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Side 2 w HivNorges årsmelding 2011

FORORD
Selv om hivepidemien i Norge kan virke bagatellmessig i for-
hold til hva mange andre land opplever, har vi ennå ikke klart 
å redusere det årlige antall nysmittede. Derfor må det sterkere 
innsats til om vi skal nå målet om halvering av nysmittede 
innen 2015.

BAKGRUNN
I Norge blir hiv og hivpositives levekår møtt med likegyldig-
het, som får minst to konsekvenser som er nøye forbundet med 
hverandre: kunnskapsnivået og bevisstheten om hiv, hvordan 
hiv smitter og ikke smitter går ned, både i såkalte utsatte grup-
per og i befolkningen generelt.

PÅVIRKNINGSARBEID
For å sikre hivpositives interesser og rettigheter er det viktig at 
HivNorge utfører aktivt påvirkningsarbeid overfor beslutnings-
takere. I 2011 har mye tid gått med til det foreslåtte kvalitetsre-
gisteret.

INFORMASJON
omfatter utgivelse av bladet Positiv, aktiv oppdatering av websi-
dene, forhold til presse og bruk av hivinformanter. HivNorge er 
også aktive på stand på ulike arrangementer rundt om i landet.

AKTIVITETER
HivNorge organiserer en rekke arrangementer som for eksem-
pel på Verdens aidsdag 1. desember. I tillegg arrangerer vi kurs, 
seminarer og foredrag for hivpositive.

REGNSKAP
HivNorges regnskap innbefatter et aktivitetsregnskap samt 
balanse.
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[INNHOLD 2011]

På forsiden: Illustrasjon til boken ”Elsk meg som jeg er” (side 13), 
fotografi av Annelise Jackbo. Baksiden: Maleri med vannfarger fra kurset 
”Bodymapping” av en av deltakerne. Øverst: Professor Stig Frøland 
mottar Plussprisen av generalsekretær Evy-Aina Røe på Verdens aidsdag 
1. desember 2011.
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I 2011 var det 30 år siden 
aids først ble oppdaget og 
selv om det ikke akkurat 

er et jubileum å feire, ble 
det markert på ulike 

vis rundt omkring i 
verden.  Det første 

juninummeret til The Economist 
viet flere sider til epidemien med tit-
telen “ The end of AIDS”?  For siden 
1981 har vitenskap, aktivisme og 
altruisme i form av penger, i skjønn 
forening virket intenst for å komme 
denne epidemien til livs. Det tok 15 
år å komme fram til effektive medisi-
ner som har ført til at hiv ikke lenger 
automatisk fører til aids, og det tok 
nye 15 år før man kunne stadfeste 
med sikkerhet at effektiv behand-
ling også virker smittebegrensende. 
Kan vi regne med å ha en kur eller 
vaksine klar før de neste 15 årene er 
omme? Det er ting som tyder på det.  
Men ironisk nok, når lyset i tunnelen 
begynner å skimtes, risikerer man 
at midlene tørker inn ettersom den 
globale økonomiske krisen forver-
res. 

Og selv om det globalt er positive 
signaler om at graden av smitteover-
føring avtar er det ingen grunn til 
å slå seg til ro med det. Epidemien 
i Norge kan virke bagatellmessig i 
forhold til hva mange andre land 
opplever, men faktum er at vi ennå 
ikke har klart å redusere det årlige 
antall nysmittede. Vi har som resten 
av verden, i forbindelse med fjorår-
ets høynivåmøte i FN, satt oss som 

mål å halvere antall nysmittede 
innen 2015 og hvis vi skal klare det, 
må det en sterkere innsats til.

Hva er det som skal til for at vi skal 
klare denne jobben her i Norge? 
Smittetallene, særlig i msm-miljøet, 
ser ikke ut til å gå ned. I forbin-
delse med Skeive dager arrangerte 
HivNorge en workshop på Pride 
House i Oslo om kondombruk holder 
som forebyggende middel. Debat-
ten var livlig og engasjementet stort, 
uten at det utkrystalliserte seg et 
tydelig svar, men denne debatten må 
fortsette. Utfordringen er fortsatt for 
HivNorge å bidra til at hiv kommer 
høyere på dagsordenen i homomil-
jøet og samfunnet generelt.

Som vi har påpekt i flere år nå, har 
offentlige midler til hiv- og aidsar-
beid stått stille. For HivNorges del 
kan vi opplyse om at vi i 2011 fikk en 
liten tilleggsbevilgning fra Helsedi-
rektoratet, og vi er takknemlige for 
det, men skulle gjerne hatt mye mer. 

Uten økte bevilgninger er det van-
skelig å dekke hivpositives behov. Og 
selv om sekretariatet gjør sitt beste, 
er det vanskelig å hindre at dette 
går ut over tilbudet til medlemmene 
og andre som er berørt av hiv. Det 
synes vi er fryktelig frustrerende.  
Antallet henvendelser til HivNorge 
om råd, veiledning og informasjon 
med mer, er større enn noensinne og 
vi opplever at vi har en veldig viktig 
funksjon. Vi er den eneste landsdek-

kende interesseorganisasjonen med 
juridisk kompetanse som jobber for 
hivpositives rettigheter.

At hiv virker veldig fjernt for folk 
flest er vel kanskje ikke så rart, det 
er ikke mye fokus på hiv i norske 
medier.  Men at det for helsevesenet 
skal være så fjernt er nokså utrolig. 

Hos fastleger og andre i helsevesenet 
er det fortsatt manglende kunnska-
per om hiv, noe flere av våre med-
lemmer dessverre erfarer alt for ofte. 
I møte med helsevesenet forventer 
våre medlemmer å møte mennesker 
med kunnskap og innsikt. Når dette 
ofte ikke er virkeligheten, medfører 
det en undøvendig belastning for 
hivpositive. HivNorge mener det 
derfor er behov for å styrke opplæ-
ringen av helsepersonell på dette fel-
tet. Det vil også bidra til å redusere 
antallet diskriminerende situasjoner, 
eller situasjoner som grenser til 
diskriminering. 

Vi ser fram til den varslede mile-
pælkonferansen, som er initiert av 
Helsedirektoratet i april, hvor man 
skal evaluere den nasjonale strate-
giplanen om hiv og aids. Vi håper 
at denne konferansen vil bidra til 
fortgang fra myndighetenes side i 
arbeidet med å realisere målsettin-
gene i strategiplanen, og en forstå-
else for at både fokus og bidrag er 
nødvendig.

Sterkere innsats må til

[FORORD]
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2011 er historie. For HivNorges del har dette vært et 
år på det jevne. Prosessen rundt straffebestemmelsen 
(§155) går sin gang – om enn i et lukket rom. Det er 
derfor ikke mye å melde derifra, kun at det rett på nyåret 
vil bli avholdt et møte med sivilt samfunn. Til dette vil det 
også bli anledning til skriftlige innspill, hvilket HivNorge 
naturligvis vil benytte seg av. Arbeidet i utvalget skal 
avsluttes i oktober 2012.  Vi registrerer at andre gjerne 
vil ta æren for at utvalget har kommet i stand og for at 
flere politiske partier har landet et politisk syn i tråd med 
HivNorges. Vi konstaterer en gang for alle at utvalget 
aldri hadde sett dagens lys uten HivNorges lobbyarbeid, 
og politikernes endrede syn på denne bestemmelsen ville 
heller ikke blitt endret uten vårt lobbyarbeid.

Vi har i året som har gått hatt gående et prosjekt finansi-
ert av ExtraStiftelsen: ”Tid for rett”. Prosjektets mål er å 
dokumentere hivpositives juridiske problemstillinger. Vi 
ansatte i mars en jurist på heltid til dette arbeidet. Vi har 
også i kjølvannet av prosjektet kjøpt inn et dokumenta-
sjonsverktøy for også i fortsettelsen å kunne dokumen-
tere hivpositives problemstillinger. Dette håper vi skal 
hjelpe i synliggjøringen overfor myndighetene, også i 
fremtiden. Prosjektet avsluttes i mars 2012. 

Vi arbeider for å synliggjøre organisasjonen og hivsaken 
i mange sammenhenger. Nytt av året var vår deltagelse 
på Gullruten. Vi bidro på forskjellige måter, men her vil 
vi spesielt nevne gullkondomene som ble Gullrutens 
”høydare” og snakkis! 

En annen begivenhet i året 2011 er vår bok av og for 
hivpositive kvinner – Elsk meg som jeg er! Det har vært 
en trang fødsel å realisere denne ideen, men resulta-

tet var verdt å vente på. Seks flotte kvinner og ett par 
har delt sitt innerste med oss og boka gir utvilsomt en 
beskrivelse av hivpositive kvinners hverdag – som er 
gjenkjennbar for de fleste. Tusen takk til disse sterke og 
flotte kvinnene!

Norge og resten av verden har levd med hiv som en om-
fattende epidemi i tretti år. Mye har skjedd siden starten 
på begynnelsen av åttitallet da norske helsemyndigheter 
fryktet en epidemi som ville smitte seks millioner (ja, 
seks millioner) nordmenn innen år 2000. Forestillingene 
om at hiv var ukontrollerbart smittsomt førte til frykt, 
panikk og blant annet forslag om at hivpositive måtte 
stenges ute fra samfunnslivet, stigmatiseres i helt bok-
stavelig forstand og isoleres på Bjørnøya for å beskytte 
samfunnet. 

Etter at medisinene kom i 1996 var en positiv hivtest 
ikke lenger noen dødsdom og hivepidemien forsvant fra 
avisenes førstesider. I Norge blir hiv og hivpositives leve-
kår etter hvert møtt med likegyldighet. Likegyldighetens 
epidemi får minst to konsekvenser som er nøye forbundet 
med hverandre: Kunnskapsnivået og bevissthetsnivået 
om hiv, hvordan viruset smitter og ikke smitter, går ned 
både blant de såkalte utsatte gruppene og i den generelle 
befolkningen. Etter 30 år med hiv er vi altså ikke kommet 
lenger. Vi kan endre på denne situasjonen, men det krever 
politisk vilje, økonomisk satsing og mot til å forsvare en 
av samfunnets mest usynlige og marginaliserte grupper. 
Myndighetene har heller ikke i 2011 vist denne viljen eller 
hatt dette motet vi mener de burde hatt og vist. 

La oss håpe at 2012 vil vise en betydelig endring for hiv-
positive – vi skal bidra etter beste evne også neste år!  

[BAKGRUNN]

Tid for rett og tid for mot

4.872 mennesker er diagnostisert 
med hiv i Norge siden epidemi-
ens barndom på begynnelsen av 
80-tallet. Av disse er 3.282 menn 
og 1.590 kvinner. Over 2.000 er 
smittet i Oslo.

499 besøkende hver dag hadde 
HivNorges hjemmesider i 2011. 
Det er en økning fra 386 som var 
gjennomsnittet i 2008 – det første 
året websidene framsto i ny drakt.

De fleste videoene på HivNorges 
hjemmesider kan også ses på 
YouTube. Videoen ”Hiv – bry deg!” 
som ble produsert i forbindelse 
med Verdens aidsdag i 2010 har 
blitt sett av over 3.000 personer.
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[PÅVIRKNINGSARBEID]

Vi har i løpet av 
2011 jobbet videre 

med påvirkningsarbeid 
overfor forslaget til ny 

felles diskrimineringslov. 
HivNorge er opptatt av at 
hivpositive sikres et fullsten-

dig vern mot diskriminering.
Det har også i 2011 gått med 

mye tid til arbeid i forhold til det fore-
slåtte kvalitetsregisteret. HivNorge har 
i denne prosessen vært opptatt av at 
formålet med registeret er tydelig og at 
personvernhensynene blir tilstrekkelig 
ivaretatt. Registeret vil bli innført, men 
det gjenstår fremdeles mye arbeid før vi 
kan anbefale våre medlemmer å delta.

Arbeidet med straffelovens bestem-
melser er heller ikke avsluttet, selv om 
det nå er et utvalg som vurderer hva den 
rettslige tilstanden på dette feltet skal bli.

I Oslo kommune har det vært en pro-
sess med utarbeidelse av en ny strategi-
plan for kommunens hiv- og aids-arbeid. 
HivNorge har vært aktivt deltakende i 
denne prosessen.

HivNorge deltok i januar på LOs 
landskonferanse for utvalgene for 
familie- og likestillingspolitikk. Hiv var 
et av temaene på konferansen, og i til-
legg til synliggjøring av hiv som tema på 
arbeidsplassen og kunnskapsformidling 
om hiv og hva det vil si å leve med hiv, 
var dette en arena for dialog med de til-
litsvalgte om hvilke behov og verktøy de 
opplever vil være hensiktsmessige i det 
videre arbeidet.

Tid for rett
HivNorge mottok i november 2010 pen-
gestøtte fra ExtraStiftelsen til et rettig-
hetsprosjekt vi har kalt ”Tid for rett”. 

Prosjektet var todelt: Den første 
delen var gjennomføring av en rettighets-

turné for å gi informasjon til helse-
personell om rettigheter og plikter for 
hivpositive. Den andre delen innebærer 
å dokumentere og beskrive de behov og 
utfordringer vi vet eksisterer, samt do-
kumentere mengden av henvendelser og 
innenfor hvilke saksfelt henvendelsene 
er.  Målsettingen er gjennom dokumenta-
sjon og synliggjøring å påvirke myndig-
hetene til å finansiere videre arbeid etter 
at prosjektet er avsluttet. Et avledet mål 
er også at hivpositive i større grad skal 
sikres de rettigheter de har krav på, og 
samtidig få informasjon om plikter.

Opplysningsarbeidet om rettigheter 
ble gjennomført ved at HivNorges jurister 
reiste rundt i alle helseregioner/landsde-
ler og holdt foredrag for helsepersonell 
og andre interessenter om hivpositives 
rettigheter og plikter og helsepersonells 
plikter og ansvar overfor hivpositive. Som 
ledd i rettighetsturneen holdt vi foredrag 
i Oslo, Trondheim, Kristiansand, Ålesund, 
Stavanger, Tromsø og Bergen. Vi vil 
videreføre dette arbeidet med foredrag 
i 2012.

Dokumentasjonsdelen av prosjektet 
gjøres parallelt med vår juridiske rådgiv-
nings- og veiledningstjeneste. HivNorge 
har gått til innkjøp av et saksbehand-
lingsprogram, Sarepta, som brukes til å 
registrere og dokumentere alle henven-
delser HivNorge mottar knyttet til spørs-
mål om hiv og juss. HivNorge har også 
gått gjennom tidligere års saker for å få 
en oversikt over saksområder, problem-
stillinger og videre utfordringer.

Sarepta
I utgangspunktet er Sarepta et program 
for saksbehandling for advokater som 
gir en oversikt over blant annet saker, 
tidsbruk og salærberegning. Vi har fått 
hjelp av programutvikler til å få tilpasset 

Sarepta til sekretariatets bruk. Ved bruk 
av Sarepta får vi en oversikt over hvor 
mange og hva slags henvendelser vi får i 
løpet av et år.

Rettighetshefter
I 2011 har HivNorge arbeidet med 
utgivelse av to nye rettighetshefter: ”Ny 
i Norge” og ”Arbeidsliv”. Heftene ”Ny i 
Norge” og ”Arbeidsliv” vil ferdigstilles i 
første del av 2012.

Heftene vil bli distribuert til våre 
medlemmer, til infeksjonsmedisinske av-
delinger og vil bli lagt ut på våre hjemme-
sider, for å sikre optimal tilgjengelighet. 

Heftene er utgitt med støtte fra Justis-
departementet og medisinfirmaet Gilead.

Høringer
Regjeringen la i 2010 frem forslag til 
ny kommunal helse- og omsorgslov, ny 
folkehelselov og et utkast til fremtidens 
helsetjenester. Disse forslagene ble sendt 
på høring og HivNorge avga høringsutta-
lelse til alle tre forslagene i januar 2011. 
Våre uttalelser kan lastes ned fra vår 
hjemmeside.

Rådgivning
HivNorges rådgivningstjeneste utgjør 
en vesentlig andel av organisasjonens 
arbeid. Mennesker fra hele landet, og 
også fra utlandet, tar kontakt med organi-
sasjonen, enten via personlig fremmøte, 
via telefon eller via e-post. Noen ønsker 
rådgivning av personlige årsaker, andre 
er pårørende til mennesker som lever 
med hiv og andre igjen er organisasjoner 
eller offentlige instanser.

Henvendelsene spenner over et bredt 
spekter av temaer. En betydelig andel av 
henvendelsene omfatter generell infor-
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[RÅDGIVNING]

masjon om hiv og smitte-
veier. Noen mistenker 

at de har vært i en 
risikosituasjon hvor 

de har utsatt seg for smittefare 
og ønsker informasjon og veiledning. 
Vanlige spørsmål omhandler symptomer, 
og når og hvor man kan teste seg for hiv. 
Andre har nylig blitt gjort oppmerksom 
på at de har hivpositive i sitt nærmiljø, 
det være seg på arbeidsplassen eller i 
omgangskretsen, og ønsker informasjon 
om hva hiv er og om smitteveier.

En annen hovedkategori av henven-
delser er fra mennesker som nylig har 
testet positivt for hiv eller som opplever 
utfordringer med å leve med hiv. Mange 
av disse ønsker informasjon om hva 
HivNorge gjør og hvilke tilbud organisa-
sjonen har. En del ønsker å delta på orga-
nisasjonens seminarer for å tilegne seg 
verktøy til å håndtere diagnosen og for å 
møte andre i samme situasjon. Noen har 
konkrete temaer de ønsker å diskutere 
og få råd og veiledning om, andre ønsker 
kun noen å prate med.

Den siste hovedkategorien av hen-
vendelser omhandler juridisk rådgivning, 
og henvendelsene kommer fra hivposi-
tive, pårørende og fagpersoner. En stor 
andel av henvendelsene relaterer seg til 
generell informasjon om rettigheter og 
plikter man har som hivpositiv. Videre ut-
gjør henvendelser fra personer som har 
kommet i en konkret situasjon hvor de 
er i behov av juridiske råd, en betydelig 
del av rådgivningen. I noen av tilfellene 
er det tilstrekkelig med en rådgivnings-
samtale, mens vi i andre saker må yte 
mer omfattende bistand eller represen-
tere vedkommende som har tatt kontakt  
blant annet i møter eller ved klagesaks-
behandling. Tematisk tar den juridiske 
rådgivningen for seg et omfattende 
spekter, blant annet innenfor helserett, 

trygderett, arbeidsrett, utlendingsrett og 
diskrimineringsrett.

Bladet Positiv
Positiv er et fagblad som tar opp aktuelle 
saker omkring hiv og hivepidemien, samt 
hvordan det er å leve med hiv. Bladet 
kommer ut med fire nummer i året, og 
har vært utgitt siden 2002. Det sendes til 
alle medlemmer, abonnenter og distri-
bueres gjennom utvalgte steder som 
for eksempel de infeksjonsmedisinske 
avdelingene ved de største sykehusene 
her i landet. Bladet selges også gjennom 
Narvesen.

Nyhetsbrev
Nyhetsbrevet er en av organisasjonens 
kommunikasjonskanaler til medlem-
mene. Det har blitt sendt ut tre brev i 
løpet av 2011. Nyhetsbrevene innehol-
der informasjon om organisasjonens 
aktiviteter. I 2011 lanserte HivNorge også 
en elektronisk nyhetstjeneste, hvor et 
elektronisk nyhetsbrev sendes ut til alle 
som melder seg på denne tjenesten. I 
nyhetsbrevene lenker vi til eksisterende 
saker på våre nettsider og vi har også 
plass til tre andre korte informasjonssa-
ker det ikke nødvendigvis behøver å være 
en lenke til. Hensikten med nyhetsbre-
vene er å utøve mer aktivt informasjons-
arbeide ved å minne folk om nyhetene vi 
har på sidene våre, noe som vil føre til økt 
bruk av sidene og øke informasjonsflyten.

Questback
HivNorge innførte i 2010 bruk av det 
elektroniske evalueringsverktøyet Quest-
back. Verktøyet har blitt brukt innenfor 
flere områder i 2011.

Alle seminarer HivNorge har gjen-

nomført har blitt evaluert via Questback. 
Evalueringene har gitt HivNorge verdifull 
tilbakemelding som tas med i utarbei-
delsen og videreutviklingen av videre 
aktiviteter. Det har også vært et verktøy 
for deltakerne til å gi tilbakemelding om 
ønsker om innhold for senere aktiviteter.

Andre bruksområder for Questback i 
2011 har vært evalueringen fra frivillige 
etter gjennomføring av frivillig arbeid, 
evaluering av hivinformantenes oppdrag, 
i rettighetsprosjektet og quizer. Resulta-
tene av alle rapportene er informasjon av 
betydning for HivNorges videre arbeid.

Quiz
HivNorge bruker aktivt quiz som infor-
masjonsformidlingsstrategi. Quizene har 
fått en naturlig plass ved vår standakti-
vitet, men brukes også i workshops, på 
internett, under foredrag og i rettighets-
prosjektet.  Quizenes spørsmål tilpasses 
anledning og målgruppe, og svarene på 
quizene gir HivNorge en tilbakemelding 
om et mønster i kunnskapsnivået hos re-
spondentene.  En annen positiv effekt ved 
quiz på stand er at vi får en god dialog 
med de som fyller ut og slik sett får gitt 
mye informasjon på kort tid – og ofte i en 
en til en-situasjon.

Web
HivNorges websider oppdateres omtrent 
daglig, og her finner man foruten nyhets-
saker, relevant informasjon om det å leve 
med hiv. I 2011 ble det produsert 193 
nye artikler til internettsidene, av dette 
var 80 rene nyhetssaker. En rekke eldre 
artikler er oppdatert, og det er også lagt 
til 228 lenker til andre mediers omtale av 
hiv og aids. Besøkstallene på våre websi-
der viser en økning på rundt åtte prosent 
fra året før, og en total økning på 30 
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Øverst til venstre: Generalsekretær Evy-Aina 
Røe på Ungass-møte i New York, deretter Queen-
dom som underholder på HivNorges Verdens 
aidsdag-arrangement. Til høyre: fra Skeive dager, 
med Evy-Aina Røe sammen med LLH-leder Bård 
Nylund. Nederst til venstre: et av maleriene fra 
Bodymapping-kurset.
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[INFORMASJON]

prosent siden omleggingen i novem-
ber 2007. I løpet av 2011 har vi også 
sikret muligheten for å vise levende 
bilder (video) på våre websider. 
De fleste videoene som vi har på 
hjemmesiden kan også ses på 
YouTube. Videoen ”Hiv – bry deg!” som 
ble produsert i forbindelse med Verdens 
aidsdag i 2010 har blant annet blitt sett 
av over 3.000 personer.

Hivinformantene
HivNorges hivinformanter er et populært 
og etterspurt tilbud, og de har en sentral 
rolle i HivNorges informasjonsarbeid. 
Hivinformantene er mennesker som selv 
lever med hiv, og som driver opplys-
ningsarbeid blant annet gjennom å dele 
sin personlige historie og sine erfaringer 
med å leve med hiv med publikum.

Etterspørselen er i perioder så 
stor at vi ikke har nok informanter til å 
dekke behovet. Særlig har ungdom, unge 
voksne og studenter hatt glede av besøk 
av hivinformantene i 2011. 

Evalueringen fra informantene viser 
at grunnleggende informasjon om hiv og 
smitteveier er etterspurt. Særlig ønsker 
tilhørerne også å vite hva det vil si å leve 
med hiv i Norge, og hyppige spørsmål 
omhandler hivpositive i arbeidslivet, 
sex og samliv, det å få/ha partnere og 
å stifte familie.  Dessverre har vi i året 
som har gått ikke klart å rekruttere flere 
informanter – ei heller hatt kapasitet til 
å følge opp slik vi ønsker. Vi vil måtte 
styrke denne delen av vår virksomhet da 
dette er en usedvanlig viktig del av vårt 
arbeid. 

Gullruten i Bergen
Fredag 13. mai braket det løs for Gull-
ruten, den norske tv-bransjens årlige 

prisutdeling. HivNorge benyttet 
anledningen til å sette fokus på hiv-
saken, både i Grieghallen i Bergen 

og gjennom tv-ruten. HivNorges 
gullkondomer for anledningen 
viste seg å være svært popu-

lære og ble Gullrutens ”snakkis“. I Linda 
Johansens Beauty Lounge, på festen etter 
forestillingen og i beautybager fylt med 
hudpleieprodukter til artistene hadde 
gullkondomene også en naturlig plass. 
Seere til denne tv-overførte sendingen, 
hvor HivNorge hadde sin logo med, 
var ca 829.000. I tillegg var det 1.200 
publikummere i salen og på kveldens 
avslutningsfest. 

Sosiale medier
I forbindelse med Skeive dager i Oslo 
i 2010 lanserte HivNorge sin egen 
Facebook-side. Siden da er det et stadig 
økende antall personer som liker siden 
vår. På Facebook-siden legges det ut både 
lenker til saker på www.hivnorge.no, 
samt lenker til andre relevante nettsider. 
I tillegg til å være et aktuelt verktøy for 
informasjonsformidling, er det også en 
arena for publikum til å ha en dialog med 
organisasjonen.

Hivinformantfilmer
Som et ledd i markedsføringen og pre-
sentasjonen av HivNorges hivinforman-
ter har vi i 2011 publisert to filmer på 
våre nettsider. Filmene viser intervjuer 
med to av HivNorges hivinformanter. 

Presse
I 2011 ble det utviklet en ny elektro-
nisk pressemeldingstjeneste. En gang i 
måneden sendes det ut et elektronisk 
nyhetsbrev til utvalgte pressekontakter 

rundt om i landet. Nyhetsbrevene er et 
sammendrag av artikler man kan lese på 
våre nettsider. 

Foredrag 
PsychAid Oslo er psykologistudentene 
ved Universitetet i Oslo sin hjelpeorga-
nisasjon. PsychAid samler inn penger til 
organisasjoner og stiftelser som jobber 
med psykisk helse. I 2011 støttet de 
UNICEF og deres prosjekt med psyko-
sosiale tiltak for barn rammet av hiv og 
aids i Mosambik. I den forbindelse holdt 
en ansatt fra sekretariatet sammen med 
en av våre hivinformanter et foredrag for 
studentene 28. mars. Temaet for foredra-
get var HivNorge, hva det vil si å leve med 
hiv i Norge i dag og hvilke utfordringer 
hivpositive møter i samfunnet.

I forbindelse med at Landsforeningen 
for Lesbiske, Homofile, Bifile og Trans-
personer (LLH) holdt landsomfattende 
seminar for sine tillitsvalgte i oktober, 
holdt HivNorge en kort innledning om 
organisasjonen, samt et foredrag fra en 
hivinformant om hvordan det er å leve 
med hiv.

I februar var vi på Holtet videregå-
ende skole i Oslo og holdt foredrag. 60 
elever og lærere deltok fra forskjellige 
klasser. Klassene bestod av fremtidig 
helsepersonell, som ambulansepersonell 
og helse- og omsorgsarbeidere.

Vi har i løpet av 2011 holdt foredrag 
om rettigheter og plikter for hivpositive 
i ulike fora og for ulikt publikum. Vi har 
hatt foredrag for ulike medlemsgrupper 
internt hos oss. Vi har også blant annet 
vært på Nadheim (senter for kvinner 
og menn med prostitusjonserfaring), 
Primærmedisinsk verksted og på et kom-
munalt sykehjem i Oslo. Henvendelsen 
fra sykehjemmet er interessant på den 
måten at det er den første henvendelsen 
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Øverst til venstre: Professor Stig Frøland mottar 
Plussprisen for 2011 under HivNorges arrangement 
på Verdens aidsdag. Til høyre øverst: professor 
Glenn Treismann og professor Frank Kroon under 
Femten Pluss-arrangementet på Royal Christiania. 
Atle Pettersen opptrer på HivNorges arrangement 
under Skeive dager, og under ser vi Linda Johansen 
sammen med Evy-Aina Røe under TV2-programmet 
Gullruten.
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knyttet til hivpositive innlagt på syke-
hjem. Dette er, slik vi har sagt lenge, kun 
starten på noe som vil vokse ganske 
raskt da vi har en relativt stor andel godt 
voksne hivpositive i Norge. 

Informasjonsprosjektet
HivNorge har i 2010 og 2011 hatt en 
informasjonsmedarbeider ansatt i en 
prosjektstilling. Bakgrunnen for prosjek-
tet var resultatene fra en levekårsunder-
søkelse blant hivpositive som fors-
kningsinstitusjonen Fafo gjennomførte 
på oppdrag fra HivNorge (Fafo-rapport 
2009:13). Undersøkelsen var todelt, og 
besto av en kunnskaps- og holdnings-
undersøkelse (Fafo-rapport 2008:21) i 
tillegg til levekårsundersøkelsen. Resul-
tatene var bekymringsfulle. De viste at 
kunnskapsnivået når det gjelder hiv 
og det å leve med hiv i den norske 
befolkningen er svært lavt, særlig 
blant ungdom og unge voksne.

Rapporten viser videre at det 
er en klar sammenheng mellom 
kunnskapsnivået om hiv og hold-
ningene overfor mennesker som 
lever med hiv. For eksempel mener 
halvparten av respondentene i kunn-
skaps- og holdningsundersøkelsen at 
hivpositive må akseptere at arbeidsgiver 
endrer arbeidsoppgavene på grunn av 
hensynet til øvrige ansatte på arbeids-
plassen, det vil si til de andre, og ikke til 
den hivpositive selv.

Med bakgrunn i disse funnene og 
med midler fra Helsedirektoratet, igang-
satte HivNorge et informasjonsprosjekt. 
Blant noen av tiltakene i prosjektet var 
utarbeidelse av informasjonsstrategi, 
også for bruk av sosiale medier, lanse-
ring av HivNorge på sosiale medier som 
Facebook og Wikipedia, økt produk-
sjon av artikler på www.hivnorge.no, 

produksjon av artikler for 
andre medier, innføring 
av evalueringsverktøy og 
systematisk evaluering av alle 
aktiviteter, seminarer og arrangementer, 
synliggjøring og tilstedeværelse på nye 
arenaer, økt bruk av nye informasjonsfor-
midlingsformer som quiz og på nye are-
naer som aftenposten.no og Facebook, 
økt deltakelse på stands, utarbeidelse 
av innhold i ulike prosjekter, dialog og 
samarbeid med andre organisasjoner og 
informasjonsmøter. Prosjektet er avslut-
tet pr 31.12.2011 og det vil bli utarbeidet 
en sluttrapport for prosjektet.

Skeive dager
Skeive dager i Oslo: Tradisjonen tro var 
HivNorge å finne på Rådhusplassen un-

der Skeive dager i Oslo. Mange aktører 
og tusenvis av festglade deltakere 
fant veien til festivalområdet til tross 
for manglende velvilje fra værgu-
dene.

HivNorge sin stand var godt 
besøkt, og unge som gamle lot seg 

utfordre og engasjere av vår quiz. 
Med utgangspunkt i gode erfarin-

ger fra tidligere, sto HivNorge også i år 
sammen med Olafiaklinikken, som kunne 
tilby testing av hiv, syfilis og gonoré.

I tillegg til standen inviterte HivNorge 
til en lekende aften med kjente og kjære 
artister og pratmakere. Med hoftevrikk, 
rock og gode samtaler fikk publikum 
oppleve en festaften preget av både lek 
og alvor og heftig regnvær. Publikum fikk 
blant andre møte pratmaker Thomas 
Leikvoll, Ingrid Bjørnov, Mariann Aas 
Hansen og Marianne Antonsen, før Atle 
Pettersen med tøffe rocketoner satte 
punktum for en flott konsertopplevelse, 
til ettertanke.

I forbindelse med Skeive dager invi-

terte HivNorge til 
workshop på Pride 

House i Oslo. Er det 
på tide å begynne en 

debatt om kondom-
bruk holder som forebyggende middel?

I en situasjon hvor smittetallene 
holder seg høye og et flertall av dem som 
rammes stadig vekk tilhører gruppen 
menn som har sex med menn, er det på 
tide å begynne en debatt om kondom-
bruk holder som forebyggende middel.

HivNorges generalsekretær Evy-Aina 
Røe innledet debatten, mens Fafo-forsker 
Arne Backer Grønningsæter fungerte 
som ordstyrer. Ti-tolv mennesker hadde 
funnet veien til workshopen, noe som 
kanskje er en indikasjon på at vi ikke 
bare må snakke om kondombruk, men at 
en av HivNorges viktigste utfordringer er 
å få satt hiv langt høyere på dagsordenen, 
ikke bare i homomiljøet, men i samfunnet 
som helhet.

HivNorge deltok også i 2011 på 
Skeive Sørlandsdager i Kristiansand og 
Homodagene i Vestfold. I Kristiansand 
inviterte HivNorge til seminaret ”Å leve 
med hiv i 2011”, hvor temaene var hiv 
generelt, og om hvordan situasjonen er 
i Norge i dag og Agder-området spesielt, 
nå snart 30 år etter at hiv kom til Norge.

Homodagene i Vestfold ble arrangert 
i Tønsberg, og på standen vår kunne 
HivNorge blant annet friste med quiz og 
et fargerikt utvalg av kondomer.

Andre stands
Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet 
(IMDi) med samarbeidspartnere inviterte 
8. mars til en markering av kvinnedagen. 
Temaet var hvordan frivillig arbeid kan 
fremme integrering og være en inngangs-
port til arbeidslivet. 

Arrangementet var et samarbeid mel-
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Siden omleggingen av HivNorges 
websider i november 2007 var 
det ved årsskiftet produsert 1.042 
ulike artikler og innlegg.

FNs organ mot hiv og aids, Unaids, 
slår fast at effektiv antiretroviral 
behandling beskytter mot seksuell 
smitteoverføring i 96 prosent av 
tilfellene.

Det eneste saliggjørende for å 
få bukt med hivepidemien er 
avholdenhet før ekteskapet og 
trofasthet i ekteskapet. Denne 
løsningen fra Vatikanet under FNs 
høynivåmøte i New York ble møtt 
med buing.

lom IMDi, Norske Kvinners Sanitetsfore-
ning, NAV, Likestillings- og diskrimine-
ringsombudet, LO og Oslo kommune.

HivNorge deltok på arrangementet 
som fant sted i Folketeateret i Oslo. 
På standen vår tilbød vi blant annet 
informasjon om hiv på flere språk, noe 
som viste seg å være et populært tilbud. I 
tillegg delte vi ut annet informasjonsma-
teriell, kondomer og svarte på spørsmål. 
Standen var svært godt besøkt.

Verdens aidsdag
HivNorges fagkonferanse på Verdens 
aidsdag 1. desember rettet søkelyset mot 
betydningen av vellykket behandling 
av hiv.  Antropolog Ole Markussen fra 
Danmark ga et foredrag om et feltarbeid 
i barebacking-miljøet blant menn som 
har sex med menn i New York og dro 
paralleller til dagens virkelighet hvor 
hivpositive er mindre smittefarlige. 
Han arbeider for tiden for Stop Aids i 
København

Lege Marius Trøseid snakket om 
”behandling som forebygging” og vik-
tigheten av å kombinere hivmedisiner 
og primærforebygging i alle deler av 
verden. Dr. med. Marius Trøseid jobber 
som hivforsker og lege ved Infeksjons-
medisinsk avdeling, Oslo Universitets-
sykehus. For øvrig har han felterfaring 

og fungerer som 

talsperson og hivaktivist for Leger uten 
grenser. Han har jobbet med hiv i Kenya, 
Kambodsja og Tanzania.

På Verdens aidsdag lanserte vi 
også boka ”Elsk meg som jeg er.” 
Dagbladjournalist Trude Ringheim 
har intervjuet seks kvinner samt 
et heteroseksuelt par hvor kvin-
nen lever med hiv – alle bosatt i 
Norge. Boken er rikelig illustrert 
med fotografier av fotograf An-
nelise Jackbo (se egen artikkel).

Plussprisen blir også delt ut hvert år 
på Verdens aidsdag. Den går til en person 
som enten setter hiv på dagsordenen, 
bidrar til å gi hiv et ansikt, er med på å 
redusere myter og stigma – eller bidrar 
med en langvarig innsats for hivpositive 
og hivpositives rettigheter.

Plussprisen for 2011 ble tildelt 
professor Stig Frøland. Frøland er en av 
de mest kjente veteranene på fagområ-
det hiv og aids. Han var også den som 
diagnostiserte den første aidspasienten 
her i landet. Om årets Plusspris-mottager 
sier juryen at kriteriene er mer enn 
oppfylt. Frøland har bidratt og bidrar 
fortsatt med sin kunnskap og engasje-
ment. Dessuten har han vært engasjert 
lenger enn de fleste, ja kanskje alle på 
dette feltet her i landet!  Frøland har vært 
rådgiver for myndighetenes strategi for 
hiv- og aidsarbeidet, han har formidlet 
kunnskap om temaet og som debattant 
forsvart hivpositives pasientrettigheter. 
Gjennom formidling av fakta har han 
bidratt til å dempe frykt, angst og for-
dommer, heter det i begrunnelsen.

Juryen understreker at han gjen-
nom sitt virke har hatt en særs viktig 
betydning for hivpositives pasient-
velferd – både som gruppe og på 
individnivå. Han engasjerte seg tidlig 
i arbeidet sammen med interes-
seorganisasjoner og institusjoner 

som arbeider på feltet for å bedre dette. 
Sammen med advokat Tor Erling Staff 

og daværende direktør i Datatilsynet, 
Helge Seip, tok han initiativet til å 

opprette Henki Hauge Karlsen-
fondet. Dette fondet er i dag en 
del av HivFondet, som gir støtte 

til vanskeligstilte hivpositive. Hans 
engasjement i hiv- og aidssaken 
stopper ikke ved det kliniske. 

Han ble tidlig benyttet av pressen 
som fagekspert da mediene ble fulle 

av stoff om den nye sykdommen, og han 
har også vært benyttet som sakkyndig i 
retten i en rekke saker.

Hans doktoravhandling handlet om 
en metode for å telle t-celler i blodet hos 
mennesker. Det var derfor naturlig for 
han å følge nøye med da det ble rappor-
tert om denne ukjente immunsvikten i 
utenlandske tidsskrifter på begynnel-
sen av 80-tallet. Han har vært med på 
å bygge opp og lede Seksjon for klinisk 
immunologi og infeksjonsmedisin ved 
Rikshospitalet, og vært en ledende fag-
mann innenfor feltet siden infeksjonen 
ble oppdaget.

Oslos største knutepunkt, Oslo 
Sentralstasjon, var fylt med stands fra et 
stort antall organisasjoner under Verdens 
aidsdag 2011. HivNorge var selvfølgelig 
på plass, og utfordret publikum til å teste 
sine kunnskaper om hiv med en quiz. 
HivNorges nylanserte bok ”Elsk meg 
som jeg er” var populær blant standens 
besøkende. I tillegg tilbød HivNorge et 
bredt utvalg av informasjonsmateriell, 
kondomer og slikkelapper. HivNorge 
hadde også et innslag under det flerreli-
giøse arrangementet i Oslo domkirke.

Kvinneseminaret
Helgen 24.-25. september 2011 ble det 
årlige Kvinneseminaret avholdt på et 
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hotell sentralt på Østlandet.  Det var del-
takere fra hele landet på seminaret.

Temaene var ”ulike sider og forståel-
se av hivepidemien”, ”stigma, selvstigma 
og åpenhet”, ”hvordan språket/metaforer 
påvirker forståelsen av hiv og valget av 
hivstrategier?”. Professor i psykologi, Gro 
Therese Lie, var med oss og ledet oss 
gjennom de to dagene.

Seminaret ble delt inn i bolker med 
innledninger, gruppearbeid og plenums-
oppsummeringer og sosialt samvær. Ak-
tiviteten og deltakelsen under seminaret 
var stor.  Betydningen av at det holdes et 
kvinneseminar og muligheten det gir til 
sosial kontakt og nettverksbygging, ble 
understreket som særlig viktig og betyd-
ningsfull i evalueringen etter seminaret.

”Jeg er mer enn hivpositiv“ 
-seminar
I løpet av 2011 ble det avholdt to ”Jeg 
er mer enn hivpositiv“-seminarer. Det 
faglige ansvaret hadde Selvhjelp Norge.  
Seminarene gikk over to dager, delta-
kerne kom fra hele landet og det var 
en god spredning i forhold til kjønn, 
seksuell orientering og alder. “Jeg 
er mer enn hivpositiv“-seminarene 
er nå en godt integrert del av 
HivNorges virksomhet. Vi har 
funnet et opplegg som fungerer 
og som blir meget godt mottatt 
av deltakerne.

Noen av tilbakemeldingene vi fikk 
etter årets seminarer:

”Svært glad for å møte hivpositive og 
oppleve friske, oppegående mennesker – 
og derfor selv kjenne på friskhet.”

”Jeg vil tilbake!!”
”Personlig opplevelse er at jeg føler 

meg som et medmenneske – å ikke være 
den eneste ene.”

”Seminaret minimerte hivstatus som 

problem, og fokus på livsmulighetene 
styrket.”

Femten pluss
Hivspesialistene dr. Frank P. Kroon og dr. 
Glenn Treisman var foredragsholdere på 
HivNorges foredragsrekke Femten pluss, 
som i år fant sted på Hotell Royal Chris-
tiania i Oslo lørdag 15. oktober. Femten 
pluss er primært rettet mot mennesker 
som har levd lenge med hiv.

Dr. Kroon er spesialist ved avdelingen 
for infeksjonssykdommer ved Leiden 
University Medical Center i Nederland, 
og snakket om effekten av å ha levd lenge 
med hivviruset, hva som skyldes viruset 
og hva som skyldes at kroppen eldes. 

Dr. Treismann, som er leder for AIDS 
Psychiatry Program og professor i psy-
kiatri ved The Johns Hopkins University 
School of Medicine i Baltimore, Mary-
land, USA, satte fokus på psykisk helse 
blant mennesker som lever med hiv. 
Dr. Treismann presenterte de vanligste 
psykiske diagnosene relatert til hiv og 

hvordan disse kan behandles. 
Engasjerte deltakere fant veien 

til Femten pluss og spørsmålene til 
hivspesialistene var mange fra del-

takerne i salen. Evalueringen i et-
terkant viste at mange opplevde å 
ha fått et stort utbytte av foredra-

gene og dialogen med spesialistene. 
Kommentarer som: „Det beste seminaret 
jeg noensinne har deltatt på!“ har kom-
met til oss i etterkant av seminaret.

HIV and Your Body
Hiv og kroppen (HIV and Your Body) er 
et kurs tar sikte på å gi mennesker som 
lever med hivinfeksjon en kort innføring i 
hvordan hiv og hivmedisiner kan påvirke 
kroppens ulike organer og funksjoner 

og hva man eventuelt kan gjøre for å 
redusere skadevirkninger på lang sikt. 
Et mål med kurset er at deltagerne skal 
vite litt mer om hva de kan og bør ta opp 
med legen sin. For mange med hiv kan 
det å komme sammen og dele erfaringer 
knyttet til disse temaene også være av 
stor verdi.

Kurset tar for seg seks ulike temaer; 
hjerte, nyre, lever, skjelett, kroppsform 
og hjerne. Kurset ledes av frivillige fra 
HivNorge som har vært på intensivkurs i 
Stockholm sammen med representanter 
fra de andre nordiske landene.  Kurset 
er utviklet av medisinfirmaet Gilead i 
samarbeid med HivNorden, og kostna-
dene i forbindelse med kursene betales 
av Gilead.

Kurset holdes i små grupper og det 
har vært holdt kurs i Oslo, samt i Trond-
heim og Bergen i samarbeid med Leve 
med hiv – Kirkens bymisjon. HivNorge 
deltok på et introduksjonskurs om et nytt 
tema – hiv og seksuell helse – i Amster-
dam i juni.

Bodymapping 
Med inspirasjon fra et prosjekt med hiv-
positive kvinner og menn i Namibia har 
danske Jens Peder Høeberg tatt initiativ 
til et nordisk tiltak han har kalt Body-
mapping. Ideen går ut på at en gruppe 
hivpositive møtes til en workshop, og 
med pensler, farger og lerret som verktøy 
forteller hver enkelt sin egen historie om 
hvordan det er å leve med hiv.

Med støtte fra medisinfirmaet Gilead 
arrangerte Jens Peder Høeberg en 
workshop i København i fjor. 

Sammen med kunstneren Jo Dietrich 
var Høeberg på besøk i Oslo på sensom-
meren. I løpet av to helger svingte en 
liten gruppe hivpositive kvinner penselen 
og malte seg gjennom prosessen. Det 
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I 2011 var det tretti år siden 
de første rapportene om en ny 
mystisk sykdom kom. Til tross for 
omfattende kampanjer gjennom 
mange år ser vi at antallet nye hiv-
diagnoser i Norge bare øker.

Fredag 13. mai ble den tv-over-
førte sendingen Gullruten, hvor 
HivNorge hadde sin logo med, sett 
av rundt 829.000 personer. I tillegg 
var det 1.200 publikummere i sa-
len og på kveldens avslutningsfest.

HivNorge hadde 609 daglige besøk 
på webisdene i november som var 
den travleste måneden. I mai, som 
var den minst aktive måneden, 
var det bare 423 besøkende, som i 
snitt tittet på litt over fire sider.

Elsk meg som jeg er!
”Elsk meg som jeg er” er en bok om  
kvinner med hiv i Norge. Journalist 
og forfatter Trude Ringheim har  
intervjuet sju hivpositive kvinner. 

I ett av intervjuene møter vi også kjæresten. Pa-
radoksalt er det i dag mer skam og stigma knyt-
tet til det å få hiv enn i epidemiens tidlige år. 
Hivpositive kvinner sliter mye med skamfølelse, 
og stillheten er overdøvende og provoserende.

Virkeligheten for mange kvinner, som bekreftes 
gjennom intervjuene i denne boken, er ofte en-
somhet og vanskeligheter med å finne strategier 
for å lære å leve med diagnosen. Men historiene i 
boka gir råd om, og inspirasjon til, andre hivpo-
sitive om hvordan håndtere hverdagen. På denne 
måten har boken også blitt en kilde til kunnskap 
om det å leve med hiv, og den utfordrer forut-

inntatte holdninger om hvem den typiske hivpositive er. Boka vil 
skape gjenkjennelse hos andre hivpositive kvinner, slik at de kan 
se at det også finnes andre med andre erfaringer eller samme 
erfaringer. At livet faktisk går videre og at det vil by på gode ting i 
fortsettelsen også.

Boken er rikelig illustrert med fotografier av fotograf Annelise 
Jackbo. Boken er utgitt med støtte fra Institusjonen Fritt Ord og 
medisinfirmaet Bristol-Myers Squibb.

             Man kan leve veldig bra, det er  
               det viktig for meg å si. Men hadde  
             du spurt meg om dette for fem-seks 
år siden, hadde jeg ikke sagt det ...”
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Tallene for heteroseksuell smitte 
i Norge har gått drastisk opp de 
siste to årene, mens tallene for 
smitte blant menn som har sex 
med menn har holdt seg stabilt 
høyt.

Ubeskyttet sex mellom menn er 
det vanligste smittemåten i Nord-
Amerika og Vest-Europa ifølge 
Unaids.

Det har blitt diagnostiserte flere 
hivtilfeller i Norge de siste ti årene 
sammenlignet med tyve første 
årene av epidemien.

ble svært vellykket ifølge både kursdel-
takerne og instruktørene. – Dette var et 
kurs som bidro til å få bearbeidet tanker 
og opplevelser på en svært god måte, 
sa en av deltakerne. HivNorge vil bruke 
bildene i ulike sammenhenger framover. 
Evenementet var finansiert av medisin-
firmaet Gilead.

Frivillige
Frivillige er en stor ressurs for HivNorge. 
Arbeidsoppgavene de utfører er varierte, 
og spenner seg fra pakking av Positiv og 
annet informasjonsmateriell, distribu-
ering av dette til aktuelle møtesteder og 
institusjoner i Oslo, og arbeidsoppgaver 
knyttet til arrangementer og stands 
rundt om i landet.

Etter å ha utført arbeidsoppgaver 
knyttet til arrangementer og stands 
mottar HivNorge en evaluering fra de 
frivillige. Denne gir organisasjonen ver-
difull tilbakemelding både om praktisk 
gjennomføring og mulige forbedringer 
vedrørende deltakelse på arrangemen-
ter, samt om hvilke spørsmål og temaer 
publikum som de frivillige møter er 
opptatt av. Disse tilbakemeldingene 
tas med i utformingen av HivNorges 
informasjonsvirksomhet. Det er 
utfordrende for en liten orga-
nisasjon som vår å ivareta alle 
som ønsker å være frivillige 
hos oss. Dette skyldes blant 
annet at de som henvender 
seg har såpass variert erfaring 
og kompetanse at det krever 
ressurser å igangsette opp-
gaver de kan utføre. Vi ønsker 
å bedre dette, men det vil kreve 
ressurser, noe vi i dag dessverre 
ikke har.

Studiebesøk
Skoler, studenter, organisasjoner og an-
dre interesserte tar jevnlig kontakt med 
HivNorge for å få generell informasjon 
om hiv, og/eller for å diskutere konkrete 
problemstillinger. Slike henvendelser 
får organisasjonen også fra utenlandske 
aktører. Studiebesøkene i 2011 har vært 
både studenter som skal skrive oppgaver 
eller reise på prosjekter til utlandet, og 
organisasjoner som ønsker mer informa-
sjon med tanke på eget arbeid innenfor 
feltet.

Utenlandske besøkende har ønsket 
informasjon om hvordan det hivforebyg-
gende arbeidet i Norge er lagt opp og 
fungerer, samt hvordan det er å leve med 
hiv i Norge og hvilke problemstillinger 
som opptar hivpositive her til lands.

Samarbeid
HivNorge har gjennom året holdt kontakt 
med de tradisjonelle samarbeidspart-
nerne, uten at vi har hatt noen spesielle 
felles arrangementer. Vi har også etablert 
en positiv dialog med LLH som må sies 

å være en ny aktør på hivfeltet. LLH er 
relativt lik organisasjon som HivNorge 
i struktur og kan således være en 

god fremtidig partner i varierte 
prosjekter. 

Tradisjonen tro deltok vi 
i VAD-komiteen på tvers og 
fortsetter som før å samarbeide 
med enkeltorganisasjoner der 
det er naturlig.

Distriktene
Vi vil neste år fase ut distriktene som 
et særskilt punkt i årsmeldingen. 
Dette begrunnes med at distrik-
tenes aktiviteter er en del av hele 
organisasjonens aktiviteter og er 

således inkludert i de respektive delene 
av årsmeldingen. Året 2011s aktiviteter 
i distriktene er beskrevet som en del 
av organisasjonens aktiviteter. På våre 
seminarer deltar medlemmer fra hele 
landet – og HivNorge har også i 2011 be-
talt reisekostnader for utenbys deltagere. 
HIV and Your Body er også avholdt som 
seminar i Bergen og Trondheim – noe 
som er beskrevet under punktet HIV and 
Your Body.  Foredrag i forbindelse med 
”Tid for rett”-prosjektet er gjennomført 
over hele landet.

Internasjonalt
Hiv-Norden

Hiv-Norden har tatt prosjektet HIV 
And Your Body et steg videre med 
HIV and Your Brain.  Prosjektet har 
fungert tilfredsstillende i de nor-

diske landene og medlemmene har 
verdsatt kursene de respektive landene 
har satt opp.  I februar trakk Hiv-Nordens 
styreleder seg fra sitt verv, men ønsket 
etter en tid å tre inn igjen. Dette ble 
diskutert og Hiv-Nordens styre beslut-
tet å innsette nestleder som ny leder 
for resten av perioden, og gjeninnsatte 
tidligere styreleder som menig medlem. 
Hvert av de nordiske landene har to 
medlemmer hver i styret. På slutten av 
perioden startet Hiv-Norden sitt arbeid 
med å planlegge AIDS 2012 i Washington.

HivEurope
I HivEurope har det vært liten aktivitet 
opp mot medlemslandene i inneværende 
år.  HivNorge er fortsatt representert i 
styret gjennom generalsekretær. 

Høynivåmøte i New York
HivNorge deltok som representant fra 
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[INTERNASJONALT]

det sivile samfunn ved høynivåmøtet i 
FNs generalforsamling i juni.

Det har vært store utfordringer på 
høynivåmøtet i New York med å komme 
fram til en ny politisk deklarasjon som 
skal erstatte FNs deklarasjon fra 2006. 
Kondomer og menn som har sex med 
menn var noen av stridstemaene som 
Syria, på vegne av araberlandene kjørte 
en høy profil på.  Sett i lys av problemene 
underveis i forhandlingen må vi si oss 
fornøyd med resultatet. Resultatet er 
slettes ikke optimalt og på noen områ-
der vagt, men tydeligvis det som nå var 
mulig. Uansett vil det jo være de enkeltes 
lands egne oppfatninger av dokumentet 
som er avgjørende i den videre kampen. 
I den vurderingen er det viktig at vi er 
pågående ovenfor egne myndigheter 
slik at vi oppnår det som er mulig både 
nasjonalt og internasjonalt.

HivNorge har også styrket sine bånd 
til andre frivillige organisasjoner inter-
nasjonalt. Det er en viktig del av denne 
type møter ved siden av å etablere nye 
kontakter. 

UNAIDS Programme  
Coordinating Board (PCB)

PCB er Unaids sitt styre som møtes 
to ganger i året, i juni og desember i Ge-
nève. Den norske offisielle delegasjonen 
sikrer hivpositives medvirkning gjen-
nom å stille en plass til rådighet for 
HivNorge, representert ved sty-
releder, og er den eneste offisielle 
delegasjonen som har en slik ordning. De 
siste tre gangene er det den nåværende 
styreleder som har deltatt på vegne av 
medlemmene i organisasjonen. 

Unaids er ledet av Michele Sidibé. 
Han har gjort en stor innsats for å få FN-
systemet til å dra sammen når det gjelder 
kampen mot aids og for å involvere sivilt 
samfunn. Unaids er den første FN-organi-

sasjonen som har formell representasjon 
av sivilt samfunn i sitt styrende organ. 
De har fem plasser og fem vara i PCB-
møtene, med talerett, men ikke stem-
merett. De består av to representanter 
fra hver region; Europa, Nord-Amerika, 
Sør-Amerika og Karibien, Asia, og Afrika. 
For Europa er det for tiden Rhon Rey-
nolds fra IAVI, og Matthew Southwell fra 
INPUD.

Det 29. PCB-møtet i desember 2011 
bar preg av at Unaids har vært gjennom 
en evaluering, utarbeiding av ny strategi 
og et budsjett- og resultatrapporterings-
rammeverk (UBRAF), samt at strate-

giske målsettinger for det globale 
arbeidet med å bekjempe 
hivepidemien ble fastlagt 
i høynivåmøtet i FN i juni.  

Møtet hadde derfor mer preg 
av status- og framdriftsrapportering 
på ulike områder.  Men finansiering 

av hivarbeid ble også diskutert ettersom 
det Globale fondet måneden før hadde 
annullert neste finansieringsrunde. 

Mye av fokuset for dette møtet for 
NGOenes del var deres egen rapport og 
den tematiske sesjonen som omhandlet 
hiv og lovverket. Et betydelig arbeid var 

lagt ned fra NGOene i forbindelse med 
NGO-rapporten som tok utgangspunkt i 
en rekke fokusgruppediskusjoner rundt 
problematikken med hiv og lovverket. I 
den forbindelse hadde de fått mange per-
sonlige historier og hadde også produsert 
et par videoer som viste noen av disse. 
Videoene ble vist etter presentasjonen av 
rapporten og i en av pausene. Konklusjo-
nen var at store mangler i lovverk rundt 
om i verden bidrar til diskriminering og 
straff istedenfor beskyttelse og rettighe-
ter.

FEMP 2011 
HivNorge deltok på den europeiske 
konferansen FEMP 2011 i Stockholm 
i november. Konferansen, som ble 
arrangert av det svenske Smittskydds-
institutet, hadde som hovedformål å 
rette søkelyset på hivsmitte blant menn 
som har sex med menn (msm) i Europa. 
Konferansen hadde rundt 300 deltakere 
fra hele verdensdelen, og presenterte en 
rekke foredrag og workshoper om hiv 
og msm. Spesielt ble det presentert en 
rekke foreløpige resultater fra den store 
europeiske seksualvaneundersøkelsen 
blant msm fra 2010.

2011_årsrapport.indd   15 22.02.2012   14:11:36



Side 16 w HivNorges årsmelding 2011

 2011 2010 
Medlemskontingenter 148.900 153.050
Offentlige tilskudd 5.119.246 4.692.000
Ref. off. avgifter 212.204 139.973
Andre tilskudd 155.104 133.000
Annonseinntekter 140.000 107.000
Gaver og innsamlinger 9.270 59.873
Egenandel arrangementer 12.470 5.400
Salg av pins til Hivfondet 32.300 29.281
Andre inntekter 93.874 108.968
Inntekter overført neste år -355.608 -212.975
Øremerkede offentlige tilskudd 1.065.675 925.373
Renteinntekter 5.500 4.471
SUM 6.638.935 6.145.414

Kostnader til anskaffelse av midler 1.643 14.816
Kostnader til organisasjonens formål:

Påvirkningsarbeid 311.227 482.010
Rådgivning 823.156 915.360
Informasjonsvirksomhet 1.564.655 972.940
Distriktsaktiviteter 106.188 59.666
Organiserte aktiviteter 911.271 590.877
Styrende organer 181.261 111.953
Internasjonalt arbeid 209.105 399.788
Tilskudd til Hivfondet/Zulufadder 72.084 45.000
Kostnader til administrasjonen 1.134.433 1.481.620

Øremerkede prosjekter 971.817 880.910
Renteutgifter 670 0
SUM 6.287.510 5.954.940

Årets resultat 351.425 190.474

AKTIVITETSREGNSKAP:

1

5

2 3

6
7

4

Fordeling av utgiftene: 
1) Husleie, strøm, data, kontordrift – 18,0 %

2) Informasjonsvirksomhet – 24,8 %

3) Rådgivning - 13,1 %

4) Organiserte aktiviteter - 14,5 %

5) Styrearbeid - 2,9 %

6) Påvirkning - 5,0 %

7) Øremerkede aktiviteter  - 15,4 %
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 2011 2010 
Omløpsmidler 
Fordringer 84.857 161.265 
Sum fordringer 84.857 161.265
Bankinnskudd, kontanter o. l. 2.190.524 1.629.864
Sum omløpsmidler 2.275.381 1.791.129
Sum eiendeler 2.275.381 1.791.129

Egenkapital
Egenkapital 01.01. 527.232 336.758
Årets resultat 351.425 190.474
Egenkapital 31.12.*) 878.657 527.232
Gjeld
Leverandørgjeld 124.363 29.100
Ubrukte prosjektmidler 93.858 212.975
Offentlige avgifter 313.263 280.057
Annen kortsiktig gjeld 865.240 741.765
Sum kortsiktig gjeld 1.396.724 1.263.897
Sum egenkapital og gjeld 2.275.381 1.791.129

*) Se note i høyre margBA
LA

NS
E:

O
ff

en
tl

ig
 s

tø
tt

e:

 2007     2008    2009 2010    2011

Årsregnskapet er satt opp i samsvar 
med regnskapsloven og god regn-
skapsskikk for ideelle organisasjoner.

*) Av formålskapital på kr 878.657 er 
kr 250.000 formålskapital med selv-
pålagte restriksjoner. Formålskapital 
med selvpålagte restriksjoner gjelder 
avsetning til oppdatering og videreut-
vikling av organisasjonens websider, 
samt planlegging og gjennomføring 
av kunnskaps- og holdningsundersø-
kelse. Aktivitetene er påbegynt, men 
ikke ferdigstilt i 2011. Avsetning mot 
restriksjonsbasert formålskapital er 
gjort i henhold til sammenstillings-
prinsippet og krav fra Innsamlings-
kontrollen.

Prosjektmidler (øremerkede prosjek-
ter) for 2011 utgjør 777,700 kroner 
fra ExtraStiftelsen Helse- og rehabi-
litering for prosjektet ”Tid for rett”, 
75,000 for utgivelse av boken ”Elsk 
meg som jeg er”, 82,975 for ”Rettig-
hetsturné” og 130,000 for ”Infor-
masjonsprosjektet” – de to siste for 
midler overført fra 2010.

Av offentlige tilskudd på til sammen 
5.119.246 kroner utgjør 4.558.000 
kroner utbetalt tilskudd fra Helsedi-
rektoratet og 460.000 kroner tilskudd 
fra Oslo kommune. Det resterende er 
fra ulike andre offentlige instanser.

Ved årsmøtet i 2011 ble medlems-
kontingenten økt 
fra 50 kroner til 
100 kroner for 
trygdede, og fra 
300 kroner til 
400 kroner for 
andre. Årets 
resultat viser 
at antall 
betalende 
medlemmer 
i 2011 var 
288, hvorav 
36 var fra 
organisa-
sjonsmed-
lemmer.
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p
Positiv nr. 1-2011

Positiv nr. 3-2011

Positiv nr. 2-2011

Positiv nr. 4-2011

Årsmøtet er HivNorges høyeste 
organ og ble avholdt 26. mars 
2011.  288 medlemmer har betalt 
kontingent i 2011.  Av disse er 36 or-
ganisasjonsmedlemmer – det samme 
som året før. Styret i HivNorge velges 
på årsmøtet av medlemmene. Styret 
er det høyeste organet mellom års-
møtene. Styret ansetter generalsekre-
tær og har arbeidsgiveransvar for de 
ansatte.

Styret har i perioden bestått av:
Moira Eknes, styreleder, person-

medlem
Arild Thoresen, nestleder (YS)
Ingeborg Rokkones, styremedlem (FO)
Anniken, styremedl, personmedlem
Bjarne, styremedl, personmedlem
Morten Sortodden, styremedlem 

(Pion)
Eigil Granhøy-Markussen, varamedlem 

(Kirkens Bymisjon)
Leif-Ove, varamedlem, personmedlem

Sekretariatet:
Generalsekretæren innehar et over-
ordnet ansvar for organisasjonens 
daglige virke, myndighet delegeres fra 
styret. Generalsekretæren er også an-
svarlig utgiver av HivNorges nettsider 
og for bladet POSITIV.
Evy-Aina Røe, generalsekretær
Arne Walderhaug, rådgiver
Inger-Lise Hognerud, jur. rådgiver (per-

misjon fra 7. mai til 7. november)
Roger Storås, sekretær
Bente Bendiksen, informasjonsmed-

arbeider 
Reidun Lauvstad, jurist (vikar halv stil-

ling fra 22. mars til 31. desember)
Lars Helge Storberget, jurist (prosjekt-

stilling fra 22. mars)

Styre og sekretariat

Elektronisk nyhetsbrev til pressen
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Februar 2011
Utvalget som skal utrede spørsmålet om 
kriminalisering av overføring av allmenn-
farlig smittsom sykdom har hatt sitt første 
møte. Utvalget skal blant annet ”samle 
og vurdere kunnskap om hvorvidt det er 
hensiktsmessig å bruke straffeloven for 
å rettsforfølge smittefarlig adferd, og i så 
fall hva slags adferd som bør kunne straf-
feforfølges, jfr. smittevernlovens formål 
om å beskytte samfunnet mot overføring 
av smittsomme sykdommer”.

April 2011
Avdelingsoverlege ved Oslo universi-
tetssykehus Vidar Ormaasen stiller seg 
uforstående til praksisen hvor hivpositive 

nektes hjelp til assistert befruktning, og 
påpeker at norsk helsepolitikk bygger 
på et prinsipp om like rettigheter.

Mai 2011
FNs organ mot hiv og aids, Unaids, går 

nå ut og slår fast at effektiv antiretroviral 
behandling beskytter mot seksuell smit-
teoverføring i 96 prosent av tilfellene.
Det kan Unaids fastslå på grunnlag av 
en undersøkelse som er gjennomført på 
1.700 serodiskordante par – det vil si par 
der den ene er hivpositiv og den andre 
ikke – i Asia, Afrika, Latin Amerika og USA. 

Juli 2011
Farmasøyt Merete Klausen advarer hivpo-
sitive som er under medisinsk behandling 
mot flere naturpreparater og kosttilskudd. 
Potensmiddelet Viagra skal ikke kombine-
res med enkelte hivlegemidler.

Oktober 2011
Regjeringens forslag til statsbudsjett 
som ble lagt frem torsdag 6. oktober, 
viser at særfradragsordningen for store 
sykdomsutgifter fases ut. Dette vil gi 
mange hivpositive en betydelig skat-
teøkning.

w [Denne oversikten representerer også hendelser 
HivNorge ikke har initiert.]

Desember 2011

Mai 2011

Juni 2011

Juni 2011

Antropolog Ole Markussen fra Danmark 
holdt på Verdens aidsdag et foredrag om 
et feltarbeid i barebacking-miljøet blant 
menn som har sex med menn i New York 
og dro paralleller til dagens virkelighet 

hvor god medisinsk oppfølging resulterer i 
lavere smitterisiko.

Fredag den 13. mai brakte det løs for Gullruten - den 
norske tv-bransjens årlige prisutdeling. Kjente fjes 
fylte Grieghallen og HivNorge benyttet anledningen 

til å sette fokus på hivsaken.

HivNorge var representant 
fra det sivile samfunn ved 
høynivåmøtet i FN. Vatikanet 
ga uttrykk for at kondom ikke 

bør anbefales i den videre 
kampen mot hiv! Vatikanets 

uttalelse satte nærmest Iran og 
araberlandenes ikke-aksept av menn 

som har sex med menn (msm), sprøytebru-
kere og sexarbeidere i skyggen.

HivNorge inviterte til en lekende aften fredag 
24. juni, under Skeive dager i Oslo. Med hof-
tevrikk, rock og gode samtaler fikk publikum 
oppleve en festaften preget av både lek og 
alvor. Blant artistene som opptrådte var 
Ingrid Bjørnov, Atle Pettersen og Caroline 
Waters.
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