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STYRELEDER
HAR ORDET

I 2022 ble det gjennomført en tredje
anbudsrunde for hivlegemidler i regi av
Sykehusinnkjøp. Under første anbud på
hivlegemidler i 2018, satt jeg i spesialist-
utvalget til Sykehusinnkjøp som pasientenes
representant og valgte å ta ut dissens mot
utvalgets anbefaling. Anbudsprosessen og
resultatet av anbudet var etter min mening
ikke forsvarlig for oss som skulle ta
hivmedisiner hver dag. Svært mange av de
bekymringer som HivNorge hadde fremmet
før Stortinget vedtok St 34 - Prioriterings-
meldingen, som blant annet gjorde at
hivlegemidler ble overført fra blå resept til
sykehusfinansiering, ble en realitet under 
og ikke minst etter anbudsprosessen.
HivNorge har derfor arbeidet systematisk
med å tydeliggjøre og bedre premissene 
for anbud og sikre brukermedvirkning i
anbudsrundene. Under anbudet på
hivlegemidler som ble lagt frem høsten 
2022, kunne endelig HivNorge stille seg bak
anbefalingen. Brukerrepresentant Per
Miljeteig erfarte da at brukermedvirkning
hadde fått en reell påvirkningskraft i
spesialistutvalget. Dette er et godt eksempel
på at påvirkningsarbeid tar tid og at det er
viktig å aldri gi seg på prinsipper som er til
gode for alle pasienter, uansett diagnose.
 
I 2022 fikk vi etter mange år endelig politisk
gjennomslag for at kvinner som lever med
hiv skal få støtte til morsmelkerstatning. Det

 er gledelig, men også et eksempel på at å
sikre viktige rettigheter tar tid. Med dagens
helseforetaksmodell, der økonomi ofte
trumfer andre hensyn, er det særlig viktig at
HivNorge jobber systematisk med
oppfølging av helsetjenestene til folk som
lever med hiv. Helsetjenester og andre
ytelser som har vært tilgjengelig for oss som
lever med hiv, blir og kan bli utfordret og
forsøkt fjernet hvis HivNorge ikke sier fra
hvorfor de er viktige for oss.  

Våren 2022 ble det påvist et utbrudd av en ny
smittsom sykdom, apekopper, som spredte
seg i hovedsak i miljøer blant menn som har
sex med menn (msm). Det tok ikke lang tid
før apekopper ble oppdaget også i Norge.
Innen juli var det påvist 17 tilfeller med
apekopper blant msm. HivNorge tok initiativ
til tiltak og etterspurte både at apekopper
ble klassifisert som allmennfarlig smittsom
sykdom, og testtilbud og vaksiner allerede
fra mai-måned. Vi deltok på mange møter
med Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet,
infeksjonsleger og utvalgte organisasjoner
og hadde tett dialog med smittevern-
overlegen i Oslo. HivNorge samarbeidet også
tett med SLM Oslo, Helseutvalget og de
miljøene vi mente ville bli mest berørt og
publiserte en rekke saker på egen nettside
og i sosiale medier med råd og forslag til
hvordan man kunne unngå å bli smittet, om
testtilbud og behandling. Takket være
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om testtilbud og behandling. Takket være
innsats fra miljøet selv og rask respons fra
HivNorge og Helseutvalget klarte man å
begrense utbruddet i Norge. Det er
imidlertid god grunn til å kritisere
myndighetenes manglende respons mot
apekopper.  

Selv representerte jeg HivNorge under aids-
konferansen i Montreal, Canada som var i juli
og ble da tilbudt vaksine mot apekopper av
helsemyndighetene der. Canada, USA og
mange europeiske land hadde i løpet av
våren og sommeren på plass vaksinering
mot apekopper for msm-miljøet. Norske
helsemyndigheter lot vente med å tilby
vaksinering, og når de først bestemte seg
valgte de å ikke bruke kommunale covid-
vaksinesenterne (som alle andre land) og la
ansvaret hos en allerede presset
spesialisthelsetjeneste. Vaksineringen kom
ikke på plass før senhøsten 2022, etter at
smittepresset i Norge hadde avtatt.
Apekopper rammet i hovedsak msm, og 
den manglende innsatsen fra
helsemyndigheten var en klar påminner fra
hiv og aidsepidemiens første fase. Mange
langtidsoverlevende med hiv og vi som
arbeidet med hiv, kjente igjen både
moralisme og diskriminering i kjølvannet 
av apekoppene. Måten norske
helsemyndigheter møtte dette utbruddet er
under enhver kritikk og har bidratt til å skape
usikkerhet rundt hvordan myndighetene vil
reagere hvis en ny pandemi rammer
enkeltgrupper som msm. Særlig er det
usikkert om det skeive miljøet vil mobilisere
like sterkt som under apekopper, når man
opplever at myndighetene ikke vil prioritere
gruppen som blir rammet.  

2022 har vært et aktivt år for HivNorge og
som styreleder er jeg glad for at vi som
organisasjon klarer å snu oss raskt når
situasjonen krever det. Krigen i Ukraina har
resultert i en økning av ukrainske flyktninger
med hiv til Norge og vi i HivNorge har bistått
flere av dem med å sikre tilgang til medisiner
og oppfølging på sykehus.

Vi var raskt på plass med informasjon, på
ukrainsk og russisk, om bistand til ukrainske
flyktninger med hiv. Vi har også informasjon
om hiv, hivbehandling og PrEP på ni ulike
språk, for å kunne møte den økende andelen
som innvandrer til Norge. Dette
informasjonsarbeidet er noe vi ønsker å
videreføre og videreutvikle da vi ser at nye
hivtilfeller i Norge i stor grad vil preges av
innvandring fra flere ulike land. 

Det er viktig at en pasient- og
rettighetsorganisasjon kan ivareta og sikre
nødvendige tilbud til nye grupper som faller
inn under vårt virke, samtidig som vi
fortsetter å opprettholde et bredt tilbud til de
vi allerede representerer. Dette setter
organisasjonen under et stadig press, all den
tid tilskudd fra Helsedirektoratet og Oslo
kommune har stått på stedet hvil i mange år.
HivNorge har over lengre tid oppfordret
politisk ledelse både nasjonalt og lokalt, om
at tilskuddsmidler til hivfeltet blir mer
tilpasset dagens situasjon og fremtidige
behov. HivNorge mener tilskuddsordningene
og politiske signal er tilpasset en annen tid,
og at det er stort behov for å endre
premissene for finansiering på hivfeltet. Vi
som jobber på hivfeltet må ha midler til å
møte utfordringene vi har i dag og de vi vet
kommer, da må myndighetene lytte til oss
som kan vise til resultater og ikke er redd for
forandring. 

Jeg vil også få takke sekretariatet for
innsatsen de har lagt inn i året som har gått. 

STYRELEDER LEIF-OVE HANSEN 
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ÅRET SOM
GIKK
Mens 2021 ble preget av covid-pandemien,
har 2022 satt organisasjonen tilbake til mer
ordinær drift. Sekretariatet i HivNorge har i
flere år vært på leting etter nye lokaliteter.
Høsten 2022 kunne vi flytte inn i nye lokaler i
Rosenkrantz’ gate 4, sentralt i Oslo. Lokalene
er bedre tilpasset vårt arbeid og de
aktiviteter vi vil tilby de som bruker oss. 
Vi har også sikret tilgang for rullestol, noe
som var en av grunnene til at vi ønsket å
flytte fra Christian Krohgs gate.  

HivNorge har over flere år arbeidet politisk
for at Oslo skulle innlemmes i Fast Track
Cities-initiativet. 20. juni signerte Oslo Paris-
deklarasjonen og ble en Fast Track City (FTC),
et initiativ fra to FN-organisasjoner, IAPAC og
Paris kommune for å få slutt på hiv og aids-
epidemien innen 2030. HivNorge har to
representanter i styringsgruppen og
arbeidsutvalget for prosjektet.  

HivNorge har siden 2005 arbeidet med å
sikre kvinner som lever med hiv som føder
barn støtte til morsmelkerstatning og erfarte
i 2022 endelig politisk gjennomslag. Det er
forventet at slik støtteordning er på plass i
starten av 2023.  

Etter initiativ fra HivNorge ble det etter

mange års fravær igjen arrangert markering i
kirken under verdens aidsdag. HivNorge tok
initiativ overfor Oslos biskop og det ble
nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Oslo
bispekontor/Oslo Domkirke, HivNorge,
Kirkens Bymisjon, Aksept, stiftsdirektøren og
Trefoldighetskirken. Markeringen var i
Trefoldighetskirken og programmet
inneholdt appeller, tale, underholdning,
lystenning og deltakelse fra Hennes
Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-
Marit. Besøkstallet var høyt og
tilbakemeldingene fra deltakerne og
samarbeidspartnere har vært svært positive.
Oslo Domkirke har etter forslag fra HivNorge
besluttet å videreføre markeringen i 2023. 

Den norske kirkens bispekollegium gikk i
2022 ut med en offentlig unnskyldning
overfor hvordan de har behandlet skeive. 
I den anledning gikk HivNorge aktivt ut og
minnet Kirken om at de som lever med 
hiv må inkluderes i dette arbeidet, og 
lykkes med å få positiv respons fra preses i
Den norske kirken og kirkerådslederen.
HivNorge, ved generalsekretær, deltok på
Kirkens samling på Granavollen i april og vi
har benyttet 2022 til å legge grunnlag for en
forsoningsprosess. 

 Generalsekretær Anne-Karin Kolstad,  Anne  Skjelmerud og Arne Backer Grønningsæter fra 
HivNorge i møte med  preses i Den norske kirke, Olav Fykse Tveit.
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HivNorges styre besluttet i 2022 å arbeide for
å få på plass et minnesmerke for de som
døde av aids og har det siste året jobbet med
å sikre politiske støtte og alliansepartnere.
Dette arbeidet har resultert i at vi i starten av
2023 opplever bred støtte fra det politiske
miljøet i Oslo, som legger grunnlaget for at
dette kan realiseres. 

Sekretariatet ansatte høsten 2022 to
rådgivere med sykepleierbakgrunn som har
jobbet aktivt opp mot sykehus med
infeksjonsmedisinske poliklinikker og overfor
omsorgstjenesten. Målet er å sikre et tettere
samarbeid med HivNorge og sørge for at
sykepleiere og infeksjonsleger har bedre
innsikt i våre ulike tilbud og tjenester. 

HivNorge opplever fortsatt høy pågang på
våre juridiske tjenester. Vårt utvidede 

juridiske rettshjelpstilbud til mennesker som
lever med hiv omfatter også bistand til å
sikre ulike rettigheter, blant annet knyttet til
NAV og andre rettigheter. 

HivNorge har de siste årene arbeidet
målrettet med å synliggjøre oss som den
viktigste faglige aktøren i sivil sektor, og
opplever nå at vi blir kontaktet av medier,
politikere og fagmiljøet i alle saker knyttet til
hiv, PrEP og relevante saker knyttet til våre
kjerneområder. Vi opplevde at vi fikk plassert
oss tydelig som faglig instans i forbindelse
med apekopper, og synliggjort vår
mangfoldige kunnskap om smittsomme
sykdommer og seksuell helse. 

HivNorges generalsekretær Anne-Karin Kolstad og juridiske
rådgiver Halvor Frihagen på helseforetakenes anbuds-
seminar for hivbehandling, sammen med Per Miljeteig,
brukerrepresentant i det sentrale brukerutvalget ved OUS.

 HivNorges nye lokaler i Rosenkrantz' gate 4.Besøk av samarbeidspartnere i våre nye lokaler. 
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INTERESSEPOLITISK
ARBEID 
HivNorge har i 2022 arbeidet politisk inn mot
både Stortinget og Oslo bystyre særskilt. Vårt
politiske arbeid rettet mot ulike partier og
enkeltpolitikere i Oslo resulterte i 2022 med
at Oslo bystyre undertegnet avtale om å
forplikte Oslo som en Fast Track City-partner.
Fast Track Cities er et initiativ fra to FN-
organisasjoner, IAPAC og Paris kommune for
å få slutt på hiv- og aidsepidemien innen
2030. Etter signeringen av avtalen ble det
satt ned en styringsgruppe der HivNorge har
to representanter. Oslo har vektlagt særskilt
at man skal arbeide for bedre tilgang til den
forebyggende hivbehandlingen PrEP og at
de vil jobbe for UNAIDS´ mål om å redusere
stigma og forbedre livskvaliteten for
mennesker som lever med hiv.  

HivNorge har også arbeidet politisk for å
forbedre fordelingen av tilskudd til frivillig
sektor som arbeider med hiv, og påpekt
behovet for en gjennomgang av dagens
tilbud, slik at de kan bli mer målrettet mot
dagens behov og fremtidige utfordringer.  

HivNorge har lykkes med å få politisk
gjennomslag i Oslo bystyre for at det
utarbeides retningslinjer for behandling og
oppfølging av eldre som lever med hiv i
helse- og omsorgstjenestene. Dette ble i

 2022 inkludert i det arbeidet som skal
realiseres gjennom styringsgruppa til Fast
Track Cities Oslo. 

Vi har også arbeidet politisk for å få etablert
et minnesmerke over de som døde av aids.
Tiden er moden for å sikre at historiene og
erfaringene fra hiv- og aids-epidemien ikke
blir glemt. På tampen av 2022 fikk vi støtte
fra flere politiske partier. 
 
HivNorge har siden 2005 arbeidet politisk 
for å få på plass støtte til morsmelkerstatning
for kvinner. Det er fremdeles slik at man i de
nasjonale retningslinjene for hivbehandling
ikke anbefaler at kvinner som lever med hiv
ammer barna sine. Årlig føder rundt 20-30
mennesker som lever med hiv barn og
andelen kvinner med innvandringsbakgrunn
øker. I 2022 førte flyktningstrømmen fra
Ukraina til en økning i antallet nye registrerte
hivdiagnoser i Norge, hvor en stor andel er
kvinner. Høsten 2022 fikk HivNorge
gjennomslag for en slik støtteordning og har
bistått Helsedirektoratet med oppdraget, å
utarbeide retningslinjer for ordningen, gitt 
av Helse- og omsorgsdepartementet. Vi har
håp om at ordningen kommer på plass 
våren 2023. 

Helsebyråd Robert Steen signerer Fast Track City-avtalen med Tanja Dittfeld, direktør for Europa ved FTC Institute.
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HivNorge har siden anbud på hivlegemidler
startet i 2018, arbeidet for å sikre bruker-
rettighetene og få på plass at bruker-
representanten som sitter i spesialistutvalget
for hivlegemidler, har fulle rettigheter på linje
på infeksjonsleger og andre fagpersoner i
utvalget. I forbindelse med tredje
anbudsrunde for hivlegemidler har vi lykkes
med å sikre at brukerrepresentanten er
fullverdig medlem av spesialistutvalget til
Sykehusinnkjøp, og kunne derfor støtte
anbudsanbefalingen.  

Vi har også arbeidet politisk med å sikre
bedre tilgang til den forebyggende
hivbehandlingen PrEP, uten å få endret
premisset for utskrivning av legemiddelet og
forvaltning av ordningen. Vi har imidlertid
lykkes med å få på plass ordninger som gir
enkelte tiltak mulighet til å forvalte
ordningen i samarbeid med spesialist-
helsetjenesten.  

HivNorge jobbet i 2022 systematisk inn mot
utenrikskomiteen på Stortinget og
regjeringen for å reversere og øke bistanden
og støtten til UNAIDS. Vi lykkes med å
reversere regjeringens foreslåtte kutt i stats-
budsjettet og fikk økt tilskuddet til UNAIDS.

I november ble HivNorge invitert til helse- og
sosialutvalget i Oslo der vi fikk legge frem
informasjon om vårt arbeid, hvilke 

utfordringer vi ser fremover og hvilke tiltak vi
mener bør prioriteres i årene som kommer
for hivfeltet og Oslo kommunes arbeid. 

HivNorge, ved sekretariatet og styret, har
ellers deltatt på en rekke møter og
arrangement der vi har holdt innlegg og
appeller i anledning Skeivt kulturår. Vi har
gjennom hele året hatt kontakt med både
nasjonale og lokale politikere, der vi har
fremholdt behovet for justeringer av arbeidet
på hivfeltet og særskilte satsinger. Vi har
også jobbet tett innpå ulike myndighets-
instanser i forbindelse med apekopp-
utbruddet og tiltak for ukrainske flyktninger
som lever med hiv.  

HivNorge har i løpet av året sendt inn en lang
rekke høringsuttalelser til lov- og
forskriftsendringer og andre saker. Vår
erfaring er at vi særlig på vårt område lyttes
til og våre argumenter tas til etterretning av
forvaltningen. Blant høringer der vi har
inngitt høringssvar i løpet av 2022, kan vi
nevne evaluering av Nye Metoder og
Beslutningsforum, rusreformen, blåresept-
legemidler på anbud, og klassifisering av
apekopper som allmennfarlig smittsom
sykdom. 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. 

 HivNorges generalsekretær og juridiske rådgiver i møte med representanter for Sykehusinnkjøp. 
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RÅDGIVNINGSTJENESTER

av henvendelser var Ukraina-relatert

av henvendelsene kom fra Oslo 

henvendelser til HivNorges
rådgivningstjeneste i 2022

1 337

60

508

HivNorges generelle rådgivningstjeneste har
gjennom 2022 opplevd en jevn pågang av
henvendelser. Etter to år med korona-
pandemi var vi glade for å endelig kunne
åpne for fysiske møter og drop-in, i tillegg 
til å ta imot henvendelser og samtaler på
telefon og digitale plattformer. Særlig etter
organisasjonen flyttet til nye og mer
tilgjengelige lokaler høsten 2022, ser vi at
personer igjen benytter seg av drop-in
tilbudet eller ønsker fysiske møter.  

Gjennom 2022 fikk vi en rekke henvendelser
fra ukrainske flyktninger som lever med hiv.
Språkbarrierer og usikkerhet rundt
bosetting, gjorde at flere ikke hadde fått
tilgang til oppfølging og behandling i
spesialisthelsetjenesten, og HivNorge bisto
flere med å få henvisninger og påfyll av
medisiner. 

HivNorge opplevde i perioden fra mai til
august stor pågang i henvendelser grunnet
apekopputbruddet. Mange av de som
kontaktet oss var mennesker som lever med
hiv, PrEP-brukere, personer med chemsex-
erfaring, sexarbeidere og transpersoner, som
ønsket informasjon og støtte. Vi fulgte opp
enkelt-personer som var utsatt for smitte
eller fikk påvist apekopper, og organisasjoner
som SLM Oslo med råd knyttet til
nedstengning og organisering i tiden under
og etter utbruddet.  

HivNorge har gjennom mange år tilbudt et
psykososialt samtaltilbud for mennesker
som lever med hiv, pårørende, PrEP-brukere
og personer med chemsex-erfaring, samt
andre berørt av hiv. Tilbudet er drevet av
ansatte i sekretariatet. HivNorge har i tillegg
de siste to årene hatt et samarbeid med
psykoterapeut Rolf Aspestrand. Der det har
vært behov for terapeutisk oppfølging, har
HivNorge tilbudt å dekke inntil to timers
konsultasjon hos Aspestrand.

Vi erfarer at svært mange av henvendelsene
om samtaler kommer via sosiale medier og
direkte til enkeltansatte i sekretariatet. Noen
av henvendelsene kommer og fra personer
som benytter seg av organisasjonens
juridiske tilbud.

Samtaletilbudet har hatt en merkbar økning
i henvendelser, spesielt fra langtids-
overlevende og pårørende som har bidratt i
forarbeidet og med deltakelse i
dokumentarfilmen Zacapa Film produserer
på vegne av HivNorge, og to ulike bøker om
hivhistorien i Norge. Gjennom arbeidet med
disse prosjektene har mange vanskelige
historier, minner og traumer blitt trigget, og
HivNorges sekretariat har tilbudt tett
psykososial oppfølging til alle de
medvirkende som har hatt ønske om dette. 

Skytingen under Oslo Pride 25. juni berørte
mange av våre brukere, enten direkte eller
indirekte, og det ble et stort behov for å ta
vare på hverandre og å vise samhold og
støtte. HivNorge åpnet kontoret for alle
berørte dagen etter hendelsen. I etterkant
fulgte vi opp en rekke personer gjennom
psykososiale samtaler på kontoret og på
telefon, samt dialog i sosiale medier. 
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til de som har utfordringer med å nyttiggjøre
seg av sine rettigheter. Det har for eksempel
vært bistand til å sikre seg rettigheter knyttet
til trygd, behandling, erstatning, forsikring,
migrasjon, personvern og familie med mer.
Blant sakstypene vi har jobbet med i 2022
finner vi klager på vedtak fra NAV, pasient-
skadesaker, klage på avslag på å tegne
helseforsikring, uføreforsikring og pensjons-
forsikring og avslag på søknader om helse-
koordinator og tannbehandling. I tillegg har
vi bistått i saker om brudd på taushetsplikt,
diskriminering, tvangstesting, utlendingsrett
og sletting i journal. HivNorges jurister tilbyr
ikke bistand ved sakførsel for domstolene,
men bistår i utformingen av juridiske brev og
dokumenter, med utfylling av søknader
/skjemaer og har opptrådt som fullmektig for
medlemmer og brukere i forvaltningssaker.

Vi har også tilbudt veiledning om juridiske
temaer, rettigheter og plikter, både i grupper
og overfor enkeltpersoner som lever med hiv,
deres pårørende/partnere og helsepersonell
eller andre som arbeider inn mot disse
gruppene. I 2022 jobbet HivNorge videre
med et prosjekt rettet mot innsatte i norske
fengsler som lever med hiv. Vi har i den
forbindelse etablert kontakt med Juss Buss’
fengselsgruppe for å sette fokus på innsattes
situasjon og rettigheter, samt å bidra med
informasjon om HivNorges juridiske tilbud.  

HivNorges likepersontilbud er tilgjengelig for
alle som ønsker å benytte seg av det.
HivNorges likepersoner lever selv med hiv
eller er PrEP-brukere, og alle gjennomgår
skolering. Arbeidet likepersonene gjør består
av å tilby en til en-samtaler, og å spille en
viktig nøkkelrolle på organisasjonens
treffarenaer for erfaringsutveksling og
nettverksbygging. 

HivNorges juridiske rettighetsarbeid blir
stadig viktigere. Gjennom arbeidet til våre
jurister har vi avdekket brudd på flere
rettighetsområder for mennesker som lever
med hiv. Det juridiske arbeidet er derfor av
stor betydning for alle som lever med hiv, da
det avdekker områder som krever politisk
innsats, og blir retningsgivende for vårt
påvirkningsarbeid. Gjennom det utvidede
juridiske rettshjelpstilbudet fra 2021, som
omhandler saker utover de prinsipielle
hivrelaterte sakene, har vi også avdekket nye
områder vi må jobbe med politisk.  

Det var i 2022 et bredt spekter av juridiske
temaer i henvendelsene til rådgivings-
tjenesten, og flere av dem ble fulgt opp
videre av organisasjonens jurister. Vi har i
2022 også gitt juridisk rådgivning og bistand 

JURIDISK RÅDGIVNING 
OG BISTAND 

av henvendelsene til rådgivnings-
tjenesten omhandlet juridiske
temaer 

394
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TILTAK FOR
MIGRANTGRUPPENE 
Krigen i Ukraina preget starten på 2022, og
HivNorge mobiliserte raskt for å sikre tilgang
på informasjon om hiv og behandling til
ukrainske flyktninger som lever med hiv. Det
ble utviklet en ukrainsk språkside med
informasjon oversatt til ukrainsk om
hivbehandling, rettigheter og plikter, i tråd
med de andre språksidene HivNorge utviklet
i 2021. For å sikre at nyankomne flyktninger
som lever med hiv fikk rask tilgang på
behandling og oppfølging, formidlet vi
informasjon til Utlendingsdirektoratet og
Politiets utlendingsenhet.
 
De ti språksidene på HivNorges nettside får
mange treff, og vi har gjennom året
videreutviklet disse. Informasjon rettet mot
personer som er nye i Norge er oversatt til
alle ti språkene, og inkluderer blant annet
informasjon om hvordan man går frem for 
å få behandling. For å spre kunnskap om
HivNorge og organisasjonens tilbud, ble
informasjonskort oversatt til ti forskjellige
språk distribuert til migranter og
samarbeidspartnere som jobber direkte 
med migranter.  

Med bakgrunn i at en stadig voksende andel
av mennesker som lever med hiv i Norge har

migrantbakgrunn, etablerte HivNorge
høsten 2022 en nettverksgruppe for
migranter som lever med hiv. Regelmessige
samlinger ble arrangert, med fokus på sosialt
samhold og faglig påfyll. Gruppen har i stor
grad bestått av kvinner og menn med
afrikansk bakgrunn. Erfaringer og innspill fra
nettverksgruppen tydeliggjorde et behov for
å videreutvikle likepersontilbudet for
migranter. Gjennom likepersonarbeid og en
til en-møter, opplever vi å nå ut til personer
som av ulike grunner ikke deltar på
gruppetreff.

HivNorge har også fokusert på å øke
kunnskapen om hivrelaterte rettigheter og
plikter for personer som lever med hiv med
migrantbakgrunn. HivNorges jurister har
holdt foredrag for nettverksgruppen om
testament, personvern og andre aktuelle
juridiske temaer for migranter som lever
med hiv. De har også holdt foredrag på
Aksepts mestringskurs for migranter som
lever med hiv, hvor tema var rettigheter og
plikter. Foredragene har fått gode
tilbakemeldinger, og har ført til at flere
migranter har benyttet seg av HivNorges
juridiske rådgivnings- og bistandstilbud.  

HivNorges frivillige på stand under Helsefestivalen 2022 – Sammen for helse. 
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ARRANGEMENTER
OG SEMINARER
Gjennom året har HivNorge arrangert en
rekke seminarer, temamøter, samtale-
grupper og andre treffarenaer, hvor
deltagere får faglig påfyll og mulighet for
erfaringsutveksling, kompetanseheving og
nettverksbygging. Aktivitetene har alle som
mål å bidra til økt mestring av å leve med hiv.  

I 2022 gjennomførte HivNorge
målgrupperettede helgeseminarer, blant
annet for menn som har sex med menn og
for mennesker som har levd lenge med hiv.
Seminarene ble ledet av dyktige fagpersoner,
og omhandlet temaer som åpenhet,
intimitet, seksuell helse, og relasjoner. I
samarbeid med Diakonhjemmet Dialog ble
det i november arrangert et samlivskurs for
par hvor en eller flere lever med hiv.  

Tilbudet om samtalegrupper for menn som
har sex med menn, ledet av psykoterapeut
Rolf Aspestrand, ble videreført fra 2021.
Gjennom både våren og høsten møttes
gruppen én gang i måneden for å utforske
ulike temaer og dele erfaringer. I 2022 ble det
også startet opp et tilsvarende tilbud for
kvinner som lever med hiv. 

Samtalegruppene for kvinner ble ledet av
gestaltterapeut Heidi Gaupseth, og senere
sexolog Trude Slettvoll Lien. 

For å informere om og oppfordre til
deltagelse i det nyetablerte kvalitets-
registeret for hiv, NORHIV, arrangerte vi et
digitalt og fysisk temamøte i samarbeid med
Aksept. Gjennom året ble det og arrangert
en rekke temamøter om blant annet
økonomi og Hivfondet, samt jevnlige
samlinger for våre frivillige. 

For å sikre at likepersoner, frivillige,
medlemmer og ansatte som stiller opp på
vegne av organisasjonen får trygge og gode
opplevelser, samt at man på en poengtert og
god måte klarer å formidle det aktuelle
budskapet, har HivNorge hatt videre fokus
på skolering i 2022. Det ble gjennomført
workshop for likepersoner og medie-
treningskurs for medlemmer, frivillige og
ansatte. 

Med en rekke andre organisasjoner var
HivNorge medarrangør for Mannsdagen
2022, med mål om å sette fokus på menns
fysiske, psykiske og seksuelle helse. 

Generalsekretær Anne-Karin og noen av våre flotte frivillige og styremedlemmer på medietreningskurs i oktober. 
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HivNorge har og deltatt på arrangementer i
regi av andre organisasjoner, blant annet
med stand på Helsefestivalen og en
internasjonal festival til ære for ukrainske
flyktninger.  

Pridemarkeringen i Oslo ble sterkt preget av
skytingen 25. juni. Det preget og de andre
pridemarkeringene som fulgte. HivNorge var
før hendelsen til stede med stand i Pride-

parken i Oslo, og hadde et arrangement på
Pride House. Etter at paraden ble avlyst,
åpnet HivNorge sine lokaler til medlemmer
og andre som ønsket og samles og vi deltok
på solidaritetsmarkeringer i etterkant av
skytingen, blant annet det store
regnbuetoget i Oslo i september. HivNorge
var og representert med frivillige og ansatte
på pridemarkeringer i Tromsø, Trondheim,
Kristiansand, Halden og Aurskog. 

HivNorges frivillige på Arctic Pride i Tromsø.Gjengen fra HivNorge klare for regnbuetoget i Oslo. 

HivNorges frivillige på stand under Skeive Sørlandsdager. HivNorges stand under Pride på Grensen i Halden. 
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henvendelser til HivNorges
rådgivningstjeneste i 2022

1 337

WEBSIDER OG SOSIALE
MEDIER I 2022

besøk på HivNorges
Facebook-side

3 406
besøk på HivNorges
Instagram-profil 

1 380

av besøkene på HivNorges 
 websider kommer fra
Thailand

14%
sidevisninger på
HivNorges websider 

144 587

finner HivNorges sider
gjennom søk

74%
unike brukere på
HivNorges websider

67 604

av besøkene på HivNorges
websider er fra mobil

71%
avspillinger på HivNorges
Youtube-kanal 

438
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STYRELEDER

Leif-Ove Hansen

STYREMEDLEMMER

Jacob
Hermansen

Øivind Aamodt Anne Skjelmerud

Frank O. D.
Pettersen

Ronda Kristine
Bekkevoll

Cathrine Muri

VARAMEDLEMMER

Laila Darlaine
Lumatila

Einar Hyndøy

Anne-Karin Kolstad,
generalsekretær

Arne Walderhaug,
seniorrådgiver 

Bente Bendiksen,
rådgiver

Halvor Frihagen,
juridisk rådgiver 

Gro I. Thorup,
juridisk rådgiver 

Caroline Pisani,
rådgiver

Guro Sørensen,
rådgiver

Kristin Holland,
rådgiver 

Einar Seierstad,
rådgiver (sep 2022 -
mars 2023)

Alaa Zerbo,
kontormedarbeider
(jan - aug 2022)

STYRET

SEKRETARIATET
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VERDENS AIDSDAG
I 2022 brakte HivNorge tilbake en mer
tradisjonell markering av verdens aidsdag.
Det ble arrangert en kombinert digital og
fysisk fagdag i samarbeid med forsknings-
stiftelsen Fafo, hvor flere fagpersoner,
politikere og andre på feltet holdt innlegg. 

Vi fikk se utdrag fra dokumentaren om
hivhistorien, som er et samarbeid mellom
HivNorge og Zacapa Film, og Jarl Wåge
skapte et bilde av historien gjennom sin
fortellerkunst. Stikkord fra seminar-
programmet var skeivt kulturår,
rusbehandling, brukerrollen i helse- og
velferdstjeneste, forsoningsprosessen med

kirken og håndteringen av nye epidemier. 

På kvelden ble det invitert til en solidaritets-
markering i Trefoldighetskirken, i samarbeid
med Oslo Domkirke, Kirkens Bymisjon,
Aksept, stiftsdirektør i Oslo bispedømme.
Flere hundre personer deltok på
markeringen, og på programmet var
appeller, taler, underholdning og lystenning.
Med på markeringen var også Hennes
Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-
Marit, kultur- og likestillingsminister Anette
Trettebergstuen og varaordfører i Oslo,
Abdullah Alsabeehg. 

Solidaritetsmarkering i Trefoldighetskirken i Oslo.

INTERNASJONALT
I løpet av 2022 har HivNorge hatt et aktivt
internasjonalt arbeid. Første halvdel av året
innebar mye kontakt med Fast Track Cities’
sekretariat i arbeidet med å gjøre Oslo til en
Fast Track City, noe som skjedde i juni 2022.
Gjennom vårt arbeid i styringsgruppen i Fast
Track Cities Oslo deltok HivNorge på den
store internasjonale fagkonferansen
arrangert i Sevilla av Fast Track Cities, blant
annet som bidragsytere i rundbordsamtaler
om stigma og barrierer for å bryte ned disse
lokalt. Flere av HivNorges ansatte deltok
også i desember på et nordisk treff i
Stockholm sammen med representanter  

for tilsvarende organisasjoner i Norden, i regi
av Fast Track Cities. 

Den internasjonale aidskonferansen
AIDS2022, ble arrangert både som en digital
og fysisk konferanse. HivNorge deltok med
tre representanter til stede på konferansen i
Montreal i Canada og et sekretariat som
fulgte konferansen digitalt, som aktivt
publiserte artikler fra konferansen.
Konferansen var, som tidligere konferanser,
en god blanding av aktivisme, forsknings-
presentasjoner og nettverksbygging med
aktører fra hele verden. Under den 
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overordnede paraplyen om å eliminere
hiv/aids som en folkehelseutfordring innen
2030 og å forbedre livskvaliteten til
mennesker som lever med hiv, ble fokus
rettet blant annet på økt brukermedvirkning,
mer samarbeid, adressering av barrierer i
hivarbeidet, kriminalisering, hiv og aldring,
PrEP, og å nå utsatte grupper.

Gjennom året har flyktninger som lever med
hiv, og tilgang på hivbehandling, ivaretakelse
og hvordan de blir møtt, vært et av
hovedtemaene for Hiv-Norden, det nordiske
nettverket av pasientorganisasjoner for
mennesker som lever med hiv, hvor
HivNorge innehar to representanter i styret.
Krigen i Ukraina og situasjonen til
flyktningene generelt, og flyktningene som
lever med hiv spesielt, skapte stor
bekymring. I en felles uttalelse som ble sendt
til helsemyndigheter og beslutningstakere i
de nordiske landene, påpekte Hiv-Norden
det presserende behovet for å øke
bevisstheten om en forventet økning i
vanskeligheter med å opprettholde
hivbehandling for personer som lever med
hiv i Ukraina, og for mennesker på flukt. 

Øvrige temaer som har fått mye fokus i Hiv-
Norden, har vært håndteringen av ape-
kopper, samt hivrelatert stigma. Under et av
Hiv-Nordens styremøter var dr. Andrew Clark
fra ViiV Health Care invitert for å gi en
presentasjon om hvordan stigma, og særlig
hivrelatert stigma, påvirker immun-

forsvaret, og gjør at man blir mer utsatt for
sykdom. Hiv-Nordens styre er bekymret for
at stigma og selvstigma er alvorlige barrierer
for å motta hivbehandling og god
helseoppfølging. 

HivNorge deltar også i EU Civil Society Forum
for HIV, TB and viral Hepatities, med jevnlige
nettseminarer og -møter, der aktuelle
temaer diskuteres. Da apekopp-utbruddet
rammet Europa ble arbeidet trappet opp for
å kunne dele informasjon om utbruddets
utvikling, vaksiner og lokal respons. Krigen i
Ukraina preget også arbeidet i EU Civil
Society Forum med hyppigere nettmøter,
der livsviktig bistand og informasjon til
ukrainske flyktninger som lever med hiv,
tuberkulose og hepatitt ble koordinert.  

HivNorge følger også arbeidet i UNAIDS
Programme Coordinating Board, og har
kommunikasjon med den norske
delegasjonen fra UD og NORAD som deltar.
HivNorge har mulighet til å påvirke Norges
arbeid her, gjennom formøter og skriftlige
innspill.  

HivNorges delegasjon til AIDS2022 i Montreal. 
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ØKONOMI
HivNorges økonomiske situasjon ved
utgangen av året er sunn. Organisasjonen
ble i 2022 tildelt driftstilskudd fra
Helsedirektoratet for tre år og er gitt
hovedansvaret for myndighetenes nasjonale
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. Det samlede tilskuddet
fra Helsedirektoratet utgjorde 7.400.000
kroner, hvorav 1.658.000 var øremerket til
samarbeidspartnere.  

Fra 2022 har HivNorge som
pasientorganisasjon kommet med i
ordningen for driftstilskudd til
funksjonshemmedes foreninger,
administrert av Barne-, og ungdoms- og
familiedirektoratet. Tilskuddet for 2022 var på
kr 644.626,00. 

Organisasjonen har også mottatt midler fra
helseregionene, samt et mindre drifts-
tilskudd fra Oslo kommune. I tillegg har
HivNorge mottatt midler til øremerkede
prosjekter fra henholdsvis Stiftelsen Dam
(500.000 kroner), Oslo kommune (150.000
kroner), Sivilrettsforvaltningen (305.000
kroner) og Integrerings- og mangfolds-
direktoratet – IMDi (98.000 kroner). 

Merverdiavgiftskompensasjonsordningen
med full kompensasjon i 2022 utgjorde
480.852 kroner. 

Vi går ut av 2022 med et underskudd på kr
575.873,00. Underskuddet skal dekkes av
formålskapital med selvpålagte restriksjoner
– til produksjon av film om hivhistorien i
Norge. Filmen produseres av filmselskapet
Zacapa AS. Egenkapital ved årets utgang er
dermed kr 4.109.506,00, hvorav kr 0 har
selvpålagte restriksjoner. 

HivNorges generalsekretær Anne-Karin Kolstad i panelsamtale under Dagens Medisins årlige hivseminar, DM Arena HIV.
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