
 

  
  

  

 
 
Enheten för folkhälsa och Smittskyddsenheten välkomnar till 

Kunskapsdag om att leva med hiv idag 
Stora medicinska framsteg har gjorts sedan det första fallet av hiv upptäcktes i Sverige för mer än 30 
år sedan. Men att leva med hiv innebär fortfarande ofta att bli bemött med okunskap, fördomar och 
obefogad rädsla eller avståndstagande. 

För att aktualisera området inom RVN genomförs en kunskapsdag om behandling av hiv, hur 
behandling påverkar smittsamhet och berättelser om livet för personer som lever med hiv.  

Under dagen får du ta del av föreläsningar från Folkhälsomyndigheten; Enheten för sexuell hälsa och 
hivprevention och RVN; Infektionsklinik, Mödrahälsovård, Kvinnoklinik, Barnklinik och Vårdhygien. 

Målgrupp 

All personal inom Region Västernorrland och övriga som berörs av området.  

Datum, tid och plats 

3 oktober kl 9-16  

Sundsvalls sjukhus, Aulan 

Videosändning  

Örnsköldsviks sjukhus, Aulan 

Sollefteå sjukhus, Samlingssalen 

Deltagande via länk 

Det finns möjlighet att delta på länk (även externa deltagare) från annan plats via Regionens 
videokonferenssystem. Ange i din anmälan så återkommer vi med information om uppkoppling.  

Anmälan 

Deltagande är kostnadsfritt. Det bjuds på för- och eftermiddagsfika i de angivna lokalerna. Lunch 
ingår inte. Välkommen med din anmälan senast den 26 september Klicka här för anmälan 

Har du frågor om dagen, kontakta Anna Gidlund, folkhälsoplanerare anna.gidlund1@rvn.se eller 
Ulrika Bengtsson, smittskyddssjuksköterska ulrika.bengtsson@rvn.se 

Varmt välkommen!

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=eaa0d87d0172
mailto:anna.gidlund1@rvn.se
mailto:ulrika.bengtsson@rvn.se


 

  
  

  

 

 
Dagens innehåll  
8.30 Fika serveras i Aulan Sundsvall, Samlingssalen Sollefteå och Aulan Örnsköldsvik 

9.00 Att leva med hiv idag: Desireé Ljungcrantz, Folkhälsomyndigheten; Enheten för sexuell hälsa 
och hivprevention.  
Folkhälsomyndighetens arbete inom området, hiv i den svenska kontexten och berättelser om och 
erfarenheter av att leva med hiv ur avhandlingen Skrubbsår. 
 
Att möta patienter med hiv och deras anhöriga:  
10.45 Infektionsklinik, överläkare Infektionskliniken RVN.  
Att möta patienter med HIV som behandlande läkare. Uppkommer symtom när man blir smittad, 
påverkar behandling smittsamheten mm. 
 
12.00 Lunch på egen hand 

 
13.00 Mödrahälsovård och kvinnoklinik, Anna Bäckström, mödrahälsovårdsöverläkare 
Västernorrland & specialistläkare Kvinnokliniken RVN.  
Att möta patienter med hiv inom mödrahälsovård och förlossningsvård - infektionsscreening under 
graviditet, hur vi handlägger gravida med känd eller nyupptäckt hiv och hur vi förhindrar överföring 
av hiv till foster/barn. 
 
13.45 Fika 
 
14.15 Barnklinik, Anne-Charlotte Sundin Neib; överläkare Barnkliniken RVN.  
Att möta barn och deras familjer vid upptäckt och behandling av hiv. Vad innebär det för ett barn att 
ha hiv och hur ser behandlingen ut. 
 
15.15 Vårdhygien, Matilda Foborg, hygiensjuksköterska Vårdhygien RVN.  
Basala hygienrutiner och arbetet i vården kopplat till hantering av blod. 
 
15.45 Avslut  
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