•  Utåtriktade aktiviteter under East- 
Pride, Linköping och Kulturnatten+.

•  Över 340 samtal och 80 mejl har  
besvarats med frågor om hiv och  
hivtestning.

NOAKS ARK 
SMÅLAND & HALLAND

•  130 personer som lever med hiv har 
erhållit psykosocial stödverksamhet. 
20 psykosociala aktiviteter, kunskaps-

forum, samtalsgrupper.

•  1 500 stödsamtal/rådgivning har 

genomförts på telefon.

•  Fem projekt, bland annat Kärlek utan 

gränser och Hiv och åldrande.

•   Information till 154 000 personer via 
sociala medier. 7 100 personer har 
nåtts av fysiska och digitala utbild-

ningsinsatser.

•  63 aktiva volontärer.
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Lokalföreningar

NOAKS ARK NORRA NORRLAND

Föreningen, som bildades 2001, har Norrbottens 
och Västerbottens län som geografiskt verksam-
hetsområde, med säte i Luleå. Volontärer finns i 
Luleå och Umeå.

Även under 2021 har verksamheten påverkats 
av covid-19-pandemin. En del av de aktiviteter 
som planerats har inte kunnat genomföras. Av de 
aktiviteter som gått att genomföra har flera skett 
i digital form.

Stödverksamhet

Stödverksamheten har haft kontakt med 19 
personer under året, varav 5 nya, samt med 10 
närstående. Jämfört med 2020 har föreningen 
etablerat fler nya kontakter under 2021.

Fem gruppträffar för personer med hiv har 
kunnat genomföras under året, samtliga i Lu-
leå. Även närstående har varit välkomna. Olika 
aktiviteter har anordnats under träffarna, bland 
annat har en sjuksköterska från Smittskydd in-
formerat om covid-19-vaccination. Deltagarna 
har fått göra övningen Plusaktiviteter – att hjäl-
pa sig själv att må bra och även haft ett tränings-
pass med instruktör. En psykoterapeut har hållit 
i ett gruppsamtal om hiv kopplat till rädsla, 
skam och relationer.

Information och utbildning
Informations- och utbildningsinsatser riktade till 
migranter som bland annat studerar på SFI och 
folkhögskolor har genomförts.

Föreningen har varit medproducent av en fil-
mad föreläsning om hiv och ett filmat gruppsam-
tal. I samarbete med Riksförbundet Noaks Ark, 
och i samverkan med Luleå Stift och Sensus, har 
föreningen arrangerat ett webbinarium om hiv 
med rubriken Förståelse, insikt, upprättelse. Den 
filmade föreläsningen och gruppsamtalet visades 
och programmet avslutades med samtal och frå-
gestund. Medverkade gjorde Jukka Aminoff,  
Steve Sjöquist, Helge Stålnacke, Björn Malm-
quist och Mona Eriksson. Webbinariet riktades 

främst till personal och frivilliga inom Svenska 
kyrkan och andra religiösa samfund i Norrbot-
ten och Västerbotten.

I samarbete med Riksförbundet Noaks Ark, 
Noaks Ark Stockholm och Noaks Ark Mosaik 
har föreningen arrangerat två digitala basutbild-
ningar om hiv.

Föreningen har vid ett flertal tillfällen sam-
arbetat med RFSL-föreningar i Norrbotten och 
Västerbotten. Tillsammans med RFSL Luleå och 
norra Norrbotten har föreningen visat filmen 
Den längsta resan, är resan inåt – filmen om  

Steve under Tornedalen Pride och Boden Pride  
& Boden Queer filmfestival. Under festivalen  
i Boden var föreningen även medarrangör för 
föreläsningen Livet – inte alltid en dans på rosor 
med Tobias Karlsson.

Föreningen har också varit medarrangör för 
en digital föreläsning under Luleå Pride, där  
Desireé Ljungcrantz från Folkhälsomyndigheten 
talade om hiv, stigma och det aktuella kunskaps-
läget. Gemensamt anordnades dessutom en digi-
tal föreläsning om sexuell hälsa, främst riktad till 
personer med transidentitet och transerfarenhet. 
Cal Orre från RFSL:s förbundskansli medverka-
de.

Från Norrbotten till Skåne
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FÖRELÄSNING I BODEN MED TOBIAS CARLSSON .
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NOAKS ARK STOCKHOLM

Noaks Ark Stockholm fortsätter att spela en  
viktig roll för invånarna i Stockholms län genom 
vår välbesökta testmottagning och vår breda och 
inkluderande stödverksamhet. Trots de begräns-
ningar som pandemin lagt på hela samhället un-
der 2021 har verksamheten fortsatt att bedrivas 
med en högre digital närvaro och med relevanta 
smittskyddsåtgärder i den öppna verksamheten 
och på testmottagningen.

Trots pandemin har verksamhetsåret 2021 
varit ett aktivt år inom Noaks Ark Stockholm. 
Tack vare alla medarbetares flexibilitet och stora 
engagemang för sitt uppdrag har verksamheten 
fortsatt kunna ställas om till en högre digital när-
varo. Våra timanställda medarbetare på testmot-
tagningen har gjort en extraordinär insats i att 
bemanna mottagningen så att väntetider inte ska 
behöva uppstå. Relevanta smittskyddsåtgärder 
har utvärderats löpande. Utöver detta är vi också 
extra stolta över den fortsatta avlastning som vår 
verksamhet har kunnat innebära för reguljär häl-
so- och sjukvård, då vi ställt våra resurser till för-
fogande för patienter och personal inom bland 
annat infektionssjukvården och smittskyddet. 
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Under internationella aidsdagen bjöd fören-
ingen, tillsammans med RFSL och Luleå dom-
kyrkoförsamling, på glögg och pepparkakor i 
Luleå centrum, delade ut foldrar och hade en 
quiz om hiv. Det gjordes även en filmad intervju 
med smittskyddsläkaren i Norrbotten, Anders 
Nystedt, om hiv. Intervjun finns på YouTube.

I samarbete med RFSL Piteå älvdal delades  
informationsmaterial ut i samband med en  
mini-Prideturné i Arjeplog, Arvidsjaur och Älvs-
byn, under Mångfaldsveckan i Arvidsjaur samt  
i samband med en sinnesromässa med regnbågs-
tema i Piteå.

I Västerbotten arrangerade föreningen två  
digitala föreläsningar med Axel Lilja om hiv och 
om att leva med hiv. Den ena skedde i samband 
med Umeå Pride i samverkan med NBV Norr, 
den andra tillsammans med RFSL Umeå och 
NBV Norr.

I samband med Border Pride satsade Hapar-
anda stads Barn- och ungdomsförvaltning på tre 
temadagar för skolelever. Föreningen bjöds in 
och informationsmaterial delades ut till många 
unga under dessa dagar.

Via den egna Facebooksidan har föreningen 
informerat allmänheten om hiv, med länkar till 
föreläsningar, intervjuer med mera.

Sammantaget har cirka 2 900 personer i Norr-
botten och Västerbotten nåtts med information 
om hiv genom föreningens informations- och  
utbildningsverksamhet.
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Ökat behov av stöd

När nu covid-19 fortsatt kommit att prägla verk-
samheten har det också blivit tydligt att vissa 
personer som lever med hiv och är i kontakt med 
vår verksamhet har fått ett ökat behov av psyko- 
sociala stödinsatser. Med ökad isolering och ut-
satthet som följd har vi därför sett ett behov av 
aktivt uppsökande verksamhet gentemot perso-
ner som identifierats leva med särskilda behov 
av extra stödinsatser. Den unika samverkan som 
Noaks Ark Stockholm har haft med länets infek-
tionsmottagningar har möjliggjort detta i högre 
utsträckning under 2021, jämfört med tidigare.

Noaks Ark Stockholm identifierade också ti-
digt under året behovet av att nå personer som 
lever med hiv och befinner sig i social utsatthet, 
hemlöshet, som är asylsökande eller lever som 
gömda, med information om vaccination mot 
covid-19. Tack vare ett unikt samarbete mellan 
ideella organisationer och Region Stockholm 
kunde vi under sommarmånaderna erbjuda vac-
cination mot covid-19 i våra lokaler för dessa 
personer som i övrigt inte hade nåtts av informa-
tionsinsatserna om vaccin. Totalt kom vi att  
vaccinera cirka 45 personer med dos 1 och 2  
mot covid-19.

Information, utbildning, rådgivning
Föreningens ändamål har fortsatt varit att verka 
för en begränsning av hiv och dess följder för en-
skilda individer och samhället i stort. Genom in-
formation, utbildningar, enskild rådgivning och 
uppsökande verksamhet har vi bidragit till före-
byggandet av hiv och andra sexuellt överförda 
och blodburna infektioner. Genom testverksam-
het, stödjande insatser och målgruppsanpassade 
aktiviteter har vi verkat för ökat välbefinnande 
hos personer som lever med hiv och stöd i att 
hitta verktyg för att leva med hiv som en kronisk 
infektion. 

Genom utbildning och information har vi ar-
betat för ökad medvetenhet om hiv och för att 
lindra utsattheten för personer som lever med hiv 
i samhället. Våra insatser har bidragit till ökad 
fysisk, emotionell, social och sexuell hälsa. Besö-
karna i vår stödverksamhet representerade cirka 

60 olika nationaliteter och testmottagningen tog 
emot patienter från 100 olika ursprungsländer. 

Vi har hjälpt människor som har hiv, är när-
stående, känner oro för hiv eller behöver lära sig 
mera. Vi har varit angelägna om att den informa-
tion och det stöd vi erbjuder bygger på vetenskap 
och beprövad erfarenhet. Arbetet har överlag 
genomförts av medarbetare med relevant kom-
petens och utbildning. Genom att just rekrytera 
medarbetare med hög kompetens har den yrkes-
inbyggda vetenskapliga evidensen inlemmats i 
verksamheten. 

Utöver anställda medarbetare har vi under 
2021 haft 40 volontärer som engagerat sig i 
verksamheten genom olika uppdrag som anpas-
sats efter rådande omständigheter. Volontärerna 
har agerat aktivitetsledare, ordnat med fika och 
middagar, bemannat receptionen, hjälpt till vid 
aktiviteter och introducerat nya gäster till verk-
samheten. Under 2021 har volontärernas enga-
gemang i föreningens arbete ökat och motsvarat 
knappt två heltidstjänster.  

Värdefull samverkan

Noaks Ark Stockholm fortsätter att värdesätta 
och utveckla den samverkan som finns upparbe-
tad med andra aktörer inom länet sedan lång tid 
tillbaka. Under året deltog vi exempelvis fortsatt 
i Preventhiv-gruppens samarbete med regionen, 
Smittskydd Stockholm, Venhälsan, Karolinska 
Universitetssjukhuset Huddinge, Posithiva Grup-
pen, RFSL, RFSL Stockholm och RFSL Ung-
dom i en gemensam ansats för hivprevention och 
ökad testning bland män som har sex med män  
i Stockholm. Vi var en del av informationsinsats-
en om testning för hiv och STI under sommar-
månaderna och spred kampanjen både genom 
utåtriktade aktiviteter i sociala medier samt till 
besökare i vår verksamhet. Vi har också fortsatt 
vår samverkan i det regionala nätverket för per-
soner som lever med hiv, i chemsexnätverket och 
deltagit i andra nätverksmöten med andra sam-
verkansorganisationer där vi bjuds in.
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NOAKS ARK ÖSTERGÖTLAND

I dagsläget finns cirka 260 hivpositiva personer i 
Östergötland. Noaks Ark Östergötland är verk-
sam i hela länet och arbetet delas in i tre delar:
1. Psykosocial stödverksamhet för personer som 

lever med hiv och deras anhöriga. Vi samarbe-
tar med regionens infektionsmottagningar och 
erbjuder en oas där personer som lever med 
hiv kan träffas utan att känna rädsla och öp-
pet prata om sin diagnos, känna samhörighet 
samt utbyta livserfarenheter. Vi kan också er-
bjuda terapitimmar inom kognitiv psykotera-
pi för dem som behöver och efterfrågar det.

2. Testmottagning i Norrköping och Linköping 
där vi erbjuder hivtest med snabbsvar via 
drop-in, samt rådgivning via telefon varje  
vardag.

3. Kunskapshöjande informationsinsatser till all-
mänheten, vårdpersonal och även de personer 
som lever med hiv.

Många aktiviteter i skuggan av pandemin
Under början 2021 kom Noaks Ark Östergöt-
land att till stor del fokusera verksamheten kring 
personer i den psykosociala stödverksamheten. 
Detta på grund av den höga grad av psykisk ohäl-
sa som kommit av isoleringen till följd av covid 
19. När vardagsrutiner under så lång tid föränd-
ras, där det för många innebar att stanna hemma, 
blev det uppenbart att isoleringen ledde till att 
personers psykiska hälsa kom att försämras.

Under årets första kvartal, då samhället i stort 
var nedstängt, genomfördes cirka 200 hembe-
sök/enskilda träffar utomhus. Totalt över året 
gjordes drygt 400 hembesök. ”Normala” år gör 
Noaks Ark Östergötland cirka 80 hembesök.

I takt med att restriktionerna lättade, startade 
de traditionella kaféträffarna en gång i veckan 
igen men vi valde att träffas utomhus till en bör-
jan. 

Yoga utomhus varje vecka kom igång, växel-
vis i Norrköping och Linköping. Till en början 
var deltagarantalet skralt men det visade sig att 
yogan blev mycket uppskattad med tio perso-
ner per tillfälle, så när hösten kom valde vi att ha 
kvar aktiviteten inomhus.

Föreningen anordnade även storhelgsaktivi-
teter med påskmiddag, midsommarfirande, jul-
bord och nyårsfirande samt mindre utflykter till 
närbelägna resmål och flera gemensamma mat-
lagningskvällar. 

Två större familjeaktiviteter genomfördes  
under sommaren, den traditionella Kolmården-
resan och en resa med övernattning på camping  
i Vadstena. 

En Kropp- och själhelg anordnades på Villa 
Fridhem där Ina Nyberg Gruffman deltog med 
en föreläsning och psykisk ohälsa till följd av 
isolering och utanförskap – ett högaktuellt tema 
efter samhällsläget de senaste åren. Under helgen 
visades även en föreläsning om de nya depot- 
injektionerna och hur de skulle administreras i 
Östergötland, baserad på intervjuer med bland 
andra Lena Änghagen och Karin Festin. Många 
av våra medlemmar har frågor kring detta ämne.

Under helgen fick deltagarna prova på två 
olika slags Yoga, Kundalini och Ashtanga, bada 
och basta, vandra i Kolmårdenskogarna samt 
lära sig hur man själv kan bryta den isolering 
som leder till psykisk ohälsa. 

Under föreningens större aktiviteter ombads 
deltagarna svara på en enkät, med det primära 
målet att få reda på vad det var som var svårast 
att leva med hiv i dag. Resultatet visar en stark 
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oro för primärvården och bemötandet där samt 
osäkerhet vad som gäller med informationsplik-
ten för den som lever med hiv men som är väl-
behandlad, när det kommer till sjukbesök och 
journalföring. 

Testning

Under 2020 visade sig en märkbar dipp i antal 
personer som testade sig på drop-in mottagning-
en, medan den under 2021 återgick till i stort sett 
samma antal som innan pandemin. Noaks Ark 
Östergötland har som tidigare erbjudit drop-in 
på onsdagar 17.30–19.30 i våra egna lokaler på 
Teatergatan 3 i Norrköping och i Linköping, ge-
nom ett samarbete med Ungdomshälsan i deras 
lokaler. Utöver det har det erbjudits tidsbokning 
vissa veckor. 

Över 340 samtal och 80 mejl har besvarats 
med frågor kring hiv och hivtestning.

Utbildning och utåtriktad verksamhet

Vi upplever att det inte längre talas om hiv och 
framför allt om hur det är att leva med diagno-
sen. Detta faktum blev utgångpunkten för våra 
utbildningar och informationsinsatser 2021.

Vi har använt sociala medier för att sprida 
våra budskap. Vi har även genomfört en utbild-
ning riktad mot personal på vårdcentraler och 
äldreboenden i Östergötland. Där fick sjukskö-
terskor och undersköterskor uppdatera sin hiv-
kunskap, för ökad förståelse om hur det är att 
leva med hiv i dag. Vi tog även upp den stigma-
tisering och det utanförskap som fortfarande är 
ett verkligt problem för många som lever med 
diagnosen.

Noaks Ark Östergötland deltog i länets stora 
evenemang EastPride och Linköpings Pride med 
öppet hus och frågor och svar om PeP och PrEP 
och budskapet Sprid bara Kärlek. Vi valde även 
att vid båda dess tillfällen samt under European 
Testing Week marknadsföra testmottagningen 
och vikten av tidig hivtestning. Drop-in mottag-
ningen höll även extraöppet.

Under Kulturnatten+ samarbetade vi med det 
lokala inrednings- och designföretaget To De-
cay med en utställning i deras butikslokaler, med 
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skulpturerna Ge HIV fingret i huvudfokus.  
Utställningen lyfte stigmat kring hiv och dess 
ursprung, vikten att prata om hiv och vikten av 
tidig hivtestning. Sammanlagt besöktes utställ-
ningen av närmare 500 personer under de tre 
dagar Kulturnatten+ pågick. Skulpturerna, som 
tagits fram av To Decay specifikt för tillfället, 
såldes över hela världen. Våra inlägg på sociala 
medier under de här dagarna nådde cirka 16 400 
personer.

Till internationella aidsdagen samarbetade 
Noaks Ark Östergötland med Riksförbundet 
Noaks Ark för att ta fram en rikstäckande digi-
tal kampanj där barn och familjer som lever med 
hiv lyftes fram under #hivifamiljen. Vi hade även 
ett eget öppet hus med temat Barn och familjer 

som lever med hiv, där RFSL Norrköping och 
Oasen deltog.

SKULPTURUTSTÄLLNING UNDER KULTURNATTEN+ .



NOAKS ARK GÖTEBORG  
OCH VÄSTRA GÖTALAND

Under 2021 har vår prioritet varit att inte bara 
stå stabilt utan också genomgå en expanderings-
fas för att möta efterfrågan på vår verksamhet, 
vilket vi också lyckats med. Vi har under året 
växt, både vad gäller anställd personal och frivil-
ligkraft.

Coronapandemins har på många sätt påverkat 
oss. I enlighet med Folkhälsomyndighetens re-
kommendationer har vi uppdaterat och anpassat 
vår verksamhet utifrån givna direktiv. 

Nästan alla fysiska träffar och aktiviteter har 
ställts om till digitalt. Särskilt fokus lagts på 
att förnya och uppdatera hemsida och sociala 
medieplattformar.

Vi har imponerats av våra deltagare som trots 
uteblivna fysiska träffar, fortsatt sitt deltagande 
med närvaro och engagemang. 

Under 2021 har samverkansmöten kontinu-
erligt ägt rum med aktörer relevanta för fören-
ingens hivpreventiva och sexualpolitiska arbete. 
Framför allt har vi fördjupat våra relationer med 
Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen 
Västra Götaland, där vi haft kontinuerlig dialog 
och samarbeten.

Som del av vårt samverkansarbete har Noaks 
Ark Göteborg och Västra Götaland också varit 
sakkunniga i flera forskningsstudier och kart-
läggningar, bland annat:
•  SRHR och Migration – En kartläggning av 

verksamheter i Västra Götalandsregionen, 
Kunskapscentrum för sexuell hälsa.

•  Tillgänglighet till sexuell och reproduktiv  

hälsa och rättigheter (SRHR) för kvinnor  

i Sverige med erfarenhet av flykt – en kvalita-
tiv studie utifrån yrkesverksammas syn på  
tillgänglighet, Göteborgs universitet.
Under 2021 valdes för tredje året i rad verk-

samhetsansvarig på Noaks Ark Göteborg och 
Västra Götaland till samordnare för det Natio-
nella nätverket för SRHR inom socialt arbete 
(SRHR står för sexuell och reproduktiv hälsa 
och rättigheter).

Kommunikation
Vi har under året förstärkt och fördjupat vår in-
terna och externa kommunikation En kommu-
nikatör har anställts på heltid, vilket möjliggjort 
aktuell, hållbar och strategisk kommunikation 
med särskilt fokus på våra digitala medier.

Den förhöjda närvaron och kapaciteten på 
våra sociala medieplattformar har lett till att 
antalet följare på både Instagram och Facebook 
ökat med cirka 20 procent. Genom att arbeta 
med både organiskt och betalt innehåll har vi 
lyckats nå ut med våra budskap på sociala medi-
er till cirka 240 000 personer, en ökning med  
80 procent från föregående år. 

Projekt med fokus på asylsökande 

Projektet Hälsofrämjande SRHR-insatser för 
vuxna på asylboende på asylboendet Restad 
Gård i Vänersborg beviljades stöd av Länsstyrel-
sen Västra Götaland för fjärde året i rad.

Målet har varit att fortsätta erbjuda vuxna 
kvinnor och män på asylboendet föreläsningar 
om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
samt om hiv och andra sexuellt överförbara in-
fektioner, kopplat till den svenska lagen och  
det svenska samhället med dess normer och  
jämställdhetstänk. 

30 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

AKTIVITETER PÅ ASYLBOENDET RESTAD GÅRD .
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Vårt arbete har uppskattats för att ha skapat 
en plattform där stimulerande diskussioner tagit 
form. Deltagarna har fått information och verk-
tyg för att söka ny, tillförlitlig kunskap.

Projektet har under 2021 resulterat i 60 infor-
mationstillfällen, utöver alla kringliggande mö-
ten. Vi har nått cirka 350 asylsökande personer.

Projekt med fokus på unga tjejer

Under 2021 har vi gått in i det tredje och sista 
året av utvecklingsprojektet GIRL UP, med stöd 
av Västra Götalandsregionen. Projektet fokuse-
rar på att utveckla främjande och förebyggande 
insatser för att öka medvetenhet och kunskap för 
specifikt nyanlända unga och unga vuxna tjejer 
kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättig-
heter, hiv och andra sexuellt överförbara infek-
tioner för att främja en lustfylld, trygg och säker 
sexualitet. Med projektet har vi arbetat preven-
tivt kring sexuellt riskbeteende och våld i nära 
relationer där vi vill stärka tjejers självkänsla och 
position i samhället. 

Projektet har under det andra året utbildat tio 
informatörer och under det tredje året ytterliga-
re fem. Informatörerna har föreläst i Västra Gö-
talandsregionen på grundskolor, fritidsgårdar, 
folkhögskolor, sommarskolor, asylboenden och 
för fotbollslag. Genom projektet har vi haft  
30 föreläsningstillfällen och nått cirka 240 unga 
nyanlända tjejer. 

Rådgivning

Att erbjuda rådgivning via telefon och mejl är 
en viktig del av vår verksamhet. Vi tar emot och 
besvarar frågor från både allmänheten och per-
soner som själva lever med hiv och deras när-
stående. Beroende på var personer bor och hur 
situationen ser ut hänvisar vi till närmsta test-
mottagning och/eller infektionsmottagning.

Föreläsningar, konferenser  
och utåtriktade aktiviteter
En viktig del av föreningen är att synas i olika 
sammanhang och uppmärksamma frågor som 
är grundläggande för oss. Okunskap om hiv bi-
drar till stigmatisering, sprider fördomar och gör 

att många fortfarande har en överdriven rädsla 
för hiv. En rad aktiviteter som både riktat sig till 
medlemmar och till allmänheten har genomförts 
under året.

Digitala föreläsningar

Digitala föreläsningar med olika teman har  
genomförts om:
• PrEP – Könsmottagningen berättar.
• Minoritetsstress.
• Att leva med hiv i dag.
Deltagarantalet varierade mellan 25 och 100.

Kropp- och själhelg

Den 5–7 november deltog Noaks Ark Göteborg 
och Västra Götaland som ledare på en Kropp- 

och själhelg anordnad av Noaks Ark Stockholm. 
Temat för årets helg var Nystart. 66 personer an-
mälde intresse, varav 22 personer kunde få delta. 
Det var en mycket uppskattad helg där samtliga 
deltagare och ledare var glada över att äntligen 
få vara med på en fysisk träff.

Mänskliga rättighetsdagarna
Den 6–7 december anordnades Mänskliga  

Rättighetsdagarna på Svenska Mässan i Göte-
borg. Årets tema var Demokrati + mänskliga 

rättigheter = sant. Vi medverkade i panelsamtalet 
Demokrati i pandemins kölvatten och hade även 
en egen programpunkt med rubriken SRHR –  

i en demokrati ska alla ha rätt till kunskap.



West Pride

West Pride 2021 anordnades 27 september till  
3 oktober. Vi var med som en självklar aktör.  
Vi uppmärksammade våra sexualpolitiska frågor 
med en tydlig koppling till hbtqia+, både genom 
närvaro på sociala medier och fysiskt under  
Pridemässan den 2-3 oktober i Eriksbergshallen 
i Göteborg. Över 300 personer besökte vår mon-
ter. De fick pyssla, tävla i quiz, träffa personal, 
volontärer och rådgivning. Vi delade ut 500  
informationsbroschyrer om hiv och över 1 200 
kondomer. 

Internationella aidsdagen
För att uppmärksamma internationella aidsda-
gen den 1 december anordnades flera aktiviteter. 

Vi var delaktiga i framtagandet av två digita-
la kampanjer. Den ena anordnades tillsammans 
med övriga Noaks Ark lokalföreningar. Kam-
panjen hade sin utgångspunkt i Barnkonven-
tionen för att särskilt uppmärksamma och lyfta 
fram barnens situation i familjer som lever med 
hiv. Totalt nådde denna kampanj ca 19 000 per-
soner.  

Den andra digitala kampanjen anordnade vi 
tillsammans med World Aids Day-nätverket i 
Göteborg. Med årets tema ville vi betona att vårt 
arbete i nätverket är del av en större rörelse där 
vi arbetar i linje med andra internationella hiv/
aidsorganisationer.

Den tredje aktiviteten var en fysisk filmvisning 
av filmen Bohemian Rhapsody. Noaks Ark  
Göteborg och Västra Götaland gick ihop med 
Hagabion i Göteborg för att genom filmvisning-
en uppmärksamma 30-årsdagen av Freddy  
Mercury´s död.

NOAKS ARK SMÅLAND & HALLAND

Föreningen verksamhets- och upptagningsom-
råde är Region Jönköpings län, Region Kalmar 
län, Region Kronoberg och Region Halland. För-
eningens säte är Växjö. Verksamheten är upp-
byggd i tre delar; psykosocial stödverksamhet, 
information- och utbildningsverksamhet samt 
testmottagning.

Under året har föreningen bedrivit tre projekt 
med stöd från Folkhälsomyndigheten i samver-
kan med regioner. Projekten har riktat sig till 
Folkhälsomyndighetens prioriterade preven-
tionsgrupper. Psykosocial stödverksamhet har 
bedrivits i samverkan med infektionskliniker,  
regioner samt övriga samverkanspartners. Det 
har varit en förutsättning för att kunna bedriva 
projekten och psykosocial stödverksamhet.

Både i projekten och i övrig verksamhet har vi, 
trots coronapandemin, uppnått våra mål, tack 
vara flexibilitet, engagemang och ihärdighet.

Psykosocial stödverksamhet
Målgruppen

Målgruppen i den psykosociala stödverksam-
heten har varit 130 personer som lever med hiv, 
varav fyra barn/ungdomar. Målgruppen utgörs 
till 90 procent av heterosexuella och 10 procent 
av homo/bisexuella. Av dessa har 75 procent ut-
ländsk bakgrund. Sammanlagt lever cirka 380 
personer med hiv i upptagningsområdet. För- 
eningen möter även målgruppens familjer, barn, 
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partners och vänner. Bland närstående finns cir-
ka 80 barn/ungdomar/unga vuxna och cirka 50 
andra närstående.

Samtalsprocesser

Inom psykosocial stödverksamhet ingår olika 
samtalsprocesser, som utgår från två olika be-
mötandeperspektiv. Det ena perspektivet utgår 
från vad som sker vid ett naturligt krisförlopp, 
det som uppstår vid trauman. Det andra tar sin 
utgångspunkt från ett salutogent perspektiv. Här 
ligger fokus på vad som bidrar till att hälsan be-
varas eller förbättras (friskfaktorer), snarare än 
att fokusera på sjukdomsorsaken (riskfaktorer). 
Ett kontinuumsynsätt finns i grunden på hälsa. 

Vilket stöd och/eller samtalsprocess som er-
bjuds utgår från det behov som framkommer och 
uttrycks av personen som lever med hiv. Det kan 
förekomma enskilt eller i kombination med fler 
processer. Psykosocial stödverksamhet erbjud-
er samtal enskilt och/eller i grupp, psykosociala 
aktiviteter samt KBT-inriktad terapi. Föreningen 
arbetar ständigt för att initiera självhjälpsgrup-
per i målgruppen, för att bryta ensamhet och 
skapa känsla av sammanhang. 

Statistik – psykosociala aktiviteter och  
samtalsgrupper 

Under året har föreningen genomfört 10 sociala 
aktiviteter, ett kunskapsforum och 9 samman-
komster för samtalsgrupper i upptagningsområ-
det. Sammanlagt har 249 personer deltagit vid 
dessa tillfällen.

Personer som lever med hiv och deras när-
stående har sammanlagt deltagit under 1 758 
timmar. Tiden som redovisas är enskilda fysiska 
personers deltagande.

Under verksamhetsåret har 1 498 stödjan-
de samtal på telefon utförts på sammanlagt 258 
timmar. Totalt har målgruppen erhållit 459 fysis-
ka samtal/psykosocialt stöd på 818 timmar. 

I denna tid ingår inte förberedelsearbete, mo-
tivationsarbete och efterarbete med olika aktivi-
teter. Tiden innefattar inte heller kontakter med 
myndigheter, verksamheter och organisationer 
som berör enskilda personer som lever med hiv.

Föreningen har tillsammans med Röda Kor-
set Arken genomfört Kunskapsforum Empower-

ment – egenmakt och delaktighet. Juridisk 
rådgivning har erbjudits målgruppen, i samver-
kan med en advokat.

Testverksamhet

Testmottagningen för hivtest med snabbsvar och 
utdelning av egenprovtagningskit för klamydia/
gonorré har utfört 1 715 hivtester fram till de-
cember 2021. Testmottagningen har återgått till 
testverksamhet som innan corona, besökare har 
börjat hitta tillbaka. En ökning av antalet utför-
da hivtest har skett jämfört med föregående år. 
Samma utveckling har skett för antalet utdelade 
egenprovtagningskit för klamydia/gonorré.

Samverkan med universitet/högskola har åter-
upptagits efter att dessa arenor åter öppnat upp. 
Ett professionellt team av sjuksköterskor, barn-
morskor, sexolog och terapeuter – alla med god 
kunskap om hiv och samtal om oro och ångest 
– utför testning. Värdar, i form av volontärer, 
förbereder och välkomnar besökare. Marknads-
föring om testverksamheten har bedrivits främst 
via sociala medier som Facebook, Youtube, 
Instagram, Öppna kanalen, vår egen hemsida 
och 1177.

Under 2021 var medelåldern bland besökare 
till testmottagningen 31 år. Åldersspannet var 
mellan 17 och 69 år bland dem som testat sig för 
hiv. Av dessa var 39 procent förstagångstestare, 
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60 procent hade testat sig för hiv tidigare, va-
rav 28 procent hade gjort ett tidigare hivtest på 
Noaks Ark Småland & Halland. Fler än tidigare 
har återkommit vilket vi ser som ett gott betyg. 
Mottagningen har sedan start nått 90 olika na-
tionaliteter. Övervägande har de som testat sig 
varit mycket nöjda med bemötandet och testtill-
fället, enligt utvärdering.

Utbildningsverksamhet

Inom denna verksamhet har insatser främst  
genomförts i projekten Kärlek utan gränser,  
Hiv och åldrande och Kunskapsforum Em-

powerment – egenmakt och delaktighet.

Kärlek utan gränser

Syftet med projektet Kärlek utan gränser är att 
genom kunskapshöjande insatser om hiv och 
SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättig-
heter), främja jämlik hälsa och livskvalitet samt 
minska stigma och diskriminering av personer 
som lever med hiv. Målgruppen är varit unga 
vuxna och vuxna i riskutsatthet med utländsk 
bakgrund. Projektet har en styrgrupp med repre-
sentanter från olika arbetsplatser och verksam-
hetsområden.

I projektet har arbetet fortlöpt med att utbil-
da målgruppen om hiv, sexualitet, sex och re-
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lationer ur olika perspektiv. Perspektiven är; 
SRHR, interkulturellt perspektiv, intersektionellt 
perspektiv, jämställdhetsperspektiv och sam-
hällsperspektiv.

Arbetet med hivrådgivning och frågor om 
SRHR till personer med utländsk bakgrund är 
en viktig del i det preventiva arbetet. Förening-
en har under året haft samverkansprojekt med 
kommuner, vuxnas lärande, bildningsförbund, 
SFI-uppdragsgivare och samhällsorientering.  
Utifrån denna samverkan kommer ett nytt likna-
de projekt påbörjas framöver.

Målet under året var att erbjuda föreläsnings-
tillfällen till målgruppen och utbildning till per-
sonalen som arbetar med målgruppen samt en 
spridningskonferens av projektets resultat. Ut-
bildningstillfällen har genomförts både digitalt 
och fysiskt, anpassat till coronapandemin. Per-
sonal har även erbjudits handledning. Framför 
allt samhällsorienteringen blev en viktig samver-
kanspart och arena för att nå målgruppen. En 
följeforskning har genomförts av Institutionen 
för kultursociologi på Linnéuniversitetet och en 
slutrapport har tagits fram av projektets resultat.

Hiv och åldrande

Hiv och åldrande är ett nytt projekt för förening-
en. Det innehåller två delar, ett med stöd av Folk-
hälsomyndigheten och ett med stöd av Familjen 
Kamprads stiftelse. Syftet är att bidra till att öka 
livskvaliteten för äldre personer som lever med 
hiv i Småland och Halland. 

Första året har handlat främst om att inhäm-
ta kunskap om målgruppen och ämnet samt att 
bilda en styrgrupp, vilket har gjorts. För att få 
fram aktuell forskning och statistik inom om-
rådet har en litteraturgenomgång genomförts 
av en docent vid Institutionen för socialt arbe-
te, Linnéuniversitetet. Dessutom har en digital 
enkätundersökning bland elever på vård- och 
omsorgsprogrammet och bland personal inom 
äldrevård- och omsorg utförts för att inhämta 
information om kunskapsnivån inom området. 
Vidare har fokusgruppintervjuer genomförts i en 
grupp äldre som lever med hiv.

UTBILDNING OCH INFORMATION – VIKTIGT FÖR NOAKS ARK.
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Statistik – informations- och utbildningsverk-

samheten

Under året har föreningen genomfört digitala 
och fysiska föreläsningar, utbildningar och web-
binarium vid 67 tillfällen. Sammanlagt har 920 
personer utbildats och informerats. Utöver ut-
bildningstillfällen har föreningen uppskattnings-
vis nått 6 200 personer med information via 
fysiska och digitala temadagar och mässor. Sam-
manlagt har föreningen därmed nått 7 100 per-
soner med bland annat utbildningar, temadagar 
och mässor. Under året har 592 personer besökt 
föreningens lokal.

Volontärer

Volontärarbetet sker i form av individuella eller 
gemensamma insatser som utförs inom ramen 
för verksamheten med hiv, STI och SRHR-pre-
vention och psykosocialt stöd. Volontärverksam-
heten stärker den sociala samvaron, integrerar 
och främjar sammanhållningen människor 
emellan. Bland föreningens volontärer finns en 
mångfald av åldrar, kulturer, nationaliteter och 
religioner, vilket sätter en speciell prägel på allt 
föreningen gör. Volontärer från andra miljöer 
och kulturer berikar föreningens sätt att bemöta 
och hjälpa människor, och det berikar förening-
ens förebyggande arbete, gentemot olika mål-
grupper i samhället. 

Volontärverksamheten är uppdelad i fyra  
arbetsområden: psykosocial stödverksamhet, 
förebyggande verksamhet, testmottagning samt 
styrelsearbete/representant i Riksförbundet 
Noaks Ark/valberedning. Under året har 63 en-
skilda personer engagerat sig ideellt i föreningens 
områden. En volontär kan vara engagerad i fle-
ra arbetsområden. Den sammanlagda frivilligtid 
som volontärer engagerat sig i under projektåret 
uppgår till 1 034 timmar. Det innebär att volon-
tärer gemensamt har lagt ner cirka 24 arbets-
veckor, frivilligt utan ersättning. För att tillvarata 
och bevara all den kreativitet och engagemang 
som volontärer bidrar med är det viktigt att 
verksamhetsansvariga uppmuntrar, stödjer och 
handleder dem i deras olika roller.

NOAKS ARK MOSAIK

Noaks Ark Mosaik 2021 i korthet:
•  1 135 besök i våra lokaler.                                   
•  650 individuella samtal i den psykosociala 

verksamheten.
•  Kontakt med 46 personer som lever med hiv.
•  Kontakt med 25 närstående varav 15 barn/

unga.
•  Föreläst för och utbildat 210 personer  

genom etniska föreningar.
•  Anordnat fyra utflykter med 41 deltagare.                                          
•  Genomfört 135 hivtest med snabbsvar.
•  Medverkat i basutbildning om hiv vid  

två tillfällen på nationell nivå.
Vi i Noaks Ark Mosaik har fortsatt vår re-

lativt nya verksamhet under 2021 med starkt 
engagemang, trots stora utmaningar. Vi hade 
en förhoppning att 2021 skulle ge mer normala 
förutsättningar men det blev lika kämpigt som 
2020, både på grund covid-19 och begränsa-
de resurser. Med en lika engagerad styrelse som 
tidigare, kunde vi anpassa verksamheten efter 
resurserna. Året räddades ekonomiskt av att vi 
lyckades samla in extra intäkter från bland an-
nat privata donationer. Vi är mycket glada för ett 
intensivt och ovärderligt engagemang från sty-
relsen.  

NOAKS ARK MOSAIK UTBILDAR I SAMARBETE MED ETNISKA 

FÖRENINGAR .
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Öppen verksamhet

Under 2021 hade föreningen 1 135 bokade och 
spontana besök, inklusive dem till testverk-
samheten. Från två språkträffar i veckan har vi 
kunnat öka till fyra. Den sociala samvaron och 
måleriträffarna på fredagar har varit veckans 
ljuspunkt för våra besökare. I den dagliga verk-
samheten har vi prioriterat att finnas tillgängli-
ga i våra lokaler för målgruppen för bokade och 
spontana besök. Besökare till testmottagningen 
har högt uppskattat vår tillgänglighet, eftersom 
vi inte kunnat erbjuda drop-in under året. 

Psykosocial verksamhet 

Inom den psykosociala verksamheten har för-
eningen haft kontakt med 46 personer som le-
ver med hiv och 27 närstående till dem, varav 
15 barn och ungdomar. Målet med den sociala 
verksamheten är att vara stöd för människor i en 
särskilt utsatt situation. Vi har arbetat med häl-
so- och trygghetsfrämjande insatser som stärker 
människors inneboende kraft och hjälper till att 
bryta ensamhet och utanförskap. De sociala akti-
viteterna har gett möjlighet till ökad gemenskap 
och delaktighet.

Fyra gruppaktiviteter anordnades: Två som-
marutflykter med sammanlagt 26 deltagare, en 
middag med 7 deltagare och en familjeutflykt 
med 8 deltagare.

Vi har genomfört 650 individuella samtal, bo-
kade och spontana, deltagit vid 5 läkarbesök och 
12 besök till olika verksamheter/myndigheter.

På grund av knappa ekonomiska resurser har 
vi inte kunnat utöka vår verksamhet i den takt 
vi önskat. Anslagen från Folkhälsomyndigheten 
har dessvärre inte varit tillräckliga och vi har till 
exempel tvingats prioritera bort resekostnader 
till personer i målgruppen utanför Malmö-Lund.

 
Internationella aidsdagen
Minnesdagen 1 december hölls i våra lokaler. Vi 
hade öppet hus och spred ut besöken under sex 
timmar. Förfriskningar serverades. Ett speciellt 
minnesrum ställdes i ordning med ljusarrange-
mang och foton. Där kunde deltagare som öns-
kade tillbringa en stund i lugn och ro.
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World Pride

Under World Pride 2021 och tillsammans med 
Riksförbundet medverkade Noaks Ark Mosaik 
med temat Living and Perceiving HIV in the bio-

medical era, med föreläsning av Udi Davidovich 
från Nederländerna.

Testmottagningen
Under året har vi erbjudit hivtest med snabbsvar 
i våra lokaler. Verksamheten har marknads-
fört via vår hemsida, vår Facebooksida och 
Instagram. Möjligheten har funnit att ringa för 
rådgivning, motiverande samtal och boka tid för 
hivtest. Vissa har föredragit att boka via mejl. 
Sammanlagt har vi testat 132 personer. Våra be-
sökare har varit mycket nöjda med vår tillgäng-
lighet och bemötande. En fjärdedel av dem har 
kommit genom rekommendation från vänner. 
Alla valde mottagningen för att det lätt att boka 
och de kunde vara anonyma. 

Informationsinsatser 
När utåtriktade informationsinsatser inte gick 
att genomföra på grund av covid-19 och begrän-
sade resurser, satsade vi på att sprida informa-
tion till migrantorganisationer i Malmö. 

Under året har vi fördjupat diskussion och 
samarbete med Irakiska Kulturföreningen, det 
Internationella Kvinnonätverket och Föreningen 

Wadadjir, samtliga i Malmö.
Föreningen har kontaktat flera migrantorgani-

sationer. Sammanlagt har vi föreläst för och ut-
bildat 210 personer med migrantbakgrund i tre 
föreningar.

Samverkan

Förutom fördjupad samverkan med tre förening-
ar i Malmö har Noaks Ark Mosaik ingått i ett 
europeiskt nätverk av organisationer som arbe-
tar med hiv och migration. I nätverket ingår tio 
föreningar från flera länder i Europa. Gemen-
samt arbetar vi för att utöka insatser kring hiv 
och testning till de mest utsatta migrantgrupper-
na i Europa.
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ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Riksförbundet Noaks Arks övergripande mål är att verka för en 
begränsning av hivepidemin och dess följder för enskilda och 
för samhället. Riksförbundet bidrar till förebyggandet av hiv och 
andra blodburna och sexuellt överförbara infektioner och verkar 
för ökat välbefinnande hos personer som lever med hiv och deras 
närstående. Genom opinionsbildning vill vi öka medvetenheten 
om hiv och lindra den sociala utsatthet som personer med hiv 
erfar.

Riksförbundet samlar ett nätverk av regionalt verksamma 
medlemsföreningar i Sverige. De bedriver primärpreventivt hiv- 
arbete och erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den 
som lever med hiv eller är närstående. Riksförbundet arbetar 
utifrån ett helhetsperspektiv på hiv och verkar för att kombinera 
volontära insatser med evidensbaserade preventiva och stödjan-
de metoder.

I vår vision har människor goda kunskaper om hiv och sprid-
ningen har minskat. Det upplevs inte längre som skamligt att ha 
hiv. Livskvaliteten för dem som lever med hiv har förbättrats och 
de upplever ingen samhällelig stigmatisering utan bemöts med 
respekt ute i samhället och i kontakten med myndigheter. Hälso- 
och sjukvården har blivit bättre i sitt bemötande av personer med 
hiv och på att diagnostisera hivinfektioner. Även andra yrkesgrup-
per har blivit bättre i sitt bemötande.

Riksförbundets primära uppgifter ligger på det nationella 
planet och utgörs huvudsakligen av telefonrådgivning, bevakning 
och spridning av hivrelaterade forskningsrön, rikstäckande kom-
munikations- och utbildningsinsatser, mediekommunikation och 
påverkansarbete samt driften av den gemensamma hemsidan. 
Internt vill vi genom samordning, erfarenhetsutbyte samt kompe-
tens- och metodutveckling bidra till att Noaks Ark-rörelsen sam-
fällt utgör ett effektivt instrument för genomförandet av Sveriges 
nationella hivstrategi.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2021
Både Riksförbundet Noaks Arks och dess medlemsföreningars 
verksamhet fortsatte att påverkas av spridningen av SARS-CoV-2 
och aktiviteterna anpassades i tilltagande omfattning till den på-
gående coronaepidemin. Aktiviteter digitaliserades och lyftes till 
sociala medier.

Riksförbundet fortsatte att under hela 2021 att följa interna-
tionell och nationell hivrelaterad forskning, bevakade media i 
frågan och genom utbildning, filminspelningar och inslag i sociala 
medier bidrog till att nya rön fick spridning. Riksförbundets kansli 
bevakade dagligen publiceringar om hiv. Av ett urval av drygt  
10 000 inkomna notiser, varav 80 % härrörde sig från internatio-
nella medier, valdes det ut i snitt 15 notiser om dagen av vilka 2–5 
artiklar per dag publicerades i en newsfeed i sociala medier.

Förbundet bevakade digitalt anordnade hivkonferenser i Sve-
rige och i världen. Uppdaterad information från konferensernas 
presentationer kom till användning i informationsmaterial, digi-
tala föreläsningar, i utbildningar, den dagliga telefonrådgivningen 
som erbjöds allmänheten och podcastavsnitt. En särskild konfe-
rensrapport sammanställdes och publicerades från International 
AIDS Societys (IAS) elfte hivkonferens som anordnades 18–21 juli 
2021 i Berlin.

Förbundet fortsatte att särskilt bevaka och sprida psykosocialt 
inriktad hivforskning, ett perspektiv på hiv som ligger Noaks Ark 
speciellt varmt om hjärtat. Vi höll oss kontinuerligt uppdaterade 
på forskning för att informationen från oss alltid ska vara korrekt, 
aktuell och nyanserad. Vi ansträngde oss särskilt att presentera 
hivfakta i ett psykosocialt och psykosexuellt ramverk och lyfta 
fram de psykosociala, kulturella och samhällsetiska aspekter som 
hiv ställer oss inför.

SARS-CoV-2 fortsatte att skapa oro hos personer som lever 
med hiv och deras närstående. Förbundet bevakade frågan  
kontinuerligt och belyste den under året med expertintervjuer, 

podcastavsnitt och blogginlägg. Information och stöd erbjöds 
också via riksförbundets telefonrådgivning, där var tionde samtal 
under året kom från personer som själva levde med hiv och deras 
närstående.

Riksförbundet samverkade också med Posithiva Gruppen, 
MSD och Sifo i en enkätundersökning bland personer med hiv om 
hur deras fysiska, psykiska och sociala välbefinnande påverkats av 
covidepidemin. Resultatet presenterades i ett webbinarium och 
en skriftlig rapport och visade att sex av tio tillfrågade var mera 
missnöjda med sitt psykiska välmående jämfört med tiden före 
coronapandemin och att hälften av dem känt sig känslomässigt 
förlamade till följd av coronasituationen påverkat dem. Varannan 
tillfrågad var mera missnöjd med sin fysiska hälsa jämfört med 
tiden för corona och fyra av tio ansåg att deras hivvård påverkats 
negativt av pandemin. Resultatet blev en värdefull plattform för 
verksamhetsplanering för psykosocial stödverksamhet. Riksför-
bundet samverkade med PG också i form av en digital konferens 
för personer med hiv med information om deras covidvaccine-
ring.

Samtalsvolymen i vår rikstäckande telefonrådgivning Noaks 

Ark Direkt ökade med 33 % under 2021 i förhållande till föregå-
ende år, som hade präglats av fokuset på coronaviruset. Jouren 
tog emot 697 förfrågningar, var av 75 % från män och 24 % från 
kvinnor. Frågorna handlade bland annat om smittvägar, symtom, 
hivtestning, hivbehandling och andra sexuellt överförda och blod-
burna sjukdomar. Snittlängden på samtalen var 20 minuter. 30 % 
av samtalen kom från MSM, vilket innebar en betydande ökning  
i förhållande till tidigare år. Vart tionde samtal kom från någon 
som lever med hiv eller en partner till någon som gör det. Vart 
tjugonde samtal kom från hälso- och sjukvårdspersonal, lärare  
 eller personal inom den sociala omsorgen. 79 % av samtalen 
handlade om risktagande vid sexuellt umgänge och 20 % om hiv-
risk vid socialt umgänge, ofta blodkontakt. Hälften av alla samtal 
berörde hivtesting.

Noaks Ark Direkt användes ofta som en brygga till hälso- och 
sjukvården och andra hjälpinstanser. Vid 44 % av samtalen kun-
de den uppringande hänvisas till vidare hjälp. Vid sex fall av tio 
etablerades kontakt med en regional Noaks Ark-förening och vid 
fyra fall av tio till annan mottagning såsom en STI-mottagning, 
infektionsmottagning eller en mottagning för psykosocialt stöd. 
Vid 38 tillfällen bokade rådgivarna direkt en tid för hivtestning åt 
patienten.

Under året utvecklade vi ett nytt digitalt system för insam-
lande av samtalsstatistiken med anonymiserade uppgifter om 
samtalen. Systemet har underlättat insamlingen och analysen av 
samtalsstatistiken. Tack vare det nya systemet har vi nu en mycket 
mera detaljerad och lättillgänglig bild av olika uppringandes och 
målgruppers problemformuleringar kring hivinfektionen.

Under 2021 anordnade förbundet 32 utbildningsarrange-
mang som samlade 1 048 deltagare från hälso-och sjukvården, 
missbruksvården, socialtjänsten och den humanitära sektorn. 
Noaks Ark fortsatte att ingå som en fast komponent i flera sjuk-
sköterskeutbildningar, i regel i delkurser folkhälsovetenskap. 
Samarbetet med Karolinska Institutet i form av en årlig högskole-
poänggivande utbildning Hiv med individen i fokus ur ett globalt 
perspektiv genomfördes digitalt med anledning av coronapande-
min.

Under World Pride arrangerades ett internationellt webbi-
narium med forskare på temat Living and Perceiving HIV in the 

Biomedical Area i samarbete med Noaks Ark Mosaik. I samarbe-
te med Noaks Ark Norra Norrland gjordes två inspelningar med 
aktuella hivfakta och en paneldiskussion om de biomedicinska 
framgångarnas inverkan på livssituationen hos personer som  
lever med hiv. Inspelningarna användes i ett webbinarium med 
temat Förståelse, insikt, upprättelse som anordnades med syftet 
att minska hivrelaterat socialt stigma. Bemötandet av patienter 
med hivinfektion inom hälso- och sjukvården var temat för ett 
Guldarken-seminarium med bland andra pristagaren Inger Fors-
gren från Kvinnocirkeln i Sverige (KCS).

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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52 000 exemplar av informationsmaterial och 10 000 kondo-
mer distribuerades under 2021. Informationsmaterial om hiv pro-
ducerades på fem nya strategiskt valda språk efter samråd med 
de lokala Noaks Ark-föreningarna. Därmed distribuerar vi i dag 
hivinformation på tolv språk: Svenska, engelska, franska, spanska, 
thai, somali, farsi, dari, tigrinja, arabiska, ryska och finska. Till stor 
del distribuerades materialet via skolor, högskolor och universi-
tet via lärarsajten Utbudet som vi samarbetade med under året. 
Vårt informationsmaterial hade redan året dessförinnan blivit det 
tionde vanligast beställda undervisningsmaterial bland lärare i 
samhällskunskap, och under 2021 seglade materialet upp till att 
bli det femte mest beställda inom alla ämnesområden.

Under året spelades också hivinformation in på dari, farsi, tig-
rinja, somaliska, spanska, ryska, arabiska och thai. Den förinspela-
de informationen lades ut i Noaks Ark Direkts växel som knappval, 
där informationen nu är tillgänglig med en mobiltelefon på tolv 
språk dygnet runt även för personer som har svårt att ringa under 
öppettiderna till exempel från en ett flyktingboende eller för per-
soner med begränsad läs- och skrivkunnighet. 

Ett lättöverskådligt faktablad med statistiska uppgifter om hiv 
i Sverige och globalt användes i samband med utbildningar och 
föreläsningar och laddades ned från vår hemsida av 1 381 perso-
ner framför allt för användning inom utbildningar och skolarbe-
ten. Faktabladen var under året de enda tillgängliga på svenska 
där uppdaterad nationell och global hivstatistik presenterades på 
ett överskådligt, lättfattligt och sammanfattande sätt. Under året 
fortsatte vårt elektroniska nyhetsbrev att sprida aktuell informa-
tion från förbundskansliet. 

Riksförbundet fortsatte med ett opinionsbildande arbete i 
form av möten med beslutsfattare samt genom nätverk och sam-
arbeten med andra organisationer som arbetar med hivfrågan. 
Tidig diagnostik och behandling och dess effekt på smittsamheten 
utgjorde en röd tråd i vår kommunikation på sociala medier. Ar-
betet med att verka för en översyn av informationsplikten pågick 
i form av möten med andra organisationer och uppvaktning av 
politiker. Informationsplikten i den svenska smittskyddslagstift-
ningen belystes också i vår podcast. Vår ansats till attitydpåverkan 
med kampanjer, blogg och en ökad närvaro på bland annat Face-
book, Twitter, Youtube och andra sociala medier har syftat till att 
normalisera men inte bagatellisera hivproblematiken i avsikt att 
minska hivrelaterad social utsatthet och bidra till tidigare diag-
nostik och behandling. 

Riksförbundet var engagerad på internet och i sociala medier 
i avsikt att öka medvetenheten om hiv/STl samt minska hivrelate-
rad social utsatthet. Riksförbundets hemsida besöktes av 61 000 
unika besökare, vilket innebar en ökning med 52% i förhållande 
till föregående året. Information om hivtestning och postexpo-
sitionsprofylax kan nämnas bland ämnen som många besökare 
sökte information om.

Under året publicerades 57 blogginlägg, vilka delades flitigt 
i sociala medier. På riksförbundets Facebooksida publicerades 
46 inlägg. Under året producerade och publicerade förbundet 
13 podcastavsnitt. Dessa berörde ämnen som hiv och våld i nära 
relationer, hiv och migration, barnens situation i familjer med 
hivproblematik och sammanfattande aktuell hivinformation på 
flera migrantspråk. En kampanj i tidningen QX vände sig till MSM 
med tryckt och digital information om Noaks Ark Direkts service 
och pågick fram till midsommaren och avlöstes av ”Ett stick i fing-
ret”-kampanjen som pågick året ut i sociala medier. Kampanjerna 
bidrog till att andelen MSM som utnyttjade vår telefonrådgivning 
ökade betydligt under året. 

Tidig diagnostik och behandling och dess effekt på smitt-
samheten var ett återkommande budskap i vår kommunikation 
på sociala medier. ”Ett stick i fingret”-kampanjen nådde 95 000 
personer från halvårsskiftet och året ut. Kampanjen bidrog till att 
antalet unika besökare på vår hemsida ökade kraftigt under året. 
Kampanjen bidrog också till en betydande ökning av samtal till 
vår telefonrådgivning Noaks Ark Direkt.

I samband med European Testing Week och internationella 
aidsdagen verkade riksförbundet för att främja uppmärksamhet 
kring aidsdagen. Aktiviteter genomfördes huvudsakligen regio-
nalt av medlemsföreningarna. Riksförbundet ansvarade för riks-
täckande mediekommunikation och erbjöd föreningarna hjälp i 
arbetet med lokala medier och med kampanj- och informations-
material. Inför aidsdagen lanserade Noaks Ark-föreningarna i 
sociala medier en kampanj med utgångspunkt från FN:s barnkon-
vention. Kampanjen som nådde 38 000 personer under årets sista 
månad fokuserade på barnets rättigheter i familjer som lever med 
hivproblematik. Tillhörande material i form av böcker och filmer 
på svenska och engelska hade tagits fram av Noaks Ark Stockholm 
inom ramen för föreningens fleråriga familjeprojekt.

Riksförbundet verkade för ett utökat utbyte av kunskap och 
erfarenhet mellan Noaks Ark-föreningarna. Förutom en årlig 
stämma, en extra inkallad förbundsstämma och förbundsstyrel-
sens regelbundna sammanträden anordnades kollegiala träffar 
med medlemsföreningars verksamhetsansvariga samt mellan 
ordföranden, interna utbildningar och an strategisk planerings-
konferens för förbundsstyrelsen. Med anledning av coronapande-
min anordnades mötena till största delen digitalt.

Under året anordnades interna utbildningsdagar i LFA-meto-
diken (Logical Framework Approach) och en internutbildning i an-
vändande av olika tekniska plattformar för möten, föreläsningar, 
utbildningar och webbinarier. Detta bidrog till en vitalisering av 
organisationens närvaro i digitala medier externt, men också till 
en intensifierad intern kommunikation och samverkan. En ny  
basutbildning med grundläggande hivkunskap togs fram och  
anordnades vid två tillfällen för volontära och avlönade med- 
arbetare. 

Vid behov anordnades handledning för lokalföreningar i till ex-
empel hantering av hemsidor samt text- och bildkommunikation 
via sociala medier, men än viktigare kan den informella handled-
ning ha varit som skett i dialogen mellan medlemsföreningarnas 
olika funktioner och kunde vi bidra till kvalitetssäkring av verk-
samheterna. Telefonrådgivarna på Noaks Ark Direkt stod till lo-
kalföreningarnas förfogande i faktafrågor. Handledning och hjälp 
med medlemsföreningarnas hemsidor tillika med grafisk formgiv-
ning och kommunikation tillhandahölls. På begäran deltog repre-
sentanter från förbundet i regionala styrelsers sammanträden 
och årsmöten och stöttade förbundskansliet medlemsföreningar 
i arbetet med verksamhetsplanering, budgetering, bokföring, 
bokslut.

Under året anordnades det en ordinarie stämma och en extra 
inkallad stämma för stadgerevision, vilka arrangerades digitalt 
med anledning av coronasituationen. Förbundsstyrelsen samla-
des till nio sammanträden och en strategisk flerdagars konferens 
under året. Tio funktionärsmöten, en planeringskonferens med 
presidiet, två ordförandekonferenser och fem planeringsdagar 
med förbundskansliet anordnades.

Under hösten genomförde förbundsstyrelsen en intern 
medarbetarenkät i avsikt att utvärdera målkongruensen och 
samarbetet mellan riksförbundets olika delar i landet. Noaks 
Ark-föreningarna uttryckte en stor samsyn i vilken typ av stöd som 
de regionala föreningarna känner ett behov av att få från förbun-
det och dess kansli. Enkäten kommer att tjäna som en värdefull 
utgångpunkt för kommande verksamhetsplanering och -utveck-
ling. Under året slutförde styrelsens arbetsmiljöutskott en över-
syn av förbundskansliets arbetsmiljö. 

Förbundet verkade inom International Coalition of AIDS Servi-
ce Organisation (ICASO) genom dess europeiska gren AIDS Action 
Europe och representerade Noaks Ark och Sverige i ett interna-
tionellt partnermöte som denna gång anordnades digitalt och 
samlade europeiska frivilligorganisationer kring aktuella hiv- och 
MR-frågor. Under året vinnlade sig riksförbundet Noaks Ark om 
att utveckla samarbetet med andra organisationer som arbetar 
med hivfrågor i Sverige.
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FLERÅRSÖVERSIKT

Belopp i tkr 2021 2020 2019 2018 2017

Bidrag 5 244  4 950 5 405 4 995 5 177

Resultat efter finansiella poster 328 384 157 -148 -160

Soliditet 63,0% 38,6 % 25,7 % 21,7 % 16,8 %

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i tkr
Balanserat

resultat Årets resultat
Ändamålsbestämda 

medel

Belopp vid årets ingång 232 949 384 422 160 049

Disposition enligt föreningsstämma 384 422 -384 422

Årets resultat 328 603

Belopp vid årets utgång 617 371 328 603 160 049



Belopp i kronor Not 2021 2020

INTÄKTER 

Gåvor 1 750 132 889

Bidrag 4 5 243 775 4 950 000

Nettoomsättning 3 0 17 000

Övriga intäkter  1 098 95 487

Summa 5 246 623 5 195 376

KOSTNADER

Övriga externa kostnader 5 -2 562 224 -2 495 233

Personalkostnader 6  -2 355 469 -2 188 661

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 0 -125 950

Rörelseresultat 328 930 385 532

FINANSIELLA POSTER

Räntekostnader och liknande resultatposter   -327 -1 110

ÅRETS RESULTAT 328 603 384 422

RESULTATRÄKNING
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Belopp i kronor Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter 7 0 0

Summa anläggningstillgångar 0 0 

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 0 0

Andra kortfristiga fordringar 44 755 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   207 982 176 650

Summa kortfristiga fordringar 252 737 176 650

Kassa och bank 1 504 055 1 836 888

Summa omsättningstillgångar 1 756 792 2 013 538

SUMMA TILLGÅNGAR 1 756 792 2 013 538

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Ändamålsbestämda medel 160 049 160 049 

Balanserat resultat 617 372 232 950

Årets resultat   328 603 384 422

Summa eget kapital 1 106 024  777 421 

Kortfristiga skulder

Mottagna ej förbrukade bidrag 0 432 775

Leverantörsskulder 209 092 397 691

Skatteskuld 319 5 587 

Övriga kortfristiga skulder 95 755 78 481 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  345 602 321 583 

Summa kortfristiga skulder 650 768 1 236 117

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 756 792 2 013 538

BALANSRÄKNING
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NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH VÄRDERINGS-
PRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen 
(1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd om års-
redovisning och koncernredovisning, K3 (2012:1).

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor.
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde 

om inte annat anges nedan. Fordringar har värderats till det 
lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräk-
nas inflyta.

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits 
eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det 
är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgo-
dogöras föreningen och intäkterna kan beräknas på ett tillför-
litligt sätt.

Gåvor

Intäkter i form av gåvor intäktsförs som huvudregel när gå-
van sakrättsligt är genomförd. Gåvor redovisas normalt enligt 
kontantprincipen.

Bidrag

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidra-
get har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess 
villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Detta innebär att in-
täktsredovisning endast sker när det är sannolikt att bidraget 
inte kommer att återkrävas. Bidrag är till största del likvida 
medel från offentligrättsliga organ.

Immateriella och materiella anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar upptas 
till nettovärde av anskaffningsvärde och ackumulerade pla-
nenliga avskrivningar samt korrigerat för eventuella upp- el-
ler nedskrivningar. Avskrivningar påbörjas då tillgången tas 
i bruk. Materiella anläggningstillgångar som är av mindre 
värde enligt inkomstskattelagen (1999:1229) redovisas som 
kostnad vid första redovisningstillfället.

Egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar är 
redovisade enligt aktiveringsmodellen, vilken innebär att 
utgifter under utvecklingsfasen aktiveras. Utgifter aktiveras 
endast under förutsättning att det bland annat är sannolikt 
att tillgången kommer att generera framtida ekonomiska 
fördelar.

Avskrivningar baseras på uppskattad nyttjandeperiod och 
sker enligt följande:

Balanserade utgifter: 33 % av anskaffningsvärdet.
Maskiner och inventarier: 20 % av anskaffningsvärdet.

NOT 2 UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Vid upprättande av årsredovisning enligt K3 krävs att anta-
ganden görs om framtiden och andra viktiga källor till osä-
kerhet i uppskattningar på balansdagen, som innebär en 
betydande risk för en väsentlig justering av de redovisade 
värdena för tillgångar och skulder under kommande räken-
skapsår. Det görs även bedömningar som har betydande 
effekt på de redovisade beloppen i denna årsredovisning. De 
uppskattningar och bedömningar som görs ses över årligen 
och baseras på tidigare erfarenheter men även andra fakto-
rer som anses vara rimliga att beakta. De slutliga utfallen av 
uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från 
nuvarande uppskattningar och bedömningar och effekterna 
av ändringarna av dessa redovisas i resultaträkningen under 
det räkenskapsår som ändringen görs, samt under framtida 

räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kom-
mande räkenskapsår.

Föreningen aktiverar utvecklingsarbeten, vilka förutspås 
ha goda resultatgenereringar i framtiden. Aktiverade utveck-
lingsarbeten skrivs av under 3 år.

Belopp i kronor 2021 2020

NOT 3 NETTOOMSÄTTNING

Avser kurs- och  
aktivitetsintäkter 0 17 000

NOT 4 BIDRAG

Folkhälsomyndigheten 4 811 000 4 950 000

Stiftelsen Noaks Ark  
(från 2013) 432 775 0

Summa 5 243 775 4 950 000

NOT 5 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER

Rörliga verksamhets- 
kostnader  1 434 117 1 442 315

Lokalkostnader 487 890 477 193

Kontors- och  
administrationskostnader 640 217 575 725

Summa 2 562 224 2 495 233

NOTER

NOT 6 PERSONALKOSTNADER

Medeltal anställda 2,5 2,5

Löner, andra ersättningar 
och sociala avgifter:

Styrelse 70 000 70 000

Anställda 1 404 453 1 394 162

Sociala kostnader 704 271 637 892

(varav pensionskostnader) (241 219) (143 839)

NOT 7 BALANSERADE UTGIFTER

Ingående ackumulerade 
anskaffningsvärden 377 846 377 846

Inköp 0 0

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 377 846 377 846

Ingående ackumulerade 
avskrivningar 377 846 251 896

Avskrivningar 0 125 950

Utgående ackumulerade 
avskrivningar 377 846 377 846

Utgående bokfört värde 0 0
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Styrelsen vill tacka alla föreningar, deras medlemmar, volontärer och personal som gör 
Noaks Ark till vad det är. Vi vill också tacka Folkhälsomyndigheten, vars statliga hiv/STI-
medel utgör grunden för riksförbundets verksamhetsfinansiering. Vi vill också rikta ett 
varmt tack till andra som bidragit till verksamheten såväl finansiellt som genom frivilliga 
insatser och engagemang för den fråga som engagerat oss i trettio år: Att hindra och  
lindra verkningarna av det humana immunbristviruset hiv. 

SLUTORD
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INGER FORSGREN TILLDELADES GULDARKEN 2019, men 
coronapandemin slog till precis innan prisutdel-
ningen som sköts upp. Och sköts upp. Och sköts 
upp igen. Men i glipan innan omikronvarianten 
tog över kunde vi äntligen fira Inger.

Inger har gett röst åt kvinnor med hiv, perso-
ner som injicerar droger och lever med hiv och 
på senare tid åt att åldras med hiv. Hon tvekar 
inte att vara personlig, inte heller att röra sig 
över hela vårt land för att föra ut budskapet om 
hur det är att leva med hiv, bemötande och sex-
ualitet. 

Inger har levt med hiv i 35 år. Till en början 
kunde hon inte ta till sig att hon fått hiv och 
trodde att hennes läkare skulle ringa och säga att 
det var ett misstag. 

– Jag levde i flera år med att förneka min si-
tuation, men när jag förstod allvaret tog jag ett 
beslut att sluta leta heroin och i stället fokusera 
på att hålla mig frisk. Hiv räddade mitt liv, säger 
hon.

INGER BODDE PERIODVIS på Noaks Arks gästhem. 
Hon vägrade ta AZT som i början av 1990-talet 
användes mot hiv.

– Det brände ju sönder folk inifrån! När jag 
sedan fick diagnosen aids fanns kombinations-
behandlingen. Jag vägde 42 kilo när jag kom ut 
från sjukhuset, jag kunde knappt gå. Med medi-
cinen blev jag frisk och sprang Tjejmilen samma 
år, säger hon och skrattar.

Priset delades ut av Riksförbundet Noaks 
Arks tidigare ordförande Lena Nilsson Schönne-
son. I samband med utdelningen anordnades ett 
seminarium kring hiv och bemötande, där del-
tog även Richard Brändström från Karolinska 
Institutet, Daniel Serguey Suarez från Posithiva 
Gruppen och psykoterapeut Jacob Carlander.

Guldarken

Äntligen

OM GULDARKEN
”TILL PRISTAGARE FÖR RIKSFÖRBUNDET 

NOAKS ARKS GULDARKEN-PRIS KAN UTSES EN 
ELLER FLERA PERSONER SOM I SITT ENGAGE-
MANG, SIN FORSKNING ELLER ANNAN VERK-
SAMHET GJORT BETYDANDE INSATSER MED 

RELEVANS FÖR HIVFRÅGAN, VILKA ÄNNU INTE 

FÅTT TILLBÖRLIGT ERKÄNNANDE OCH UPP-
MÄRKSAMHET .”

GULDARKEN DELADES UT FÖR FÖRSTA 

GÅNGEN I SAMBAND MED NOAKS ARK STOCK-
HOLMS 30-ÅRSFIRANDE DEN 6 OKTOBER, 2016. 
PÅ GRUND AV CORONAPANDEMIN PAUSADES 

GULDARKEN UNDER 2020 OCH 2021 .

LYSSNA PÅ INGER FORSGREN på Noaks Ark-podden, där hon 
också förklarar varför hon hellre har hiv än diabetes. Noaks 
Ark-podden hittar du på www.noaksarkpodden.podbean.com 
och genom vår hemsida.
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”Låt den omtanke och solidaritet som  
under coronaåret 2020 kommit till  
uttryck världen över också en dag prägla 
alla människors förhållningssätt till hiv.”
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Har du frågor hiv och STI?

Ring Noaks Ark Direkt 020-78 44 40

Vi ger dig säkra svar .

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARK

Vasagatan 28, 111 20 STOCKHOLM
08-700 46 00

www.noaksark.org


