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HivNorge er landets eneste pasientorganisasjon for mennesker som lever med hiv, og har daglig
kontakt med både medlemmer og andre brukere som enten lever med hiv, er nærstående til en som
lever med hiv, er i spesielt høy risiko for hiv-infeksjon eller bruker den forebyggende hiv-medisinen
PrEP.
HivNorge takker for muligheten til å inngi høringssvar til forskrift om nasjonal retningslinje for
helsesykepleierutdanning.
HivNorge anser helsesykepleiere som en helt sentral brikke i smittevernarbeidet, også når det gjelder
seksuell helse, og vil spesielt peke på betydningen det har for smittevernarbeidet blant barn og unge
at de har god og fordomsfri kunnskap om sin egen kropp og seksualitet, herunder at de får
fordomsfri kunnskap om seksualitet og kjønnsidentitet som bryter mot noen av samfunnets normer.
Vi ser også at aktørene på vårt felt har problemer med å nå enkelte grupper med forebyggende og
skadereduserende tiltak, og dette gjelder spesielt personer med etnisk minoritetsbakgrunn og
personer som har innvandret til Norge, og spesielt de blant disse som strider mot normer for kjønn
og seksualitet. Vi mener derfor at det er spesielt viktig at helsesykepleierne har god kunnskap om
minoriteter og dobbeltminoriteter.
HivNorge kan derfor støtte Foreningen FRIs høringsuttalelse og støtter deres forslag til tillegg til
forskriften.
HivNorge vil også legge til at god kunnskap om minoriteter, herunder dobbeltminoriteter er viktig for
å kunne effektivt bistå barn og unge til å beskytte seg mot seksuelt overførbare infeksjoner, herunder
hiv.
Et av de største problemene som møter mennesker som lever med hiv i Norge i dag er diskriminering
og stigma, herunder selvstigma, som skyldes manglende kunnskap om hvordan hiv smitter, og
spesielt om hvordan hiv ikke smitter.
De aller fleste som lever med hiv i Norge i dag er på vellykket antiretroviral behandling og kan ikke
overføre smitte men er avhengig av livslang medikasjon. Slik er velbehandlet hiv i Norge i dag verken
knyttet til helseskade eller smittefare. Likevel er det svært mange, også i helsevesenet, som har en
overdrevet smittefrykt og som ikke er kjent med de gode resultatene behandling av hiv fører med
seg. Dette fører til diskriminering og stigma som kan gå hardt utover livskvaliteten til de av oss som
lever med hiv, spesielt de, relativt få, barn som lever med hiv i Norge i dag. ‘
HivNorge ber derfor om at det også føyes til et punkt i § 7 om seksuell helse
- Kandidaten har kunnskap om barns og unges seksualitet, om seksuell helse og særlig om
seksuelt overførbare infeksjoner
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