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FORORD:

2007 var et turbulent år på 
flere måter. For det 

første viste årsmøtet at det er behov 
for en kontinuerlig debatt om organ-
isasjonens målsettinger, prioriteringer, 
virkemidler og fordeling av begrensede 
ressurser.

Årsmøtet viste at det er ulike oppfat-
ninger av hva som skal forstås som 
organisasjonens virke og mål. Styret har 
i inneværende periode arbeidet en del 
med å presisere dette, og har som mål å 
bidra til at neste årsmøte gjennom sine 
vedtak staker ut en overordnet tydelig 
kurs. Det er viktig at årsmøtet fatter 
overordnede politiske langsiktige mål 
som styret kan arbeide etter. Det er 
nødvendig at vi holder fast ved det prin-
sipielle arbeidet opp mot myndigheter 
og andre for å sikre hivpositive bedre 
vilkår i alle sammenhenger.     
 For det andre, viste økonomisitu-
asjonen raskt at planlagt aktivitetsnivå 
for 2007 var lagt for høyt. Det opprin-
nelige budsjettet for 2007 var i over-
kant optimistisk i forhold til hvordan 
tildelingene ble. Dette sammen med 
manglende økonomisk forutsigbarhet 
og manglende vurdering av innmeldte 
behov bidro også til at vi nok en gang 
kom i en situasjon hvor forventningene 
og planlagte aktiviteter måtte reduseres 
dramatisk i forhold til de midlene vi 
faktisk fikk til rådighet for organisas-
jonens virke. Summen av dette krevde 
derfor en kraftig justering av ønskede 
tiltak. 
 Den umiddelbare økonomiske kris-
en ble løst, men det gjenstår fortsatt et 
arbeid i forhold til mer forutsigbarhet. 
HivNorge har, som årsmøtet vedtok, 
tatt opp og drøftet med myndighetene 
egen post på statsbudsjettet uten at det 
har vært mulig for 2008. Dette er fort-

satt viktig for å gi mer forutsigbarhet, 
slik at vi også i 2008 vil følge opp dette. 
 Også det nasjonale arbeidet for hiv 
og aids må gis en tydeligere satsing fra 
myndighetenes side. Strategiplanen fra 
2001 er overmoden og må erstattes av 
en ny nasjonal plan som dekker alle 
relevante sider av arbeidet både innenfor 
forebygging og ivaretakelse av alle som 
lever med hiv. HivNorge argumenterte 
i 2007 sterkt for en klarere fordeling av 
ansvaret mellom offentlige myndigheter.
  Årsmøtet krevde også en mer aktiv 
involvering av medlemmer og bedre 
kommunikasjon. Vi har gjennom året 
gjennomført dette blant annet gjennom 
involvering av medlemmer i arbeids-
grupper og arbeidslivsprosjektet. Vi har 
lagt om skoleringen av hivinformantene, 
vi har etablert en ny kvinnegruppe, og 
funnet nye lokaler med hjelp av med-
lemmer. De nye lokalene gir muligheter 
for aktiviteter på en annen måte enn de 
gamle, noe som gruppen menn som har 
sex med menn viste i november da de 
arrangerte en sosial sammenkomst med 
25 deltagere. Styret vil prioritere å støtte 
opp om slike tiltak så langt råd er.
I tillegg har styret og sekretariatet 
arrangert både medlemsmøter og fag-
kvelder, noe som står beskrevet senere i 
årsmeldingen. 
 Viktig påvirkningsarbeid i 2007 
har først og fremst skjedd i forhold til 
innstramming i regler for opphold på 
humanitært grunnlag med henvisning 
til hivstatus. Denne prinsipielle saken er 
ikke avsluttet og vil derfor kreve fokus 
videre.  Vi har gjennom året fortsatt på-
virkningsarbeidet overfor myndighetene 
når det gjelder fjerning av straffelovens 
§ 155. Dette arbeidet vil bli intensi-
vert i 2008. Til slutt kan vi nevne at vi 
fortsetter å arbeide opp mot politikere i 
forhold til saken generelt og enkeltsaker 

spesielt. Dette er og vil være et kontinu-
erlig arbeid.
 Rådgivningstjenesten benyttes 
hyppig. Henvendelser kommer fra 
hivpositive selv og deres nærmeste, men 
for øvrig kan vi nevne at NAV, sosial-
kontorer, rusomsorgen, advokater er 
blant mange som også søker rådgivning 
hos HivNorge. Videre har vi mange 
henvendelser på hvordan hiv smitter og 
ikke smitter. Det er også mange henv-
endelser på om vedkommende kan ha 
vært i en risikosituasjon. I tillegg blir vi 
stadig brukt som kilde for informasjon 
av mediene, politikere, departementer 
og andre. Det er viktig at vi også bruker 
ressurser på informasjon til allmennhet-
en og det profesjonelle hjelpeapparatet 
i tillegg til vår opplagte målgruppe 
i fortsettelsen også. Det er også av 
betydning å tydeliggjøre at henvendelser 
kommer fra hele landet. 
 Informasjon er sentral del av vårt 
arbeid. Vi la i 2007 om våre websider. 
Målet er at websidene, bladet Positiv og 
nyhetsbrev til medlemmene skal gi et 
mer helhetlig informasjonstilbud. Vi er 
fornøyd med innføring av første trinnet 
i ny webprofil og ser fram til de neste 
stegene i utviklingen.  
 Internasjonalt arbeid er viktig, men 
har ikke vært høyt prioritert i 2007. 
Dette er beklagelig da vi mister viktig 
informasjon og kunnskap vi kunne 
nyttet i vårt arbeid.

Oslo, 3. mars 2008
Per Miljeteig
styreleder

Utfordringer i kø
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FORORD av styreleder Per Miljeteig. 2007 
var et turbulent år på flere måter. For det første 
viste årsmøtet at det er behov for en kontinuerlig 
debatt om organisasjonens målsettinger, prioriter-
inger, virkemidler og fordeling av begrensede res-
surser. Årsmøtet viste at det er ulike oppfatninger 
av hva som er organisasjonens virke og mål.

Hivutviklingen i Norge siste ti år:
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13 Påvirkningsarbeid overfor 
politikere – både i posisjon og 
opposisjon – er en viktig del av 
HivNorges arbeid. I 2007 hadde 

organisasjonen en rekke møter med politikere, 
både nasjonalt og lokalt, flere samarbeidspartnere, 
andre organisasjoner og med representanter for 
ulike forvaltningsorganer. 

8 
Informasjon er et viktig område 
i vår organisasjon.  Informasjon skjer 
gjennom flere kanaler som web og blad, 
mens også gjennom stands på viktige 
arrangementer.  Vi la i 2007 om våre 
websider. Målet er at web, Positiv og 

nyhetsbrev til medlemmene skal gi et mer helhetlig 
informasjonstilbud.  Vi er fornøyd med innføring av 
første trinnet i ny webprofil og ser fram til de neste 
stegene i utviklingen.

10 Verdens aidsdag er en verdensom-
spennende solidaritetsdag for alle 
som er berørt av hiv og aids. Dagen 
markeres over hele verden  

1. desember, og ble iverksatt av Unaids – FNs 
organ til bekjempelse av hiv/aids, i 1988. Styreleder 
Per Miljeteig be-
nyttet sitt innlegg 
på fagkonferansen 
til å etterlyse en 
overordnet nas-
jonal strategi i ar-
beidet for hivposi-
tives interesser 
og for å bekjempe 
videre spredning. 
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HivNorge er en ideell, partipolitisk og 
religiøst uavhengig landsomfattende 
organisasjon. Organisasjonen har sitt 
hovedsete i Oslo, i tillegg har vi et sam-
arbeidskontor med Kirkens bymisjon 
i Trondheim. Folk fra øvrige deler av 
landet må henvende seg til hovedkonto-
ret for deretter å bli satt i kontakt med 
andre hivpositive i den regionen de til-
hører hvis dette er mulig og ønskelig. 

HivNorge skal sikre hivpositives 
rettigheter og interesser på alle 

nivåer i samfunnet. Dette gjøres ved at 
sekretariatet både jobber på individnivå 
og på det prinsipielle nivået. Denne ba-
lansegangen er utfordrende i det daglige 
og det arbeides med å sikre at de prinsi-
pielle sakene og områdene ikke blir borte 
i enkelthenvendelser. Det er viktig for 
HivNorge å arbeide for alle hivpositives 
rettigheter. 
  I dette perspektivet er hele mennes-
ket en viktig faktor. Muligheten for jobb, 
mulighet for å stå i jobb, kontakten med 
helsevesenet og ikke minst stigmatiserin-
gen i samfunnet må sees i sammenheng. 
HivNorge har mange utfordringer å 
jobbe videre med. Med knappe ressurser 
er det viktig at vi gjennom vedtak på 
neste årsmøte tydeliggjør hvilke områder 
vi ønsker å ha fokus på. De områdene vi 

velger må vi satse fullt og helt på, i stedet 
for å smøre ressursene tynt ut over alt. På 
lengre sikt vil dette gi bedre resultater. 
 Vi har i inneværende periode holdt 
temakvelder og startet arbeidsgrupper. 
Frivilligheten er en av våre store styrker 
og må gis ytterligere næring inn i det nye 
året. Her ønsker vi å trekke fram initia-

tivet fra gruppa menn som har sex med 
menn (MSM) som i innværende periode 
har tatt opp igjen aktiviteter på eget ini-
tiativ. Styret håper det kommer flere slike 

initiativ og vil så langt mulig støtte dette. 
Det er viktig at slike initiativ drives av 
medlemmene selv.
  Som interesseorganisasjon har vi mye 
kunnskap som vi gjerne bidrar med, 
både til myndigheter og andre. Det er 
likevel viktig at vi som organisasjon ikke 
påtar oss myndighetenes ansvar. Dette 
gjelder både i enkeltsaker for medlem-
mer, men også i forholdet informantopp-
drag og informasjon. Det er viktigere at 
vi som interesseorganisasjon påpeker de 
mangler som er ovenfor myndighetene 
enn å overta oppgaven eller saken. Dette 
er både for oss og medlemmene utfor-
drende, men helt nødvendig. Juristen i 
HivNorge mottar mange henvendelser 
som ikke berører hiv spesielt. I disse sa-
kene vil vi fortsatt henvise medlemmer 
til blant annet Fri rettshjelp. 
 HivNorge har også som mål å være 
aktiv i internasjonalt solidaritetsarbeid. 
Dette er et arbeid som ikke har vært høyt 
prioritert i 2007. Det er beklagelig, da 
vi uten tvil avhengig av et nettverk med 
andre organisasjoner både for å bli tilført 
kunnskap og å bidra med våre erfaringer 
til andre. Slik utveksling er nødvendig 
med tanke på utvikling av organisasjo-
nen, det nasjonale arbeidet og felles glo-
bal kamp. 

BAKGRUNN:

Utfordrende balansegang

Årsmøtet er HivNorges høyeste organ og ble avholdt 17. 
mars og 25. mars 2007. Årsmøtet ga signaler om en orga-
nisasjon som ikke er konsolidert og som bar preg av en 
del misnøye i forhold til valg som var gjort. I tillegg ble det 
etterlyst en bedre kommunikasjon med medlemmene. 

HivNorge har ved årets slutt totalt 255 medlemmer, noe 
som er en økning på 75 fra 2006. Dette inkluderer 31 orga-
nisasjoner.

Styret i HivNorge velges på årsmøtet av medlemmene. 
Styret er det høyeste organet mellom årsmøtene. Styret 
har arbeidsgiveransvar for generalsekretær. 

I denne perioden har styret bestått av: 
Per Miljeteig, styreleder, personmedlem 
Ingeborg Rokkones, nestleder, FO 
Kim Fangen, styremedlem, personmedlem 
Else Aasegg, styremedlem, personmedlem 
Anonym, styremedlem, personmedlem 
Arild Thoresen, styremedlem, YS 
Olav Aasland, styremedlem,  
 Norges Røde Kors  (perm. fra 01.07.07) 
Anne Marie Helland, styremedlem,  
 Kirkens nødhjelp  (perm. fra 01.12.07) 
Ragnar Kværness, styremedlem,  
 Norsk Psykologiforening ( vara  fast fra 01.07.07) 
Eigil Granhøy, styremedlem,  
 Kirkens bymisjon (vara - fast fra 01.12.07) 
Anonym, styremedlem, personmedlem (vara) 
Noma Solli, styremedlem, personmedlem (vara). ST
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Sekretariatet
Generalsekretæren innehar et 
overordnet ansvar for organisa-
sjonens daglige virke, myndighet 
delegeres fra styret. Generalse-
kretær har også arbeidsgiveran-
svar for ansatte og er ansvarlig 
utgiver av HivNorges nettsider 
og for bladet POSITIV.

Evy-Aina Røe, generalsekretær  
fra 1. februar 
Arne Walderhaug,  
org. konsulent 
Trond Grinde Rinding,  
konsulent 
Inger-Lise Hognerud,  
jur. konsulent 
Roger Storås 
sekretær  
Laila Thiis Stang 
generalsekretær fram til 31. 
januar, deretter seniorkonsulent 
fram til 31. oktober

På grunn av den vanskelige øko-
nomiske situasjonen ble styret, 
i slutten av april, nødt til å kutte 
en stilling. Styret valgte etter 
overveielser å kutte seniorkon-
sulentstillingen.

K  A  L  E  N  D  E  R    2  0  0  7

OKT NOV DES

SEP

JUNI

MARS

AUG

MAI

FEB

JULI

APRIL

JAN

Kronprinsessen på besøk Lansering av nye websider Verdens aidsdag 1. desember

Flytting til Kroghen

På stand under Skeive dager

Heftig årsmøte

Pengene kom til slutt

Vi jobber for mer penger

Ny generalsekretær tiltrer

Stand på Quarten

Budsjettet kuttes

Søknader og rapporter
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Seminarer
”Å leve med hiv”-seminaret ble holdt 
1. – 3. juni på hotell i Østlandsområ-
det. Seminaret var landsdekkende og 
ble holdt for tredje år på rad i samar-
beid med Norsk selvhjelpsforum. På 
seminaret deltok 17 personer. Seminaret 
var prosessorientert med samlinger i ple-
num og grupper, og baserte seg på den 
enkeltes egendeltakelse. Vi fokuserte på 
den enkeltes ressurser og målet var at 
deltakerne skulle dra veksel på hveran-
dres kunnskap, historier og erfaringer. 
 Fokus på bevisstgjøring, åpenhet, 
egne ressurser, selvinnsikt og å sette seg 
i stand til å ta grep om egen livssituas-
jon stod sentralt under hele seminaret. 
Trond Grinde Rinding, Inger-Lise 
Hognerud fra HivNorge og Eli Tor-
bjørn Alveng og Solbjørg Talseth fra 
Norsk selvhjelpsforum samarbeidet om 
å holde seminaret. Tilbakemeldingene 
fra deltakerne var ensidig positive og ga 
deltakerne et utgangspunkt for hvordan 
arbeide med egen situasjon. 

Grupper
Faddere: HivNorge startet i 2003 
opp med en liten gruppe faddere. Alle 
er frivillige og er en samtalepartner og 
støtte til nydiagnostiserte eller andre 
som har behov for det i en periode. I 
dag har vi tilknyttet faddere spredt ut 
over landet. Vi benytter også fadderne 
på tvers av bosted da ikke alle ønsker 
fadder fra samme nærområde. Per 2007 

formidlet vi fadder til alle som hen-
vendte seg.

MSM-gruppa: Gruppen menn som 
har sex med menn arrangerte på eget 
initiativ en sammenkomst i november. 
På guttas første sosiale arrangement 16. 
november deltok 25 personer. Del-
tagerne var godt fornøyd med kvelden 
og initiativet. Arrangementet ble 
avholdt i egne lokaler med noe økono-
misk støtte og egenandel fra deltakerne.  
Gruppa planlegger å  avholde jevnlige 
treffpunkter videre. Medlemmene vil 
også i fortsettelsen være ansvarlig for 
disse arrangementene. Styret synes dette 
var et flott initiativ og håper det fortset-
ter.

Selvhjelpsgrupper: Et av med-
lemmene våre som utdannet personlig 
coach og Inger-Lise Hognerud fra 
sekretariatet startet i desember opp en 
selvhjelpsgruppe for kvinner. Med-
lemmet er igangsetter og ansvarlig for 
gruppa. Gruppa består av 7 kvinner og 
de møtes hver 14. dag.

Medlemsmøter
På årsmøte i 2007 ble det fra med-
lemmene fremmet misnøye med 
manglende kommunikasjon med med-
lemmene. For å bedre kommunikas-
jonen og informasjonen har styret blant 
annet invitert til medlemsmøter. Første 
møtet var i april med tema økonomis-
ituasjonen, det andre var i oktober hvor 

vi informerte og drøftet; Ny strategiplan 
– hva er viktig for oss. I tillegg har det 
vært avholdt 2 temamøter. Første møtet 
i april handlet om Straffelovens § 155, 
et møte som ble ledet av Inger-Lise 
Hognerud. I september holdt sty-
remedlem Arild Thoresen foredrag om 
forsikringer, han arbeider til daglig i 
bransjen.

Sosiale aktiviteter
Sommerfest: Fredag 22. juni holdt 
sekretariatet sommerfest for med-
lemmene i bakgården til Røde Kors. 
Mange frivillige deltok i planlegging og 
gjennomføring av festen og 3 medlem-
mer fra Frank Znort Quartet spilte. 
Frivillige stod som vanlig for innkjøp 
og grilling. Til tross for et elendig vær 
med mye regn deltok ca. 50 personer. 
Stemningen var god og vi koste oss. 
Tilbakemeldingene fra medlemmene 
har vært overveiende positive.

Julebord: Det ble holdt julebord for 
medlemmene fredag 15. desember hos 
HivNorge. Det kom ca. 30 personer. 
Frivillige hjalp til med planlegging og 
gjennomføring av festen. Det ble servert 
koldtbord med drikke til. 

AKTIVITETER:

Tanken om frivillig arbeid står 
sentralt i HivNorges arbeid. 
Frivillige utgjør en stor del 
av våre ressurser og de gjør 
en flott innsats på en rekke 
områder. Det har også i år 
kommet nye frivillige til, mens 
andre har falt ut.  HivNorge 

er helt avhengig av å beholde 
og rekruttere frivillige til sitt 
arbeid i fortsettelsen også. 
 Frivillige driver blant annet 
informasjonsarbeid gjen-
nom å stå på stands, delta i 
prosjekter, referansegrupper, 
arbeidsgrupper og komi-

teer, konferanser/seminarer, 
dugnader, sosiale aktiviteter, 
faddere, nettverksgrupper, 
bykontakter, Verdens aidsdag 
og ellers der det måtte være 
behov for ekstra innsats. 
 Det er en prioritert opp-
gave for HivNorge å benytte 

de ressursene som våre frivil-
lige utgjør på best mulig måte 
for vårt arbeid. 
 Ved utgangen av 2007 har 
vi registrert ca 25 frivillige 
i tillegg til medlemmene i 
styret. 

Frivillig arbeid i HivNorge

Medlemsaktiviteter
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Distriktene
Tromsø/nord: Vi har heller ikke i 
Tromsø etablert en ny bykontakt etter at 
den forrige trakk seg i april.
Vi har kontakt med hivpositive i 
regionen gjennom henvendelser til 
sekretariatet. Vi har kontakter som gjør 
at vi i noen tilfeller kan få etablert fad-
derkontakt i deler av området Nord. 

Trondheim/Midt-Norge: 
Tilbudet for hivpositive i Midt-Norge 
har blitt  bedre i løpet av 2007. «Huset» 
fungerer utmerket, og vi har fått flere 
brukere gjennom året. HivNorge og 
Kirkens bymisjon har et velfungerende 
samarbeid. I år som i fjor hadde vi 
«åpent hus» 17. mai. Vi har fortsatt 
med to åpningsdager for brukere og 
pårørende hver uke. Utover åpnings-
tiden er det mulighet for avtaler og treff 
via bykontaktene Ingrid Næss og Else 
Aasegg. Vi stiller også opp som fadder 
i avtaler med St. Olavs Hospital hvis 
nydiagnostiserte ønsker å snakke med 
en annen hivpositiv. Det har vært flere 
slike møter også i 2007 og det er et 
viktig tiltak. Huset var sommerstengt i 
juli, men vi var tilgjengelig på telefon. 
Bykontakten har i året som har gått 
gjennomført mange informantoppdrag 
i tillegg til at hun også har kontakt med 
en hivpositiv insatt i fengselet. Bykon-
taktene gjør en flott innsats.

Bergen/vest: Arbeidet i Bergen 
har dessverre ligget brakk etter at vår 
tidligere bykontakt trakk seg i april. 
Til tross for at vi har kontakt med flere 
hivpositive i området har det ikke latt 
seg gjøre å etablere en ny bykontakt. 
Om det skulle vise seg at det er mulig 
vil vi fortsatt ha anledning til å låne de 
samme lokalene av Kirkens bymisjon og 
etablere et samarbeid. 

Kristiansand/sør: Bykontakten/
kontaktpersonen vår og et annet av våre 
medlemmer avholdt i fjor et møte med 
Fylkeslegen i Vest-Agder og sosialråd-
giver fra Kirkens bymisjon. Formålet 
med møtet var å komme sammen for 
å kartlegge om det var grunnlag for et 
felles samarbeid rettet mot hivpositive i 
Kristiansand. Målet er å drive informa-
sjonsarbeid. Konklusjonen på møtet var 
at dialogen skal fortsette i 2008. 

HivNorges rådgivningstjeneste 
er et viktig tilbud til hivposi-
tive som har konkrete behov for 
informasjon og hjelp relatert til 
deres hivstatus, eller andre som 
trenger informasjon.

Samtidig er rådgivningen er sentral 
for oss fordi den gir viktig innsikt i 
hvilke utfordringer hivpositive, deres 

pårørende og behandlere møter i hverda-
gen. HivNorge tilbyr både psykososial 
og juridisk rådgivning. I løpet av 2007 
har vi registrert 590 rådgivningssamtaler. 
Dessverre klarer vi ikke i hverdagen å 
registrere alle henvendelser. De som i 
hovedsak ikke blir registrert er person-
lige besøk, som også er de som tar mest 
tid. I tillegg har vi ikke gode nok rutiner 
i forhold til å registrere henvendelser fra 
media, politikere, advokater og hjelpeap-
parat. Vi registrerer heller ikke oppfølging 
av saker der vi tar kontakt.  
 Av de registrerte rådgivningssam-
talene skjer mesteparten, ca 68 %, per 
telefon, men vi ser at henvendelser på 
internett utgjør ca 12 %, og at dette er 
økende. I tillegg benyttes også personlig 
fremmøte, noe som utgjør ca 20 % av 
rådgivningen.  Når det gjelder den geo-
grafiske spredningen på henvendelsene 
er Oslo/Akershus overrepresentert, men 
tjenesten benyttes av hele landet. 
 Presse, elever og andre fagper-
soner ringer også sekretariatet for å 
få informasjon om hva det vil si å leve 
med hiv. De etterspør også informasjon 
om utbredelse i Norge samt generell 
informasjon om smittemåter og behand-
lingsmuligheter.

Juridisk rådgivning  Av de regis-
trerte rådgivningssamtalene i 2007 var 
50 % juridiske. Når det gjelder de rene 
hivrelaterte spørsmålene vi mottar dreier 
dette seg blant annet om refusjon av lege 
og tannlegeutgifter pga hiv, fradrag på 
skatt for store sykdomsutgifter, taush-
etsplikthåndtering, personvern, opphold 
på humanitært grunnlag pga hivstatus, 

straffelovens § 155, retten til forsikring, 
og diskriminering av pasientgruppen 
hivpositive. 
 Vi har også erfart at mange hen-
vender seg til organisasjonen med 
spørsmål om rettigheter som ikke er 
utledet av en hivdiagnose. Flere saker har 
her dreid seg om behovet for bolig, ut-
lendingspass, uførepensjon, sosialstønad, 
gjeldsordning, forsikringsrett og husleier-
ett. Vi arbeider aktiv med å skille ut saker 
som ikke er hivrelaterte/ikke opplagt 
hivrelaterte der andre kan bistå. Dette 
er helt nødvendig for å frigjøre kapasitet 
til å arbeide på et prinsipielt nivå. For å 
sikre medlemmene god kvalitativ hjelp 
på disse spørsmålene inngikk HivNorge 
i siste halvår av 2007 et samarbeid med 
Fri Rettshjelp, Oslo kommune, om et 
advokattilbud i våre lokaler. Tilbudet er 
annenhver tirsdag. Dette tilbudet har så 
langt ikke vært hyppig benyttet, men vi 
håper at tilbudet, når det blir bedre kjent, 
vil brukes av flere av våre medlemmer. Vi 
har startet å henvise medlemmer til  Fri 
rettshjelp når saken ikke er hivrelatert 
og av prinsipiell karakter. Dette vil vi 
fortsette med i 2008.  

Psykososial rådgivning  Når det 
gjelder psykososial rådgivning mottar vi 
mange henvendelser fra folk som er redd 
for at de er smittet. Pårørende og venner 
henvender seg mest med spørsmål om 
hvordan de kan være en støtte for hiv-
positive.  Vi mottar også henvendelser fra 
mennesker som nylig er diagnostisert og 
som er usikre på hvilken betydning dette 
vil få for dem videre. 

Foredrag  Sekretariatet har gjennom 
2007 holdt flere typer foredrag ved ulike 
institusjoner bl. a. UD/Norad-seminar, 
JussBuss, Cato-senteret, Helseutvalget, 
Aksept, Det nasjonale helseseminaret, 
Abbottseminar for infeksjonssykepleiere. 
Fordragene har hatt ulike siktemål alt fra 
å informere om vårt arbeid, drive med 
holdningsskapende arbeid og å informere 
om rettigheter og plikter for hivpositive. 

Rådgivning
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Stands
HivNorge holdt stand på 
Pride Park under arrange-
mentet Skeive dager 27. 
– 30. juni 2007. 

Det ble en vellykket stand med 
mange besøkende og ikke 

minst knyttet Generalsekretæren 
mange nyttige kontakter. Det ble i 
løpet av standen solgt sløyfepins/gitt 
donasjoner for cirka kroner 9.500 
kroner til Hivfondet. 
 I samarbeid med Aksept, senter 
for personer berørt av hiv, hadde 
HivNorge stand under Quart 
festivalen 2. – 6. juli. Bykontakten 
i Kristiansand sørget for å skaffe 
10 gratis akkrediteringer til årets 
Quart festival. Standplassen på 
Idrettsplassen kostet 10.000 kroner. 
HivNorge rekrutterte frivillige 
fra medlemsmassen til å bemanne 
standen, mens Aksept sørget for 
det praktiske som overnatting og 
transport. 
 En av de frivillige designet 
logoen The Rubber Team som 
ble trykket på t-skjortene som 
ble brukt av de frivillige under 
festivalen. Totalt var det 6 frivillige 
på Quarten. Flere tusen kondomer 
ble delt ut, mange pins ble solgt og 
standen ble godt besøkt. Vi hadde 
quiz kunnskapstest om hiv/aids, 
delte ut speilkort og mye informas-
jonsmateriell om hiv.
 I samarbeid med Røde Kors  
Ungdom,  Aktivt Valg, hadde 
HivNorge stand utenfor Glassmaga-
sinet i Oslo om formiddagen på 
Verdens aidsdag. I et ufyselig vær 
ble det gitt informasjon om hiv og 
organisasjonen samt servert pep-
perkaker og klementiner. 
 Om kvelden ble det holdt stand 
under arrangementet til Helseut-
valget på Cosmopolite. Det ble 
solgt sløyfepins/gitt donasjoner til 
inntekt for Hivfondet med cirka 
kroner 2000 kroner.

INFORMASJON:

Ny websatsing 
Websiden representerer organisasjonens 
kanskje viktigste kilde til utadrettet 
informasjon og medlemsrekruttering. 

Samtidig er den en viktig toveis 
kommunikasjonskanal ut til 
medlemmer og andre interes-

serte. HivNorges websider hadde i 2007 
et gjennomsnittlig månedlig besøk på 
rundt 26.000 brukere – en økning fra 
litt over 10.000 i 2006.
 HivNorges websider ble redesignet, 
omstrukturert og fikk en ny teknisk 
løsning i 2007. Hensikten med oppdat-
eringen var både å gjøre sidene lettere 
tilgjengelig for brukerne og finne fram 
til løsninger som gjør det enklere å 

oppdatere sidene for sekretariatet, uten 
å måtte ha særskilte datakunnskaper. Vi-
dere skulle nye tekniske løsninger gjøre 
det mulig på senere tidspunkt å kunne 
implementere nye tjenester om nødven-
dig, slik som for eksempel lukket sone, 
nettmøte, betalingstjenester (gi gaver til 
HivNorge), podcasting med mer.
 HivNorge inngikk et samarbeid 
med mediefirmaet Gan As, som hadde 
utviklet en publiseringsløsning for Fag-
pressen. Denne er blitt tilbudt medlem-
mer av Fagpressen til en rimelig pris.
 Den nye løsningen, som ble lansert 
1. november, innebærer enklere opp-
datering av nyhetsbildet, blant annet et 
abonnement på et såkalt newsfeed hvor 
vi får automatisk oppdatering av hva 
andre medier skriver om emnet og om 
organisasjonen. 
 Foruten oppdatert nyhetstjeneste 
inneholder sidene også faktainformasjon 
direkte rettet mot hivpositive, faktain-
formasjon om hiv og aids, samt infor-
masjon om organisasjonen. Innholdet 
i bladet Positiv gjøres også tilgjengelig 
på nettet og bladet kan også lastes ned i 
såkalt pdf-format. 
 Lanseringen i november var første 
fase i en tretrinns oppdatering av 
HivNorges websider. Trinn to og tre er 
planlagt gjennomført i 2008.
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Hivinformantene er en gruppe en-
gasjerte medlemmer i HivNorge som 
driver med opplysningsarbeid i regi 
av organisasjonen. 

Gruppens størrelse varierer, men 
består av rundt 20 personer 
som alle er berørt av hiv. De 

fleste er selv hivpositive og har ulik 
etnisk bakgrunn. HivNorge har som 
en av sine viktigste oppgaver å bidra til 
at befolkningen skal få et visst kunns-
kapsnivå og økt bevissthet i forhold 
til hiv/aids og seksuelt overførbare 
sykdommer. Hivinformantene er 
sentrale i dette arbeidet. Et viktig tema 
er å informere om virusets smitteveier 
og hvordan hiv ikke smitter for å bidra 
til å forebygge og hindre spredning av 
viruset. Hivinformantene har også til 
oppgave å sette fokus på hivpositives 
levekår og livskvalitet slik at de bidrar til 
å forebygge stigmatisering og diskrimin-
ering av hivpositive generelt og hivposi-
tive i Norge spesielt.  
 Våre hivinformanter mottar et 
honorar på 1.000 kroner pr. oppdrag, 
samt får dekket sine oppholds- og 
reiseutgifter. Når oppdragsgiver har 
anledning til det, kreves dette beløpet 
dekket av dem, men i de situasjonene 
disse ikke har økonomi til det, betaler vi 
våre hivinformanter dersom vi vurderer 
målgruppen som sentral for oss å nå. Vi 
får entydig gode tilbakemeldinger fra de 
stedene våre hivinformanter har vært, og 
tendensen tyder på at etterspørselen på 
hivinformanter er sterkt økende.
 Hivinformantene holder foredrag 
på skoler, universitet, bedrifter, organ-
isasjoner, asyl- og flyktningmottak, 
samt sosial- og helseansatte. I 2007 
holdt hivinformantene 75 foredrag og 
ga i tillegg intervjuer i diverse medier. 
Hivinformantene samarbeider tett med 
Norsk Folkehjelp i deres prosjekt Men-
neskebiblioteket. Også her er vår gruppe 
hivinformanter sentrale aktører. Men-
neskebiblioteket besøker ungdomsskoler 
landet rundt, og elevene får låne levende 

mennesker istedenfor bøker. Menneske-
biblioteket har som mål å forebygge 
fordommer og bekjempe diskriminering 
og stigmatisering av utsatte grupper. 
 Hivinformantene har også et tett 
samarbeid med ”Aktivt Valg” i regi av 
Røde Kors Ungdom. Aktiv Valg har 
som mål å bevisstgjøre ungdom så de 
selv kan ta et aktivt valg om å ivareta sin 
egen seksuelle helse, dette skjer gjennom 
kunnskap om seksuelt overførbare in-
feksjoner. Målgruppen er ungdom mel-
lom 13 og 19 år. Aktivt Valg lærer opp 
unge instruktører i metoden ”Læring 
gjennom aktivitet” og våre hivinfor-
manter holder foredrag om hiv/aids på 
opplæringskursene. Dette er en gruppe 
mennesker som gjør en fabelaktig jobb 
for organisasjonen og ikke minst saken. 
 15. – 17. juni holdt sekretariatet 
det årlige hivinformantseminaret i 
Drøbak.  Det deltok 17 hivinformanter 
på seminaret. Temaer for årets seminar 
var hiv og jus v/Inger-Lise Hognerud, 
møte med pressen v/Arne Walder-
haug, ”Litt av hvert om hiv” v/klinisk 
stipendiat/lege Frank O. Pettersen fra 

infeksjonspoliklinikken ved Ullevål uni-
versitetssykehus. Vi evaluerte hivinfor-
mantvirksomheten fra året som hadde 
gått og diskuterte hvordan HivNorge 
på best mulig måte kan samarbeide og 
støtte hivinformantene videre. Vi ble 
enige om å ha kvartalsvise treffpunkter i 
løpet av året for å utveksle erfaringer og 
planlegge nye strategier. 
 Lørdag 1. september ble det holdt 
hivinformantmøte i HivNorges lokaler. 
Tema for møtet var å få nye retnings-
linjer for hivinformantene, utarbeide 
evalueringsskjema, og ny kontrakt 
mellom HivNorge og hivinformantene. 
Sekretariatet hadde etter informantsemi-
naret utarbeidet utkast til dette i tråd 
med drøftingene på seminaret. Målet er 
å sikre oppdaterte og godt kvalifiserte 
informanter og gi påfyll og “backing” 
til en viktig gruppe i vår organisasjon. 
Vi ble her enige om nye kontrakter som 
nå inngås med informantene, i tillegg 
til at vi har bakt inn et bedre tilbake-
meldingssystem som skal sikre god 
informasjonsflyt til og fra informantene, 
organisasjonen og oppdragsgiverne. 

Hivinformantene
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Verdens aidsdag ble markert på tradisjonelt 
vis med fagkonferanse, stand, gudstjeneste og 
kulturarrangement i Oslo. 

På vår egen fagkonferanse fredag 30. novem-
ber innledet Per Miljeteig. Vi trenger en 

nasjonal overordnet plan eller strategi som ser 
alle aspekter av hivsituasjonen i Norge i sammen-
heng, og som tar konsekvensene av det, var to av 
hovedpoengene han fremførte. 
 Helseminister Sylvia Brustad deltok for første 
gang på HivNorges fagkonferanse. Hun lovet en 
ny strategiplan for nasjonalt hiv og aidsarbeid i 
løpet av 2008. - Men for å gjennomføre den er vi 
avhengig av et bredt samarbeid, sa hun i inn-
legget sitt. Videre påpekte hun at regjeringen har 
stor oppmerksomhet på hiv og seksuell helse både 
i globalt og nasjonalt perspektiv. – Det som skjer 
nasjonalt må ses i lys av det som skjer globalt 
– og omvendt. Vi har mye å lære av det som skjer 
internasjonalt – samtidig som vi her i Norge har 
mye kunnskap som vi deler med andre, fortsatte 
hun i talen sin. 
 Hun sa samtidig at HivNorge og en rekke 
andre organisasjoner har vært og er viktige pådri-
vere i kampen mot hiv, både overfor myndighet-

er, befolkningen og overfor mennesker som lever 
med hiv. – Vi er helt avhengig av en sterk og 
tydelig frivillig sektor for å lykkes med oppgavene 
framover. Helseminister Sylvia Brustad lovet et 
sterkere engasjement i hivsaken framover. 
 Stortingsrepresentant Odd Einar Dørum fra 
Venstre hoppet i siste liten inn for André Oktay 
Dahl som ble forhindret fra å komme. Også 
Dørum pekte på betydningen av HivNorge, og at 
organisasjonen representerte et viktig beredskaps-
messig innslag i forhold til framtidige kriser. 
 I Trondheim ble dagen markert med bredt 
engasjement. I samarbeid med flere andre organ-
isasjoner inntok HivNorge Torget med stands, 
konsert, appeller og tenning av hivgrana. Tradis-
jonen tro arrangerte Kirkens bymisjon lysmesse i 
Vår Frues Kirke med uroppføring av ”Aidsmesse” 
komponert av Truls Waagø, tekst Tale Næss, 
fremført av Trondheim Vokalensemble og Trond-
heim Sinfonietta. Planlagt fakkeltog blåste rett og 
slett bort. 
 I forbindelse med Verdens aidsdag hadde vi 
også stor pågang fra ulike medier med forespørse 
om intervjuobjekter og andre generelle spørsmål.

Verdens aidsdag

INFORMASJON:
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Plussprisen til Gemma Myking
 
Styret i HivNorge besluttet på sitt novembermøte å tildele årets Pluss-
pris til Gemma Myking. I sin begrunnelse for årets tildeling sier styret 
at hun er uredd, stiller seg «naken» ved å fortelle om sine erfaringer 
foran en gruppe eller «hele» den norske befolkningen – gang på gang. 

Gemma Myking fikk prisen under HivNorges konferanse på Verdens aidsdag 30. no-
vember. Årets vinner av Plussprisen er etter HivNorges mening en vågal og uredd am-
bassadør for hivpositive i Norge. Gemma Myking har også bidratt til å redusere stigma 
og myter i forhold til hivpositive generelt, og egen gruppe spesielt. Hun står fram på en 
måte få kvinner har gjort før henne. Hun har gjennomført et uttall av informantopp-
drag, stilt opp i et uttall av aviser, ukeblader og ikke minst gjennom fjernsynsopptreden-
er. Hun delte også sin graviditet med offentligheten gjennom å stå fram i mediene. Hun 
ga med det både håp for andre kvinner som har vært usikre, men også nyttig kunnskap 
til befolkningen. Hun sier selv at støtten fra ektemannen og hans familie også gjør disse 
tingene lettere for henne, om noe av dette kan kalles lett! Hun gir hivpositive kvinner 
og innvandrerkvinner i Norge et ansikt!  Gemma Myking er opprinnelig fra Filippinene 
og kom til Norge i 1999. 

Nyhetsbrev
Det ble gitt ut seks korte nyhets-
brev i 2007. Nyhetsbrevene inne-
holder korte nyheter om aktiviteter 
og organisasjonen, samt andre 
nyheter som er av interesse for 
medlemmene. Fra og med novem-
ber ble nyhetsbrevet ”shinet” opp 
med en ny design og trykk i fire 
farger, som et ledd i en mer helhet-
lig informasjonsstrategi.

Brosjyrer m m
I forbindelse med stand på Skeive 
dager og Quartfestivalen ble det 
produsert en enkel løpeseddel med 
sexvettregler. Det ble også pro-
dusert løpesedler i forbindelse med 
arbeidslivskonferansen og Verdens 
aidsdag. Med støtte fra EU ble det 
også produsert 15.000 nye speilkort 
med påskriften «Omtrent slik ser en 
hivpositiv ut». Baksiden av kortene 
ble utformet som et vanlig post-
kort, og det kan sendes i posten.

Presse
Det er registrert medieomtale i 90 
ulike saker i 2007 hvor HivNorges 
navn er nevnt. 33 av dem kom i 
oktober og gjaldt blant annet pres-
seomtale av arbeidslivskonferansen 
og om manglende kunnskaper om 
smitteveier. 
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Bladet POSITIV
Bladet Positiv er, ved siden av web-
sidene, organisasjonens ansikt utad, 
og skal være en kilde til informasjon, 
inspirasjon og samtidig danne grunn-
lag for debatt om problemstillingene 
omkring hivepidemien.

Bladet skal videre presentere kortsik-
tige og langsiktige følger av de ulike 
valg politikere tar i forhold til fag-

feltet, avdekke forskjellsbehandling og 
diskriminering som hivpositive utsettes 
for, både institusjonelt og i hverdagen. 
Intervju med hivpositive om deres 
livssituasjon vies særskilt stor plass. 
Positive utviklingstrender både innen 
medisin, holdninger og utvikling av 
epidemien generelt er også viktig del av 
stoffet.

Produksjon av bladet er satt ut på årlig 
engasjement, og Christer Dynna har 
ved siden av redaktørjobben også gjort 
layoutarbeidet. Bladet kom ut med 
fem utgaver i 2007, og ble distribuert 
til medlemmer og abonnenter i tillegg 
til infeksjonsmedisinske avdelinger 
rundt om i landet og andre steder det 
er naturlig at bladet er tilgjengelig. 
Bladets opplag er 1.000 og Positiv/
HivNorge er medlem av Den norske 
fagpresses forening (Fagpressen).
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Vårt viktigste internasjonale samarbeid 
skjer innenfor rammen av NordPol, 
som er et kontaktorgan for hivorgan-
isasjonene i Norden. Siden 2004 har 
HivNorge vært aktivt med på å etablere 
et europeisk nettverk av hivorganisas-
joner – HIV Europe.  

HivNorge er medlem av AIDS Action 
Europe (AAE), et nettverk av alle typer 
frivillige organisasjoner som jobber med 
hiv og aids i Europa. 
 AAE legger blant annet vekt på å 
utvikle og formidle ekspertise på sentrale 
problemstillinger. Inger-Lise Hognerud 

var deltaker og innleder på et ekspert-
seminar om «Legislative and Judicial 
Systems» i London, 19. – 24. april 2007.
 HivNorge deltok i den norske del-
egasjonen til EU-konferansen om hiv og 
aids i Bremen 12.-13. mars «Responsibil-
ity and Partnership – Together Against 
HIV/AIDS». Konferansen var et viktig 
skritt for å få EU og samarbeidende land 
til å ta hiv og aids mer på alvor også som 
et europeisk problem. 
 HivNorge har i 2007 fortsatt engasje-
mentet for å fjerne reiserestriksjoner som 
rammer hivpositive. Vi deltok blant an-
net på et ekspertseminar i regi av Norad 
for å lage en internasjonal strategi for 
fjerning av slike restriksjoner. 
 HivNorge gjorde også en henven-
delser til Utenriksdepartementet der vi 
ba norske myndigheter arbeide for at 
framtidige møter om oppfølging av de 
såkalte Ungass-deklarasjonene ikke legges 
til New York på grunn av det amerikan-
ske innreiseforbudet for hivpositive.

INTERNASJONALT:

Internasjonalt arbeid

Selvhjelpsgrupper i Russland
Siden 2006 har HivNorge i samar-
beid med organisasjonen “Positive 
Dialogue” i St. Petersburg, Russland  
vært med å bygge opp selvhjelps-
grupper for hivpositive. Prosjektet 
har vært støttet av Helsedeparte-
mentets Barentsprosjekt.

Det har hatt som målsetting å få 
etablert flere selvdrevne grupper, 
særlig blant svakstilte grupper som 
for eksempel enslige hivpositive mø-
dre, tidligere innsatte, menn som har 
sex med menn, sprøytemisbrukere 
og prostituerte. Foruten å takle 

hivinfeksjonen er det også meningen 
at medlemmene av gruppene skal 
hjelpe hverandre med praktiske 
problemer, som for eksempel barne-
pass for hivpositive mødre.
 Etablering av en paraplyorgani-
sasjon og opplæring i hvordan skaffe 
til veie permanent finansiering til 
gruppene, har vært en viktig del av 
prosjektet, da det var meningen at 
gruppene skulle være selvdrevne 
etter at prosjektet ble avsluttet.
 Ragnar Næss fra Pertinax-grup-
pen ledet prosjektet for HivNorge. 
Han har mange års erfaring med 

igangsetting av ulike humanitære 
prosjekter i Russland.
 Etter planen skulle prosjektet 
utfases i løpet av 2008 slik at den 
russiske gruppen deretter kunne 
drive virksomheten på egen hånd.  
HivNorge har imidlertid besluttet 
å avslutte samarbeidet ved utgan-
gen av 2007 da “Positive Dialogue” 
verken ser ut til å fylle kriteriene i 
forutsetningene samtidig som organ-
isasjonen har til dels store interne 
problemer. HivNorge vurderer det 
slik at prosjektet neppe vil være 
selvbærende i 2008.
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Store deler av 2007 gikk med til å 
komme over den finansielle krisen 
organisasjonen var kommet opp i. 
Det ble avholdt er rekke møter med 
samarbeidspartnere, medlemmer, 
politikere både i posisjon og op-
posisjon andre organisasjoner samt 
forvaltningsorganer.

Et overslag over hvor mye tid som 
ble benyttet på krisen viser at 
sekretariatet benyttet to hele still-

inger i tre måneder for å komme frem 
til en løsning. Også styreleder benyttet 
mye av sin tid i dette arbeidet i denne 
perioden.
 Gjennom vår rådgivningstjeneste 
ble vi kjent med at Utlendingsnemnda 
i stornemnd hadde fattet et prinsip-
pvedtak som søkte å endre praksis for 
opphold på humanitært grunnlag for 
hivpositive. HivNorge engasjerte seg 
sterkt i saken for blant annet å sikre en 
rettslig prøving av saken i domstolene. 
I skrivende stund er denne saken frem-
deles ikke rettskraftig avgjort.
 Arbeidet med straffelovens § 155 
går videre. Vi ble i fjor kjent med at 
et forslag til ny lov tidligst ville fore-
ligge høsten 2008 hvilket betydde at 
hovedinnsatsen på dette området vil 
finne sted i løpet av 2008. Det har 

gjennom 2007 vært avholdt flere møter 
med politikere og departement for å 
orientere om vårt syn på saken og vi har 
arbeidet aktivt for å holde oss orientert 
om den politiske utviklingen i saken.
 HivNorge har tidligere år avgitt 
høringsuttalelser i forbindelse med 
arbeidet med en ny diskrimineringslov 
for mennesker med nedsatt funksjon-
sevne. I forlengelse av dette arbeidet 
har man nedsatt et nytt lovutvalg som 
skal vurdere mulighetene for å samle og 
eventuelt utvide det allerede eksister-
ende diskrimineringsvernet i én lov. 
 I forbindelse med dette lovarbeidet 
er det nedsatt en referansegruppe som 
skal komme med innspill til lovutval-
get. HivNorge er invitert inn i denne 
referansegruppen og vi ser dette som en 
fin mulighet til å søke å påvirke slik at 
hivpositive også i Norge gis et spesielt 
vern mot diskriminering.
 HivNorge har i 2007 avgitt tre 
høringsuttalelser. Vi ser at dette er et 
arbeid vi skulle prioritert høyere, men 
i det daglige er det vanskelig å finne 
tid. Det er grunn til å påpeke at når det 
gjelder det juridiske påvirkningsarbeidet 
er det problematisk å finne en balanse 
mellom den individuelle rådgivningen 
og det mer generelle påvirkningsar-
beidet som kommer alle til gode. Den 

individuelle rådgivningen er tidkrevende 
og organisasjonen må vurdere om man 
er tjent med at så mye av de juridiske 
ressursene bindes opp til oppfølging av 
enkeltsaker.
 Arbeidslivet er et område som 
årsmøtet fremhevet viktigheten av å 
fokusere på. Dette er ivaretatt ved to 
initiativ fra sekretariatet. For det første 
arrangerte vi en fagkonferanse ”Sikre 
en positiv fremtid! Om inkludering 
av hivpositive i arbeidslivet.” den 8. 
oktober. Dette var et meget vellykket ar-
rangement og det er blitt fulgt opp med 
møter med arbeidslivets parter hvor vi 
har planlagt veien videre. Arbeidet med 
dette temaet vil være viktig å videreføre i 
2008.
 Videre har HivNorge også vært i 
møte med Nav sentralt for å se hvordan 
Nav kan bistå ved tilbakeføring av hiv-
positive som ønsker det til arbeidslivet. 
På møtet med Nav ble også andre 
aspekt ved forvaltningsorganet drøftet, 
herunder taushetsplikthåndtering av 
sensitive helseopplysninger ved omleg-
ging til Nav-systemet. Vi påpekte her 
bekymringer som blant annet hvem 
har innsyn i skriftlig informasjon om 
enkeltindividet. Dette skal følges opp 
videre.

PÅVIRKNINGSARBEID:

Politisk påvirkning
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Samarbeid
Hivforum, samarbeidsorganet mellom Ak-
sept, Helseutvalget og HivNorge. Her drøft-
es felles utfordringer og felles tiltak. Av litt 
større ting kan vi nevne at vi i 2007gjorde 
en felles henvendelse til Helsedepartementet 
hvor vi drøftet de økonomiske utfordringene 
ved driften av våre tiltak. I tillegg avholdt 
vi en felles seminardag for ansatte på de tre 
stedene hvor vi drøftet temaer vi burde pri-
oritere å samarbeide på. Her konkluderte vi 
med at informasjon til nydiagnostiserte var 
et viktig område å prioritere.
 Vi har også samarbeidet med flere andre 
i året som har gått, somfor eksempel FaFo i 
forhold til oppstarten av ny levekårsunder-
søkelse, tv-aksjonen, Røde kors ungdom, 
Changemaker og John David fra Universitet 
i Oslo om et mulig prosjekt i forhold til 
afrikanere. I tillegg kan vi blant andre nevne 
Russens organisasjonskomitè og Norsk 
selvhjelsforum.  

Deltakelse  
i råd og nettverk
Nasjonalt hiv og aidsråd: Rådet 
skal, slik det er beskrevet fra myndighetene 
sin side, identifisere lokale, regionale og 
nasjonale problemer eller behov som bør 
frem i lyset, både nasjonalt og globalt. Rådet 
skal fungere som et konsultasjonsorgan for 
arbeidet med hiv/aids nasjonalt og inter-
nasjonalt, Det vil være en viktig oppgave å 

understøtte nasjonale og internasjonale friv-
illige organisasjoners virksomhet på området 
og arbeide for at rådets arbeid blir gjort 
kjent internasjonalt. Det ble i 2007 avholdt 
tre møter. HivNorge har deltatt med Per 
Miljeteig og Evy-Aina Røe
Aidsnett som består av organisasjoner 
som arbeider primært med hiv internasjon-
alt ble i liten grad prioritert i fjor. Vi deltok 
på ett møte, men ser at vi uten tvil har god 
nytte av deres erfaringer og vil i 2008 legge 
opp til en mer aktiv deltagelse.
Abbott-seminar: Abbottseminaret ble 
avholdt i Stockholm i november. Temaet var 
stigmatisering. Fra HivNorge deltok en rep-
resentant fra styret, en fra sekretariatet og ett 
medlem. Den fjerde inviterte, et medlem, 
trakk seg rett før seminaret. HivNorge del-
tok også i programkomiteen.

Studiebesøk
I løpet av året har sekretariatet tatt imot 
gjester fra inn og utland som har vært ute 
etter informasjon om HivNorge, om situas-
jonen til hivpositive i Norge eller de har hatt 
konkrete bestillinger.
Utenlandske organisasjoner: I 
januar hadde vi besøk av tre representanter 
fra Kiwakkuki fra Tanzania. I mars hadde vi 
besøk fra vår søster organisasjon fra Finland 
og i mai fra Danmark. I juni tok vi imot 
to sykepleiere fra Sverige som jobber med 
asylsøkere.
Studenter: I august var det seks fysio-

terapistudenter på besøk, de fikk generell 
informasjon om hivpositives situasjon i 
Norge samt informasjon om HivNorge. 
I september ble det igangsatt et prosjekt 
med seks sosionomstudenter. Vi formidlet 
kontakt med noen av våre medlemmer som 
studentene intervjuet til en studentoppgave. 
Samme måned hadde vi også kontakt med 
fire vernepleierstudenter som skulle skrive 
oppgave om organisering av organisasjoner 
og to fra sekretariatet ble intervjuet.
Norske hiv/aids tiltak: I februar 
var fire representanter fra Trondheim på 
besøk og i april ga vi informasjon til Norsk 
Folkehjelp.

Garanti ved flytting
HivNorges leiekontrakt i Hausmannsgate 
utløp i 2007. Det ble uttrykt ønske både 
fra medlemmer og ansatte at nye og bedre 
egnede lokaler var ønskelig. I tillegg viste 
det seg at vi ikke kunne forlenge avtalen 
med Norges Røde Kors da de hadde andre 
planer for bruk av lokalene. Ved hjelp av 
medlemmer fant vi nye egnede lokaler i 
Christian Kroghs gate 34. Gårdeier krevde 
seks måneders depositun eller seks måned-
ers garanti og vi kunne vanskelig stille dette 
i den økonomiske situasjonen vi var i. Vi 
henvendte oss derfor til medlemsorganisas-
jonene våre med spørsmål om de kunne 
bistå med garanti. Norges Røde Kors, YS og 
Kirkens Nødhjelp har stilt garanti for vårt 
leieforhold. Uten deres bistand ville dette 
blitt umulig. Takk for velvillig og nødvendig 
bistand!  

Etiske retningslinjer
Formål med etiske retningslinjer er å sikre 
en naturlig ramme for samarbeidet mel-
lom HivNorge og legemiddelindustrien. 
Samarbeidet skal foregå på en åpen og 
troverdig måte. De etiske retningslinjer 
skal sikre partenes uavhengighet og trover-
dighet i forhold til mediene og samfunnet. 
HivNorge vil kun samarbeide med virk-
somheter i legemiddelindustriensom som 
aksepterer disse prinsippene.



RESULTATREGNSKAP 2007

 2007 2006

Omløpsmidler
Fordringer 43.021 423.932
Sum fordringer 43.021 423.932

Bankinnskkudd, kontanter o l 798.099 278.572
Sum omløpsmilder 841.120 702.504

Sum eiendeler 841.120 702.504

Egenkapital
Egenkapaital 01.01 44.310 20.507
Årets resultat 27.109 23.803
Egenkapital 31.12. 71.420 44.310

Gjeld
Levrandørgjeld 72.853 63.390
Fordkuddsbetalte tilskudd 337.001 263.326
Offentlige avgifter 165.552 129.050
Påløpne personalkostnader 194.294 202.427
Sum kortsiktig gjeld 769.700 658.193

Sum egenkapital og gjeld 841.120 702.503

 2007 2006

Medlemskontingenter 118.500 103.070
Offentlige tilskudd 5.038.172 4.940.910
Andre inntekter 166.276 45.482
Ref. off avgifter 62.543 132.972

SUM 5.385.542 5.222.434

Varekjøp med mer 56.534 7.052
Personalkostnader 2.771.952 2.568.737
Kostnader lokaler 450.125 373.208
Leie driftsmidler 55.701 42.592
Investeringer, vedlikehold 158.818 99.676
Fremmede tjenester 647.380 860.594
Kontordrift 217.484 456.779
Reisekostnader 207.900 456.779
Informasjon, markedsføring 365.796 200.468
Aktiviteter, annen driftskostnad 170.877 337.421
Andre kostnader 258.352 36.101

SUM 5.360.918 5.190.816

Driftsreesultat 24.623 31.618

Renteinntekter 2.486 2.655
Finanskostnader 0 10.470

Resultat før ekstraordinære poster 27.109 23.803

Årets resultat 27.109 23.803

BALANSE pr 31. des 2007
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