
Foto: Kyle Glenn/Unsplash.com 

Вперше в Норвегії – потребуєш ліки від ВІЛ? 
 
HivNorge — єдина організація пацієнтів у Норвегії для людей, які живуть з ВІЛ. 
 
Нашим найважливішим завданням є забезпечення та захист прав та інтересів людей, які 
живуть з ВІЛ або постраждали від нього, таких як родичі, користувачі ДКП/PrEP або люди 
з підвищеним ризиком зараження. 
 
Вперше в Норвегії та потребуєте ліків від ВІЛ? 
Кожен, хто перебуває у Норвегії та живе з інфекцією ВІЛ, має право на безкоштовне 
лікування ВІЛ. Його можна отримати у лікарів найближчої лікарні з інфекційним 
відділенням. 
 
Якщо ви маєте сімейного лікара (fastlege), можливо отримати направлення до 
інфекційного відділу лікарні. Якщо ви не отримали сімейного лікара, ви можете 
самостійно звернутися в інфекційне відділення лікарні. 
 
Ви також можете зв’язатися з нами в HivNorge, якщо ви потребуєте допомогу. Ви можете 
написати нам електронною поштою (post@hivnorge.no) або зателефонувати нам за 
номером +47 21 31 45 80. Наш офіс працює з 09:00 до 16:00 з понеділка по п'ятницю. У 
разі необхідності ми також допоможемо надати перекладача. 
 
Як отримати власного сімейного лікаря (fastlege)?  
Норвегія використовує ідентифікаційні номери для посвідчення особи, які є номерами 
дати народження та персональними номерами, але й теж D-номерами. D-номер  – це 
тимчасовий ідентифікаційний номер, який надається особам, які не відповідають 
умовам для присвоєння звичайного ідентифікаційного номера. 
 
Кожен, хто в реєстрі населення має статус резидента норвезького муніципалітету 
(комуни), має право отримати власного лікаря загальної практики, тобто сімейного 
лікара (fastlege). Люди з D-номером не мають права на сімейного лікара, але є винятки, 



наприклад шукачі притулку та їхні родини. Зверніться по допомогу до муніципалітету 
(комуни), в якому ви проживаєте, якщо ви не отримали власного лікара. 
 
Якщо ви не певні, чи маєте право на власного сімейного лікаря, ви можете 
зателефонувати до HelseNorge.no за номером +47 23 32 70 00. 
 
Яке лікування ВІЛ можна отримати? 
У Норвегії тип лікування ВІЛ, який буде запропоновано, вирішується після тендерних 
раундів, під час яких медичні компанії змагаються, хто може запропонувати найкращий 
продукт за найнижчою ціною. Після цього складається пріоритетний список того, яке 
лікування ВІЛ слід запропонувати в першу чергу. Ліки зі списку хороші, але може бути 
так, що з різних причин ви не можете скористатися найдоступнішим лікуванням, і тоді 
вам запропонують інше. Ці причини фіксуються в медичній карті пацієнта. 
 
Можливо, ви отримуватимете інше лікування ВІЛ, ніж те, яке ви мали раніше. 
 
Рекомендовані щеплення та вакцини 
У Норвегії людям, які живуть з ВІЛ, рекомендують робити наступні вакцини: 
 

• Вакцина від Covid з бустерними дозами. 

• Вакцину проти грипу рекомендується робити щорічно. 

• Пневмококова вакцинація проти пневмонії. 

• Необхідно також оцінити, чи є потреба у вакцинації проти гепатиту А та/або В. 
Чоловіки, які мають секс з чоловіками, отримують вакцину проти гепатиту В 
безкоштовно. 

• Вакцина проти ВПЛ рекомендована всім віком до 26 років і чоловікам, які мають 
секс з чоловіками віком до 40 років. 

 
Вакцини можна отримати у свого сімейного лікаря в інфекційних відділеннях місцевих 
лікарень, якщо вони мають вільні місця. Деякі з цих вакцин мають ціну, яку оплачує 
пацієнт. Перед замовленням вакцини уточніть це у свого лікаря. 
 
Конфіденційність 
Конфіденційність - це обов'язок запобігати передачі особистої інформації та інформації 
про здоров'я іншим. 
 
Кожен, хто працює в закладі охорони здоров’я, лікарні тощо, зобов'язаний зберігати 
конфіденційність згідно Закону про медичний персонал. Призначення медичного 
персоналу зазначено в § 3 Закону про медичний персонал. 
 
Інші особи, пов’язані з медичним закладом, наприклад прибиральники, двірники та 
офісний персонал, зобов’язані зберігати конфіденційність відповідно до § 13 Закону про 
державне управління. 
 
Якщо ви маєте інші запитання щодо життя з ВІЛ у Норвегії, зв’яжіться будь ласка з нами в 
HivNorge. 
 


