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Nowy w Norwegii - potrzebujesz leków na HIV? 
 
HivNorge to jedyna w Norwegii organizacja dla pacjentów z HIV.  
Naszym najważniejszym zadaniem jest zabezpieczenie i ochrona praw i interesów osób z HIV 
lub dotkniętych wirusem HIV, takich jak krewni, użytkownicy PrEP lub osoby o zwiększonym 
ryzyku zakażenia. 
 
Jesteś nowy w Norwegii i potrzebujesz lekarstwa na HIV? 
Każdy, kto przebywa w Norwegii i żyje z HIV, ma prawo do bezpłatnego leczenia HIV. Można 
go uzyskać od lekarzy pierwszego kontaktu w najbliższym szpitalu z oddziałem chorób 
zakaźnych.  
 
Jeśli masz lekarza rodzinnego, lekarz rodzinny wystawi Ci skierowanie do szpitala z oddziałem 
chorób zakaźnych. Jeśli nie został Ci przydzielony lekarz rodzinny, możesz sam skontaktować 
się z oddziałem chorób zakaźnych w szpitalu. 
 
Możesz również skontaktować się z nami w HivNorge, jeśli potrzebujesz pomocy. Możesz do 
nas napisać e-maile (post@hivnorge.no) lub zadzwonić pod numer +47 21 31 45 80. Nasze 
biuro czynne jest od 09:00 do 16:00, od poniedziałku do piątku. W razie potrzeby służymy 
również pomocą w zapewnieniu tłumacza. 
 
Jak uzyskać lekarza rodzinnego? 
W Norwegii do identyfikacji mieszkańców używamy numerów identyfikacyjnych, którymi są 
stałe numery personalne i numery ubezpieczenia społecznego lub numery D. Numer D jest 
tymczasowym numerem identyfikacyjnym nadawanym osobom, które nie spełniają 
warunków do nadania im zwykłego numeru urodzenia i ubezpieczenia społecznego. 
 
Wszystkie osoby, które w rejestrze krajowym mają status rezydenta norweskiej gminy, mają 
prawo do lekarza pierwszego kontaktu i zostanie im przydzielony. Osoby z numerem D nie 
mają prawa do lekarza rodzinnego, ale są wyjątki, takie jak inne osoby ubiegające się o azyl i 



ich rodziny. Skontaktuj się z gminą, w której mieszkasz, aby uzyskać pomoc, jeśli nie została ci 
ona przyznana. 
 
Jeśli masz wątpliwości, czy masz prawo do lekarza rodzinnego, możesz zadzwonić na Infolinię 
helsenorge.no pod numer telefonu 23 32 70 00. 
 
Jaki rodzaj leczenia HIV możesz uzyskać? 
W Norwegii rodzaj leczenia HIV, który ma być oferowany, jest wybierany po rundach 
przetargowych, w których firmy farmaceutyczne rywalizują o to, kto może zaoferować 
najlepszy produkt po najniższej cenie. Następnie sporządza się uszeregowaną według 
priorytetów listę tego, jaki rodzaj leczenia HIV powinien być oferowany w pierwszej 
kolejności. Leki na liście są dobre, ale może się zdarzyć, że z różnych powodów nie będziesz 
mógł skorzystać z najtańszego leczenia, a wtedy zostanie Ci zaproponowane inne. Powody te 
zostaną udokumentowane w dokumentacji medycznej pacjenta. 
 
Może się zdarzyć, że otrzymasz inne leczenie HIV niż to, które stosowałeś w przeszłości. 
 
Zalecane szczepionki 
W Norwegii osobom z HIV zaleca się przyjmowanie następujących szczepionek:  
 

• Szczepionka Covid z dawkami przypominającymi. 

• Zaleca się coroczne przyjmowanie szczepionki przeciw grypie. 

• Szczepienia przeciwko pneumokokom przeciwko zapaleniu płuc.  

• Należy również ocenić, czy istnieje potrzeba szczepienia przeciwko wirusowemu 
zapaleniu wątroby typu A i/lub B. Mężczyźni uprawiający seks z mężczyznami 
otrzymują szczepionkę przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B bezpłatnie.  

• Szczepionka HPV jest zalecana dla wszystkich osób w wieku poniżej 26 lat oraz 
mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami w wieku poniżej 40 lat. 

 
Szczepionki można otrzymać od swojego lekarza rodzinnego lub na oddziale chorób 
zakaźnych w lokalnych szpitalach, jeśli są one w nich dostępne. 
 
Niektóre z tych szczepionek mogą podlegać odliczeniu, które jest opłacane przez pacjenta. 
Wyjaśnij to z lekarzem przed zamówieniem szczepionki. 
 
Obowiązek zachowania poufności 
Obowiązek zachowania poufności to obowiązek zapobiegania przekazywaniu informacji 
osobistych i zdrowotnych innym osobom. 
 
Każda osoba pracująca w zakładzie opieki zdrowotnej, szpitalnym gabinecie lekarskim itp. ma 
obowiązek zachowania poufności. W stosunku do personelu medycznego wynika to z ustawy 
o personelu medycznym, z § 3 ustawy o personelu medycznym wynika, kto zalicza się do 
personelu medycznego. 
 
Inne osoby związane z placówką medyczną, takie jak personel sprzątający, pracownicy 
ochrony i pracownicy biurowi, mają obowiązek zachowania poufności na podstawie § 13 
ustawy o administracji. 



 
Jeśli masz inne pytania związane z życiem z HIV w Norwegii, skontaktuj się z nami w 
HivNorge. 


