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Året 2021 ble som 2020 sterkt preget av den
pågående covid-19-pandemien. HivNorge
sikret gjennomføring av seminarer,
temakvelder og andre aktiviteter i de
periodene der myndighetene åpnet opp for
dette. Således fikk vi økt antall aktiviteter
noe sammenlignet med året før. Vi har
fortsatt å utvikle digitale løsninger for å sikre
at vi er tilgjengelig for dem som har ønsket
dette under nedstengningen av samfunnet.   
 
HivNorge driver aktivt påvirkningsarbeid,
både gjennom løpende kontakt med
politikere, andre beslutningstakere,
legemiddelindustrien og andre viktige
aktører, og gjennom høringssvar, kronikker
og deltakelse på ulike konferanser og
seminarer. Vi forsøker å inngi høringssvar
på alle høringer som gjelder regelverk som
påvirker mennesker som lever med hiv, eller
som har behov for smitteverntiltak. Det er
vår erfaring at vi lyttes til og at våre innspill
vurderes av myndighetene. Gjennom
påvirkningsarbeidet søker vi å sikre gode
levekår for personer som lever med hiv, god
tilgang til smitteverntiltak for personer som
er i risiko for å bli smittet av hiv, samt spre
informasjon i samfunnet om hiv. Personer
som lever med hiv er utsatt for stigma,
selvstigma og diskriminering, slik at
rettighetsarbeid og informasjonsarbeid
direkte påvirker livskvaliteten til mennesker
som lever med hiv.  

I det politiske påvirkningsarbeidet har vi gitt
særskilt oppmerksomhet omkring
evaluering av Nye Metoder og
Sykehusinnkjøp. Videre har HivNorge jobbet
opp mot det politiske miljøet for å få
tilbakeført PrEP til blå resept, og for å sikre
større tilgjengelighet til dette viktige
forebyggende tiltaket som så langt har

 bidratt sterkt til de lave tallene vi har av nye
hivdiagnoser i Norge. Vi har også jobbet aktivt
for at mødre som lever med hiv skal få tilgang
til støtte til morsmelkerstatning. 

Gjennom utvidelse av HivNorges juridiske
tilbud opplever vi at vi stadig avdekker nye
områder som krever innsats. Gjennom sakene
vi påtar oss for medlemmene våre og andre
som søker rådgivning og bistand, avdekkes
det ofte brudd på viktige rettighetsområder og
tilbud for de av oss som lever med hiv. Ved å
ivareta dette arbeidet sikrer vi ofte at
institusjoner og tilbud endrer og forbedrer
sine rutiner og tilbud når de blir gjort
oppmerksom på dette. En stor andel av disse
sakene er relatert til helsesektoren, slik som
sykehus, omsorgs- og sykehjem, fastleger,
gynekologer og tannleger og i bunnen
avdekkes det manglende kunnskap om hva
det betyr å leve med hiv i dag.

STYRELEDER HAR
ORDET
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Derfor har HivNorge de siste årene rettet
oppmerksomheten på hvordan vi kan øke
kunnskapen om hiv hos helsepersonell og i
ulike institusjoner de siste årene. Og, sett
behovet for å løfte dette politisk både på
Stortinget, overfor regjeringen og på
kommunalt politisk nivå. 

Vår prioritering av hiv og aldring har fortsatt
i 2021. HivNorge har arbeidet tett inn mot
Oslo kommune, både politisk og på
systemnivå, med å sikre økt kunnskap i
omsorgs- og sykehjemsektoren. Et av
resultatene av dette arbeidet så vi i
desember da Oslo bystyre vedtok, etter
anmodning fra HivNorge, at kommunen skal
sikre utvikling av egne prosedyrer for
hivbehandling i omsorgs- og
sykehjemsektoren og sikre økt kunnskap om
hiv blant ansatte i den kommunale
helsesektoren. 

HivNorges tilbud til langtidsoverlevere ble
videreutviklet i 2021 og i løpet av høsten
arrangerte vi et større helgeseminar der det
ble lagt til rette for at en større gruppe
langtidsoverlevere, kvinner og menn, delte
sine historier og bearbeidet felles erfaringer.
Dette var også starten på arbeidet med en
tv-dokumentar om hiv-historien i Norge,
som HivNorge skal lage sammen med
produksjonsselskapet Zacapa Film. SLM
Norge har tatt initiativet til å få på plass et
eget minnesmerke for dem som døde av
aids, noe HIvNorge har inngått et samarbeid
om. Vi håper dette arbeidet kan realiseres i
2022. 

Leif-Ove Hansen, styreleder i HivNorge

PANDEMI,
POLITISKE OG
JURIDISKE SAKER  

Det politiske arbeidet ble i 2021 preget av
stortingsvalg og bytte av regjering. HivNorge
har også i 2021 løftet opp behovet for å få
den hivforebyggende behandlingen PrEP
over på blå resept, og sikre økt tilgang til
ordningen overfor både avtroppende og ny
regjering. Vi har også fremmet forslag om å
sikre støtte til morsmelkerstatning for
mødre som lever med hiv, både overfor
regjeringen og utvalgte medlemmer av
helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Vi
har mottatt støtte og positiv respons på våre
politiske ønsker både gjeldende PrEP og
morsmelkerstatning, men lykkes ikke med å
få tilstrekkelig gjennomslag i 2021. Hiv og
aldring er et stadig viktigere område som vi
også har løftet inn i det politiske miljøet,
samt den manglende kunnskapen om hva
det betyr å leve med hiv i dag, som vi særlig
opplever i omsorgs- og sykehjemsektoren.
Etter å ha løftet frem en rekke erfaringer vi
har fra omsorgssektoren overfor Stortinget,
fremmet representant fra Høyre en
interpellasjon overfor helse- og
omsorgsministeren med spørsmål om
hvordan man kan sikre å øke kunnskapen
om hiv overfor helsepersonell og ledelse i
omsorgs- og sykehjemsektoren. Vi har også
deltatt med en rekke høringsinnspill
generert av Stortinget og regjeringen som
berører rettighetsspørsmål og tilgang til
medisiner og rett behandling. 

HivNorge har videre en rekke ganger løftet
spørsmålet inn mot politiske ledelse i Oslo. I
desember 2021 vedtok Oslo bystyre at det
skal utarbeides egne prosedyrer for
hivbehandling for helsesektoren i
kommunen og et krav om at kompetansen
skal løftes.  
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HivNorge har i tillegg jobbet politisk for at
Oslo kommune skal inngå i Fast Track City.
Fast Track Cities er et initiativ fra FNs
organisasjon for hiv og aids UNAIDS, den
internasjonale foreningen for
aidsbehandlere IAPAC, FNs
bosetningsprogram UN-Habitat og Paris by,
for å nå slutten på hiv/aids-epidemien. Det
innebærer at storbyer rundt omkring i hele
verden inngår i et samarbeid med å nå de
internasjonale hiv- og aidsmålene. I
desember besluttet Oslo bystyre at Oslo skal
bli en del av Fast Track City. 

I 2021 pågikk en evaluering av Nye Metoder
og HivNorge deltok aktivt med
høringsinnspill, og på en rekke seminar og
møter. Systemet for Nye Metoder og
Sykehusinnkjøps metoder for anbud på
legemidler, er av stor betydning for
tilgangen til legemidler. Erfaringene
HivNorge har hatt med to anbud på
hivlegemidler har vært viktig å løfte inn
overfor det politiske miljøet og inn i
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
(FFO), der vi er medlem. HivNorge har særlig
poengtert brukermedvirkning innenfor Nye
Metoder og Sykehusinnkjøp, noe som blir
viktig å følge opp tett i det kommende året.
 
HivNorge bidro med høringssvar på flere
ulike felt i løpet av året. Blant annet ga vi
høringssvar til temaer som omhandlet 

legemiddelresepter, ulike utdanninger innen
helsesektoren, endringer i
helsepersonelloven, endringer i
legemiddelforskriften og
blåreseptforskriften og rundt evalueringen
av Beslutningsforum for nye metoder. 

HivNorge avga også flere felles høringssvar
sammen med Nasjonalt nettverk for
seksuell og reproduktiv helse og rettigheter
(SRHR). Alle våre høringssvar ligger publisert
på hivnorge.no/horinger. 

HivNorge opplever at vårt juridiske
rettighetsarbeid blir stadig viktigere.
Gjennom vårt juridiske arbeid avdekker vi
svikt i rutiner i helsetjenestene, mangel på
kunnskap om hiv på ulike nivå i samfunnet
og brudd på viktige rettighetsområder for
mennesker som lever med hiv. Dette
arbeidet bidrar også til å avdekke områder
som krever politisk innsats og dermed
opplever vi at vårt juridiske tilbud er av stor
betydning for alle som lever med hiv. I 2021
kunne HivNorge gjennom egne midler fra
Sivilrettsforvaltningen øke bemanningen
med ytterligere en jurist og således utvide
vårt tilbud til å omhandle saker utover kun
prinsipielle viktige hivrelaterte saker.
Således har vi avdekket flere felt og områder
vi bør arbeide med å sikre bedre tiltak og
endring av politikk. 

Møte med ledelsen i Fast Track City Europa
 Foto: HivNorge

Generalsekretær i møte med Jon Reidan Øyan (AP)
 Foto: HivNorge
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Tross nok et år preget av pandemi,
hjemmekontor og smittevernrestriksjoner
og anbefalinger, har HivNorge jobbet aktivt
for å kunne tilby våre medlemmer gode
tilbud og aktiviteter. Et bredt spekter av
restriksjoner og stadige endringer vært
utfordrende, både for ansatte, styret og
mange av dem vi jobber for. HivNorge har
erfart at lang tid med nedstenging har vært
tøft for mange. Derfor var det særlig viktig at
vi fortsatte å tilby vårt ikke-terapeutiske
samtaletilbud for alle som ønsker noen å
snakke med. Tilbudet er drevet av ansatte i
sekretariatet og er åpent for både
mennesker som lever med hiv, pårørende,
andre berørt av hiv, PrEP-brukere og
personer med chemsex-erfaring. Samtalene
fant sted både fysisk, digitalt og via telefon. 

I tillegg fortsatte HivNorge, som i tidligere år,
å tilby likepersoner for dem som ønsket å
benytte seg av det tilbudet. 

BEHOVET FOR
KONTAKT OG ET
SAMTALETILBUD 

HivNorges likepersoner lever selv med hiv
eller er PrEP-brukere, og alle gjennomgår
skolering. Likepersonene deltok i én til én-
samtaler og hadde viktige nøkkelroller på
psykososiale treffarenaer for
erfaringsutveksling og nettverksbygging. 

HivNorge opplevde i tillegg stor pågang på
vår generelle rådgivningstjeneste via telefon
og på digitale plattformer, og var glade da vi
endelig igjen kunne åpne kontoret for drop-
in tre dager i uken den 9. august. 

I 2021 ble og prosjektet chemsex.no startet
opp i samarbeid med Sex og samfunn og
Chemfriendly Norge. Chemsex.no gir råd og
veiledning til personer som har erfaring fra
chemsex eller som av andre grunner ønsker
å snakke om bruk av illegale rusmidler
(chems) i forbindelse med sex. I tillegg til et
samtaletilbud, både fysisk og digitalt, tilbyr
chemsex.no testing for seksuelt overførbare
infeksjoner, samt brukerutstyr. En av
HivNorges rådgivere, Heming, har særskilt
fulgt opp dette arbeidet og prosjektet. 
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For å sikre god tilgang på informasjon,
sikring av rettigheter og helhetlig
ivaretakelse av alle som lever med hiv i
Norge, uavhengig av norskkunnskaper, tilbyr
HivNorge tolk for personer som har behov
for det i vår juridiske og psykososiale
rådgivningstjeneste. 

HivNorge har i tillegg erfart svært god
respons på våre sider på språkene spansk,
tigrinja, thai, russisk, polsk, amharisk,
arabisk og somali, i tillegg til våre engelske
tekster. Språksidene ble utviklet for å sikre
tilgang til korrekt og relevant informasjon på
språk som er særlig representert i våre
målgrupper og som har blitt etterspurt både
av medlemmer og samarbeidspartnere. 

INFORMASJON
PÅ FLERE SPRÅK

Med støtte fra Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet (IMDi) ble disse
sidene videreutviklet i 2021, for å sikre
relevant og aktuell informasjon om hiv og
covid-19, herunder testing og vaksinering
for covid-19. I tillegg sikret vi oppdatert
informasjon på disse språkene om
endringer ved poliklinikkene forårsaket av
koronarelaterte restriksjoner. 

Responsen på websidene viser at det helt
klart har vært et behov for denne
informasjonen. Som et ytterligere
virkemiddel for å nå ut med informasjon om
websidene, utviklet vi korte
informasjonsvideoer som kan deles på ulike
digitale plattformer. Dette arbeidet vil
videreutvikles i årene fremover. 
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Tradisjonelt tilbyr HivNorge flere seminarer,
workshops, temakvelder og andre
treffarenaer i løpet av et år. Gjennom faglig
påfyll, kompetanseheving,
erfaringsutveksling, og nettverksbygging,
har aktivitetene som hovedmålsetting å
bidra til økt mestring av å leve med hiv. Den
pågående pandemien førte i 2021 til
endringer og tilpasninger av våre vanlige
aktiviteter og arrangementer. 

Samtaletilbud og temakvelder har vært
gjennomført både fysisk og digitalt avhengig
av myndighetenes stadig endrede
smittevernråd. Vi tok med oss erfaringene vi
gjorde i 2020 og gjennomførte flere digitale
temakvelder, noen kombinert fysisk og
digitale og noen hel-fysiske. Vi opplevde
også i 2021 at flere brukere av våre tjenester
tilpasser seg digitale løsninger. 

For å introdusere det styrkede juridiske
tilbudet til HivNorge arrangerte vi blant
annet en kombinert digital og fysisk
temakveld med våre juridiske rådgivere
Halvor og Birgitta. Andre temakvelder 

ARRANGEMENTER
OG SEMINARER 

omhandlet temaer som psykisk helse, arv,
testament og forsikring, hiv og covid, og det
nye kvalitetsregisteret for hiv som er under
utvikling. HivNorge deltok og på et
kombinert digitalt og fysisk nordisk møte
om å leve med hiv under koronapandemien,
arrangert av Hiv-Norden, hvor våre
deltagere bidro med viktige innspill basert
på deres erfaringer fra situasjonen i Norge. 

HivNorge ønsket også å skape trygge
arenaer for sosiale møter etter en krevende
tid hvor mange har følt på ensomhet og
isolasjon. Vi introduserte derfor månedlige
sosiale treff kalt “After work” som var åpne
for alle som lever med hiv. På treffene
møttes ansatte fra sekretariatet, en
likeperson og deltakere for gode samtaler
og enkel servering. 

Det ble og arrangert målgrupperettede
aktiviteter og arrangementer. På høsten ble
det gjennomført to seminarer for MSM som
lever med hiv, PrEP-brukere og menn med
erfaring fra chemsex. For denne gruppen
ble det i tillegg arrangert samtalegrupper
ledet av psykoterapeut  
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Seminar for kvinner som lever med hiv. Foto: HivNorge

HivNorges stand hos SLMs gatefest. Foto: HivNorge



Rolf Aspestrand, et tilbud som gikk over
flere måneder, og som videreføres i 2022.
Gjennomgående temaer for de forskjellige
tiltakene for disse gruppene er
diskriminering, ensomhet, skam og
utfordringer knyttet til seksualitet, rus eller
manglende tilhørighet. 

For kvinner som lever med hiv, inviterte
HivNorge til et seminar om kvinnerelaterte
medisinske og psykososiale
problemstillinger. Helgen besto av foredrag
og workshops ledet av en fastlege, en
fysioterapeut og en sexolog. Seminaret
omfavnet en rekke temaer, blant annet
overgangsalder og aldersrelaterte
sykdommer, stress og mestring, fysisk
aktivitet, og intimitet, følelser og relasjoner. 

For kvinner og menn som har levd lenge
med hiv ble det arrangert et større
helgeseminar i 2021. Målsettingen for dette
seminaret var å legge til rette for å åpne opp
for samtaler og bearbeidelser av traumer.
Seminaret var en fortsettelse av vårt tilbud
til denne gruppen og en start på arbeidet
med realisering av en tv-dokumentar om
hiv-historien i Norge som HivNorge lager
sammen med produksjonsselskapet Zacapa
Film. 

Videre skolering av hivinformanter,
likepersoner og brukerrepresentanter var
også på agendaen i 2021. HivNorge får
jevnlig forespørsler om
brukerrepresentanter fra forskjellige
brukerråd og fora og henvendelser fra
medier som ønsker å intervjue
hivinformanter til ulike saker. HivNorge
arrangerte et mediehåndteringskurs for
hivinformanter ledet av medieekspert
Øystein Løwer. 

Målet for dette kurset var at
hivinformantene kunne få tips og verktøy de
kan ta med seg i møte med medier, for å
sikre at slike opplevelser blir trygge og gode,
samt at man på en poengtert og god måte
klarer å formidle det aktuelle budskapet
man har. I tillegg ser vi at behovet for
likepersoner som kan stille opp både i en-til-
en-samtaler og som en ressurs i
nettverksgrupper er stort. I lys av det
inviterte vi til et treff for likepersoner og
brukerrepresentanter, for å rekruttere og
skolere potensielle nye frivillige til slike
roller.  

Under Oslo Pride hadde HivNorge to
arrangementer på Pride House, samt to
sosiale arrangementer hos Jakobs Hage. På
SLMs årlige gatefest stilte vi med stand og
frivillige, og vi deltok med en bil i Pride-
paraden. HivNorge var og til stede under
Pride-festivaler andre steder i landet, og
arrangerte blant annet en samtale om hiv
på Pride House under Arctic Pride i Tromsø.  
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HivNorges bil i Oslo Pride-paraden med Cassie

Brødskive.  Foto: HivNorge
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Som for resten av året var planleggingen og
gjennomføringen av arrangementer i
forbindelse med verdens aidsdag preget av
stor usikkerhet grunnet smittesituasjonen
og myndighetenes ulike anbefalinger. Til
tross for usikkerheten fikk HivNorge
gjennomført et arrangement som
kombinerte faglige innslag og
underholdning, samt at det ble en sosial
møteplass for mennesker som lever med
hiv, pårørende, organisasjonens
samarbeidspartnere og andre på feltet.
Arrangementet fant sted på Youngs i Oslo,
og ble ledet av dragartist Tanja McKenzie.
Temaet for markeringen var “25 år med
hivbehandling”, da det i 2021 var 25 år siden
den effektive hivbehandlingen kom.  

Arrangementet inneholdt et bredt spekter
av innlegg. Professor emeritus og tidligere
infeksjonslege ved Rikshospitalet, Stig
Frøland, delte sine grundige og faglige
refleksjoner rundt utviklingen av
hivbehandling. Videre holdt styremedlem i
HivNorge og infeksjonslege ved Oslo
universitetssykehus, Frank Pettersen, et
innlegg om fremtidens hivbehandling.
Generalsekretær Anne-Karin Kolstad fortalte
kort om påvirkningsarbeidet som er gjort på
feltet de siste 25 årene, og likeperson og
hivinformant, Walter Heidkamp snakket om
hva 25 år med hivbehandling har hatt å si
for mennesker som lever med hiv.  

Og sist, men ikke minst, ble Plussprisen for
2021 delt ut av styreleder Leif-Ove Hansen,
og prismottakers takketale ble vist på
storskjerm. 

VERDENS
AIDSDAG 
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PLUSSPRISEN

Styreleder Leif-Ove på scenen 1. desember. Foto: HivNorge

Styret i HivNorge besluttet i 2021 å gi
Plussprisen til tidligere helse- og
omsorgsminister Bent Høie. Tildelingen og
overleveringen av Plussprisen til Høie
skjedde på HivNorges kontor noen dager før
verdens aidsdag 1. desember og ble vist på
storskjerm, da Høie dessverre var forhindret
fra å delta på selve arrangementet.  

Høie ble tildelt prisen for sitt mangeårige
engasjement for hivsaken, og hvordan han
som statsråd har vært en solid og tydelig
støttespiller for arbeidet knyttet til
forebygging av hiv og med å redusere
fordommer mot og stigma ved å leve med
hiv. Høie har vist et særskilt engasjement for
seksuell og reproduktiv helse og helse hos
seksuelle minoriteter, og i begrunnelsen la
styret særskilt vekt på avgjørelsen om å
innføre den hivforebyggende hivmedisinen
PrEP høsten 2017.  

I sin takketale understreket Høie at arbeidet
for tilgang på hivbehandling og
hivforebyggende midler ikke er over, verken
i Norge eller internasjonalt. 
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Bent Høie med Plussprisen 2021. 

Foto: Arne Walderhaug

Professor emeritus Stig Frøland på

scenen under verdens aidsdag

 Foto: HivNorge 

Styreleder Leif-Ove på TV2

Nyhetskanalen 1. desember 

 Foto: Skjermdump TV2



Et år fylt med reiserestriksjoner og
koronatiltak førte til at mye av HivNorges
internasjonale arbeid også foregikk via
digitale plattformer. Sammen med den
nordiske nettverksorganisasjonen Hiv-
Norden, hvor HivNorge sitter i styret med to
representanter, gjennomførte HivNorge en
kvalitativ nordisk undersøkelse om hvordan
det er å leve med hiv under
koronapandemien. Deltakere fra alle de
nordiske landene samlet seg i et digitalt treff
og delte sine erfaringer på tvers av
landegrensene. Selve rapporten er publisert
på hiv-norden.org, og viste blant annet den
viktige rollen de nordiske
pasientorganisasjonene hadde under
pandemien, både som kilde til informasjon
og som psykososial støtte. 

I juli ble den ellevte årlige
hivforskningskonferansen, Conference on
HIV Science avholdt, arrangert av
International AIDS Society (IAS).
Konferansen ble holdt i Berlin, men foregikk
i hovedsak digitalt. HivNorge 
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rapporterte aktivt fra konferansen over et
mangfold av temaer som blant annet hiv og
aldring, siste nytt i hivforskning, WHOs nye
retningslinjer for hivbehandling, hivvaksiner
og nye forebyggende metoder, genterapi og
langtidsvirkende behandling. Hiv og covid-
19 lå som et bakteppe under hele
konferansen. 

HivNorge deltok i 2021 i EU HIV/AIDS, viral
hepatitis and tuberculosis Civil Society
Forum, hvor alle møter ble gjennomført
digitalt. Gjennom dette arbeidet bygger vi
nettverk i Europa og får informasjon om
prosesser i EU, som får betydning også for
oss i Norge. 

HivNorge ga også innspill til Norges
delegasjon til noen av sakene som ble
behandlet på UNAIDS Programme 
Coordinating Board, innen den kapasiteten
vi har. Det er omfattende dokumenter og
lange prosesser i disse møtene, slik at dette
arbeidet er svært ressurskrevende. 

HivNorge på styremøte i Hiv-Norden.  Foto: Sini Pasanen

http://www.hiv-norden.org/
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HivNorges økonomiske situasjon ved
utgangen av året er god. Organisasjonen ble
i 2019 tildelt driftstilskudd fra
Helsedirektoratet for tre år (2019-2020-
2021) og er gitt hovedansvaret for
myndighetenes satsning på helhetlig
ivaretakelse av mennesker som lever med
hiv. Dette innebærer også at HivNorge tar
initiativ til å samarbeide med andre
organisasjoner og institusjoner som har
tiltak innenfor samme felt, og at midler fra
Helsedirektoratet til dette formål
kanaliseres gjennom HivNorge. I tillegg
mottok vi i 2021 tilskudd fra
Sivilrettsforvaltningen (280.000 kroner)
øremerket til utvidelse av vårt juridiske
rådgivningstilbud, midler fra
Helsedirektoratet øremerket til et
chemsextilbud (150.000 kroner) og midler
fra Innvandrings- og mangfoldsdirektoratet
(IMDi) til covid-19-informasjon rettet mot
fremmedspråklige (125.000). I tillegg har
HivNorge mottatt 150.000 kroner fra
Stiftelsen Fritt Ord øremerket film om
hivhistorien. 

Vi går ut av 2021 med et overskudd på
kroner 1.195.379,00. Egenkapitalen er ved
årets utgang på kroner 4.835.379,00 –
hvorav kroner 915.795,00 av
formålskapitalen har selvpålagte
restriksjoner. Av dette er kroner 50.000
avsatt til utvikling av websiden, og 
kroner 865.795,00 er avsatt til en film om
hivhistorien i Norge.  

ØKONOMI
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Frivillige under Oslo Pride

Foto: Privat

Deler av HivNorges styre på samling

Foto: HivNorge

Generalsekretær i panelsamtale på DM Arena

Foto: Skjermdump Dagens Medisin


