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Åpenhet om hivdiagnosen er et tema det er mye 
debatt om, både i vår organisasjon og blant andre 
som jobber på hivfeltet. HivNorge har alltid ment 
at det er den enkeltes eget valg hvor åpen man øn-
sker å være, men at det må være rom for og støtte 
til dem som ønsker å være åpne. 

I 2014 var første gang at alle hivpositive i organisa-
sjonens styre valgte å være åpne om sin hivstatus. 
De står på skuldrene til mange som gjennom årene 
har valgt å gjøre en innsats mer anonymt i Hiv-
Norge. Det viser likevel en individuell og samlende 
styrke i organisasjonen at vi i 2014 har et styre som 
er åpent og synlig for andre hivpositive. Vi håper 
dette kan være en støtte for andre som også ønsker 
å være åpne om hivstatusen.

2014 var også året HivNorge fikk ny generalse-
kretær, Anne-Karin Kolstad. Anne-Karin har lang 
fartstid fra frivillig sektor og har gitt organisasjo-
nen ny styrke og engasjement, ikke minst i forhold 
til vår politiske oppgave. 

Når man skal trekke fram høydepunktene fra 
hivfeltet i året som har gått, er det lett å tenke på 
gladmeldingen fra Folkehelseinstituttet på ver-
dens aidsdag 1. desember. Her slås det fast hva 
infeksjonsleger har fortalt hivpositive på vellyk-
ket behandling i flere år: du er ikke smitteførende! 
Dette har i flere år vært et av HivNorge sterkeste 
argumenter for endringer i straffebestemmelsene 
om alvorlige smittsomme sykdommer, slik at hiv-
positive på vellykket behandling ikke skal kunne 
tiltales.   

HivNorge jobber med politisk påvirkning og fikk i 
2013 gjennomslag for at par der en eller begge er 
hivpositive, skal få tilbud om assistert befruktning 
(i 2013) og sædvask (i 2014). Dette har vi jobbet 

lenge med politisk, og det lå også som et forslag i 
NOU 2012:17 Om kjærlighet og kjøletårn. Selv om 
vedtaket er blitt gjort, er det fortsatt slik at Riks-
hospitalet holder fast på at de ikke har fasiliteter 
til å gjøre denne behandlingen for hivpositive. For 
HivNorge er dette ingen unnskyldning for at tilbu-
det ikke skal gis. Har ikke Rikshospitalet mulighet 
til dette, så må hivpositive henvises til utlandet 
inntil behandlingen kan tilbys her i landet. Hiv-
Norge har i 2014 vært i hyppig og tett dialog med 
Helse- og omsorgsdepartementet, Rikshospitalet 
og Bioteknologirådet for å få fortgang i iverkset-
telsen av dette tilbudet.

Et av målene til HivNorge er større synlighet om 
hiv i offentligheten og at temaet oftere må på dags-
ordenen hos beslutningstakere. Hiv har nå i lang 
tid vært den usynlige sykdommen ingen snakker 
om. Vi har gjennom året som har gått hatt aktive 
styremedlemmer både i media og på mange arran-
gementer. 

Arbeidet med å samle og samarbeide på hivfeltet 
er noe vi har jobbet mye med i 2014. Vi mener at 
om fokuset skal være at hivpositive skal få mest 
og best mulighet til å mestre livet med hiv, så må 
organisasjonene på feltet samarbeide mer enn 
i dag. Det er en positiv utvikling med noen felles 
konferanser, seminarer og prosjekter. Dialogen 
med mange organisasjoner er i gang, men det er 
fortsatt lenge igjen før hivpositive får fullt utbytte 
av de bevilgningene som gis til hivfeltet. HivNorge 
vil fortsette dette arbeidet for fullt også til neste år.

HivNorge har sammen med andre organisasjoner 
som tidligere har fått midler fra myndighetene, 
deltatt i utformingen av en ny modell for finansier-
ing og organisering av frivillig sektor på hivfeltet. 
Vi venter spent på retningslinjene for hvordan den 

Styrets ord
Åpent styre og ny generalsekretær
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nye modellen med at innsatsområder settes ut på 
anbud skal fungere i praksis. Det er likevel posi-
tivt at feltet skal brukes som faginstans, og den 
nye modellen legger til rette for mer kontinuitet og 
samarbeid.

Forskning og undersøkelser på hivfeltet er det lite 
av i Norge. Mange hivpositive har få eller ingen 
problemer med å leve med hiv, men de møter fort-
satt ofte lav kunnskap om hiv og hva vellykket be-
handling av hiv innebærer. Det viser seg også at det 
ved Infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Oslo uni-
versitetssykehus er mellom 200–300 hivpasienter 
som sliter med rus og psykiske helseutfordringer. 
HivNorge har jobbet med å få til et samarbeid 
mellom Klinikk Psykisk Helse og Avhengighet på 
Oslo universitetssykehus og infeksjonspoliklinik-
ken ved samme institusjon slik at disse pasientene 
kan få nødvendig oppfølging uten å falle mellom 
to stoler. Vi håper det vil komme prosjektmidler 
fra Helsedirektoratet til et pilotprosjekt for å sikre 
dette samarbeidet for hivpasienter som også har 
utfordringer med rus eller en psykisk diagnose.

Styret i HivNorge vil takke frivillige, ansatte, sam-
arbeidspartnere og andre som jobber for at orga-
nisasjonen skal bli bedre.  Vi ser på alle innspill, 
diskusjoner og uenigheter som noe som gjør at 
HivNorge utvikler seg og blir bedre på å ivareta 
hivpositives interesser.
///

aarsmelding_2014.indd   3 19.02.2015   13:53:43



4 HIVNORGES ÅRSMELDING 2014

HivNorge har som en av sine viktigste oppga-
ver å sikre hivpositives rettigheter. For å nå 
dette målet er det nødvendig igjen å sette hiv og  
aids på dagsordenen i det offentlige rom og blant 
beslutningstakere.

HivNorge har avdekket at det er behov for å øke 
kunnskapen om og interessen for hiv i det politiske 
miljøet. Kunnskapen i det politiske miljøet om hiv, 
den medisinske utviklingen og utfordringer knyt-
tet til det å leve med hiv, har, etter vår oppfatning, 
vært til dels mangelfull. Særlig er kunnskapen om 
betydningen av vellykket medisinering som fører 
til at hivpositive ikke er smitteførende, lav. Den 
samlede innsatsen for hele feltet har vært et vik-
tig fokus i vårt arbeid, sammen med aktiv innsats 
knyttet til viktige enkeltsaker.

HivNorge har i 2014 arbeidet målrettet ovenfor det 
politiske miljøet, både de ulike partigruppene og 
komiteene på Stortinget, samt i departementene. 
Organisasjonen har også bidratt som rådgiver og 
premissleverandør overfor det politiske miljøet 
da dette har vært etterspurt. Dette arbeidet har i 
hovedsak vært utført av sekretariatet, med bistand 
fra styremedlemmer og andre hivpositive medlem-
mer der det har vært hensiktmessig. Både styret og 
sekretariatet har vært involvert i planlegging og 
gjennomføring av det politiske arbeidet.

Særskilte saker vi har jobbet med i 2014 overfor 
det politiske miljøet er:

Endring av bestemmelsen om allmennfarlige 
smittsomme sykdommer i straffeloven: 
Etter at Syseutvalgets utredning NOU 2012:17 
Om kjærlighet og kjøletårn ble offentliggjort i 
oktober 2012, har debatten om strafferettslige 

spørsmål om alvorlige smittsomme sykdommer 
stilnet, selv om dette spørsmålet alltid er med 
når vi snakker med politikere og byråkrater. Mø-
ter og fagseminarer om temaet har vært knyttet 
opp mot hva som skal frita for tiltale, med fokus 
på vellykket behandling og samtykke. 1. desember 
2014 kom det endelig drahjelp fra Folkehelsein-
stituttet der de bekrefter det som vi lenge har ar-
gumentert for: at hivpositive på vellykket behand-
ling i praksis ikke representerer noen smittefare.   
HivNorge har i møter med Nye Pluss lagt et grunn-
lag for en mulig felles plan for å sikre et best mulig 
utfall av endringer i straffelovens bestemmelser 
om hiv og smittsomme sykdommer når regjerin-
gen vil legge fram sin lovproposisjon, mest sann-
synlig i 2016. Organisasjonene har noe ulik forstå-
else av hvordan man bør jobbe med dette, men har 
enes om å jobbe for å sikre at man i stor grad får 
en lovgivning som ikke kriminaliserer hivpositive.   
 
AKTIVITET: HivNorge har gjennomført en rekke 
møter med den politiske ledelsen i Justis- og be-
redskapsdepartementet, samt med Helse- og 
omsorgsdepartementet. Organisasjonen har hatt 
enkeltmøter med helsepolitiske talsmenn i flere 
partier på Stortinget, både etter eget initiativ og på 
oppfordring fra dem. Videre har HivNorge sendt 
alle partigrupper, medlemmer av helse- og om-
sorgskomiteen og medlemmer av justiskomiteen 
på Stortinget et politisk notat med fakta og forslag. 
Organisasjonen har også hatt dialog med Folkehel-
seinstituttet vedrørende det samme.

Formidling av generell kunnskap om hiv, me-
disinsk utvikling, målgrupper og utfordringer 
innenfor hivfeltet.
AKTIVITET: HivNorge har gjennomført møter med 
helse- og omsorgsministeren, med helsepolitiske 
talsmenn i flere partier, samt lederen av helse- 

Påvirkning,  
nettverk og samarbeid
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og omsorgskomiteen på Stortinget. Politisk notat 
med fakta og våre synspunkter på formidling av 
informasjon er sendt alle partigrupper og medlem-
mer av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Assistert befruktning og sædvask for par der den 
ene eller begge parter er hivpositive. 
For å sikre hivpositive like rettigheter som andre 
var dette forslaget som lå i Syseutvalgets utredning 
noe som Helse- og omsorgdepartementet tok tak i 
etter mye arbeid fra vår side. I dag har hivpositive 
rett til å bli vurdert for assistert befrukting på lik 
linje med andre, samt av smittevernhensyn, men 
tilbudet er ennå ikke tilgjengelig i Norge da Oslo 
universitetssykehus Rikshospitalet mener de ikke 
har fasilitene de trenger for å gjennomføre be-
handlingen. Hivpositive skal inntil videre kunne 
bli henvist til utlandet, for eksempel Danmark. 
 
AKTIVITET: HivNorge har gjennomført en rekke 
møter med politisk ledelse i Helse- og omsorgsde-
partementet og har hatt tett dialog med en rekke 
fagfolk og Bioteknologirådet. Vi har også levert do-
kumentasjon og råd til Bioteknologirådet.

Økte rammebetingelser for hivfeltet nasjonalt. 
AKTIVITET: I forbindelse med fremleggelse av 
statsbudsjettet 2015, deltok HivNorge i høring 
på Stortinget. Vi har hatt møter med lederen av 
Stortingets helse- og omsorgskomité, og med ut-
valgte helsepolitiske talsmenn fra ulike partier på 
Stortinget. Dette var også et av temaene i et møte 
med helse- og omsorgsministeren. Politisk notat 
med fakta om situasjonen omkring hiv i Norge og 
forslag til økte rammebetingelser er sendt til alle 
partigrupper og medlemmer av helse- og omsorgs-
komiteen på Stortinget.

I dag har hivpositive rett til å bli 

vurdert for assistert befruktning  

på lik linje med andre ...
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Etablering av tilbud til hivpasienter med rus- og 
psykiske plager: 
Et prosjekt ved Oslo universitetssykehus Ullevål 
har avdekket at omlag 200 hivpositive pasienter 
sliter med rus og psykiske utfordringer. En pro-
sjektskisse for utvikling av et tilbud til denne grup-
pen på Oslo universitetssykehus Ullevål (OUS) og 
oppfølging utenfor sykehuset er utvik-let i sam-
arbeid med ansatt på Klinikk Psykisk Helse og 
Avhengighet ved OUS. HivNorge har derfor søkt 
Helsedirektoratet om midler for 2015 for å iverk-
sette ytterligere utredninger og tiltak for oppføl-
ging av disse pasientene. HivNorge er i dialog med 
ulike aktører for å se på muligheten for å utvikle og 
iverksette slike tiltak. Vi ser for oss at flere aktører 
og brukerorganisasjoner innenfor både hivfeltet og 
rusfeltet vil ha en sentral rolle her.

Ny finansieringsordning for det nasjonale hiv- 
og aidsarbeidet: 
HivNorge har vært med i prosessen med utarbei-
delsen av evalueringsrapport av eksisterende til-
skuddsordning og forslag til ny modell for ordnin-
gen, gjennomført av konsulentfirmaet Rambøll på 
oppdrag fra Helsedirektoratet. Vi har videre del-
tatt i aktuelle høringer og diskusjoner om rappor-
ten og levert høringssvar på endelig utkast til ny 
finansieringsmodell for hiv- og aidsarbeidet som 
blir gjort gjeldende fra og med 2016. 

Å sikre midler til HivNorges arbeid i Oslo, 
blant annet gjennom møter med Velferdsetaten 
i Oslo kommune og deputasjon i helsekomiteen i 
Oslo kommune. HivNorge ble fjernet fra budsjet-
tet i 2014, men er nå inne igjen for 2015. 

Nettverksbygging og samarbeid
HivNorge søker stadig samarbeid med ulike aktø-
rer på hivfeltet. I 2014 ble Nye Pluss og HivNorge 

anmodet av Helsedirektoratet om å finne mulige 
samarbeidsområder. Dette resulterte i første om-
gang i en samarbeidsavtale, blant annet om et 
kvinnenettverk.

HivNorge og Nye Pluss arrangerte sammen med 
medisinfirmaet GlaxoSmithKline (GSK) et semi-
nar på verdens aidsdag 1. desember. Temaet var 
[presentasjon av] en undersøkelse om hivposi-
tives hverdag, gjennomført av konsulentfirmaet 
Apeland på oppdrag fra GSK. Undersøkelsen ble 
promotert på Nye Pluss’ og HivNorges nettsider. 
Begge organisasjonene bidro også med å utarbeide 
spørsmålene i undersøkelsen. 

HivNorge er medlem av Oslo kommunes hiv- og 
aidsforum. 

Det har også vært gjennomført flere møter med 
flere av organisasjonene på hivfeltet med tanke på 
erfaringsutveksling og fremtidig samarbeid.

HivNorge har deltatt aktivt i samarbeid med Hel-
seutvalget for bedre homohelse og andre organisa-
sjoner om tiltak under den europeiske hivtestuken 
(siste uken i november). HivNorge var også i 2014 
en del av verdens aidsdagkomiteen, og vi var med 
i utformingen av kampanjen og stilte med frivillige 
under arrangementet.

HivNorge har hatt møte med Juss-Buss for å kart-
legge hvilke juridiske saker som organisasjonen 
kan henvise videre til dem. HivNorge har hatt 
møte med og har kontinuerlig dialog med Frivil-
lighet Norge i anledning aktuelle politiske saker 
og særskilt vedrørende ny tilskuddsordning for 
hivfeltet.
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Det er i 2014 etablert dialog med ulike brukerorga-
nisasjoner på rus for å se på muligheter for samar-
beid rundt problemstillinger relatert til hiv og rus.

Juridisk rådgiver i HivNorge er med i en arbeids-
gruppe om hiv og arbeidsliv nedsatt av Helsedi-
rektoratet. Foruten direktoratet og HivNorge har 
gruppen representanter fra Nye Pluss, Arbeidstil-
synet og Likestillings- og diskrimineringsombudet 
(LDO). Rådgiveren har også deltatt på møter om 
medisinske kvalitetsregistre via Nasjonalt service-
miljø for medisinske kvalitetsregistre.

Generalsekretæren sitter i styret i Hivfon-
det, har videre deltatt på seminar i regi 
av Bioteknologirådet og holdt innlegg un-
der Aksepts hagefest under EuroPride i juni.  

HivNorge var i 2014 sammen med flere andre or-
ganisasjoner på kurs i regi av Helsedirektoratet i 
forbindelse med at de ønsker at organisasjonene 
tar i bruk kvalitetsutviklingsverktøyet Succeed i 
utviklingen og gjennomføringen av prosjekter og 
aktiviteter. 
///

HivNorge er fra 2015 igjen med  

i Oslo kommunes budsjett ...

Fra HivNorges 
stand under 

EuroPride i Oslo i 
juni 2014. Vi ser 

styremedlem  
Andrés Lekanger 

og andre  frivillige.
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INTERNASJONALT: HivNorge deltok på verdens 
største hivkonferanse AIDS 2014 i Melbourne med 
Leif-Ove Hansen, Bente Bendiksen og Olav André 
Manum.  Det ble kontinuerlig produsert nyhets-
saker for publisering på organisasjonens nettsider. 
HivNorges representanter deltok på seminarer og 
forelesninger og bygget nettverk med firmaer, fri-
villige organisasjoner, aktivister og andre enkelt-
personer.  

Hiv-Norden er samarbeidsorganet for de nordiske 
hivorganisasjonene, og det har vært avholdt to 
møter i 2014 (Reykjavik og Helsinki). Her deles 
erfaringer og ideer, og nettverk bygges. Styret har 
to representanter fra hvert land, og organisasjonen 
har siden 2012 vært ledet av Leif-Ove Hansen fra 
HivNorge.

Programme Coordinating Board (PCB) er 
UNAIDS’ styre som møtes to ganger i året, i juni 
og i desember, i Genève, Sveits. Den offisielle nor-
ske delegasjonen sikrer hivpositives medvirkning 
gjennom å stille én plass til rådighet for HivNorge 
og er en av svært få offisielle delegasjoner som har 
en slik ordning. I 2014 har tidligere styreleder i 
HivNorge, Per Miljeteig, representert HivNorge.

HivNorge deltok under Helse- og omsorgsdeparte-
mentets seminar om prosjekter den norske staten 
finansierer i Russland, det såkalte Barentssamar-
beidet. HivNorge har konkludert med at vi ikke sø-
ker om midler til å starte nye prosjekter, da dette 
vil kreve ressurser som organisasjonen ikke besit-
ter i dag. HivNorges frilansjournalist Olav André 
Manum administrerer et pågående prosjekt i den 
russiske provinsen Karelen, finansiert av de sam-
me midlene, og med råd og innspill fra HivNorge.
///

HivNorge er en av svært få 

frivillige organisasjoner som  

har plass i UNAIDS' styre ...

Michel Sidibé, sjef for 
UNAIDS, på aidskon-
feransen i Melbourne 
sommeren 2014.
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HivNorge har som hovedoppdrag og målsetting 
å ivareta rettighetene og interessene til hivposi-
tive. HivNorges rådgivningstjeneste har i mange 
år vært og er fortsatt et viktig verktøy i å nå flere 
av organisasjonens hovedmålsettinger, som blant 
annet:  
t Sikre hivpositives interesser på alle nivåer i 

samfunnet
t Spre informasjon og kunnskap om hiv og dets 

smitteveier for å hindre videre spredning av 
viruset
t Bekjempe frykt, fordommer og diskriminering

En del av rådgivningstjenesten er juridisk rådgiv-
ning, og HivNorge er den eneste organisasjonen 
i Norge med juridisk kompetanse på hivfeltet og 
som har et slikt tilbud. Det tar lang tid å bygge opp 
kompetansen på dette feltet da hiv kommer inn 
som en viktig faktor i mange aspekter av livet, og 
med tilhørende særskilt lovmessig regulering.

I tillegg til rådgivning rundt juridiske spørsmål 
bidrar vi med råd rundt generelle spørsmål fra 
publikum om hiv og smitteveier – herunder opp-
fordring til å la seg teste, samt spørsmål av psyko-
sosial art. I tillegg mottar vi en rekke henvendelser 
fra samarbeidspartnere, presse og beslutningsta-
kere med spørsmål om hiv og aids, rettigheter og 
liknende ting. Websidene utgjør også en viktig fak-
tor i rådgivningstjenesten, og her finner besøken-
de informasjon både av juridisk, forebyggende og 
psykososial karakter. Spørsmål fra publikum som 
vi anser som allmenngyldig, blir ofte formulert i 
artikler på våre websider.

Gjennom rådgivningstjenesten bidrar vi til å få 
gjennomført den nasjonale hiv- og aidsstrategiens 
hoved- og delmål. Strategien Aksept og mestring 
har to hovedmål og åtte delmål. Hovedmålene er 

å redusere nysmitte, samt sikre alle som lever med 
hiv god behandling og oppfølging. Delmålene er 
viktige støttemål for å nå hovedmålene og innebæ-
rer å øke kunnskapsnivået om hiv i befolkningen, 
redusere stigma og diskriminering knyttet til hiv, 
redusere nysmitte og mørketall, fjerne barrierer 
for tilgang til behandling, sikre hivpositive delta-
kelse i arbeidslivet, videreføre internasjonalt ar-
beid og styrke forskning knyttet til hiv.

Rådgivningstjenesten benyttes av alle HivNorges 
målgrupper; hivpositive, pårørende, helseperso-
nell og andre som kommer i kontakt med hivposi-
tive gjennom sitt yrke, inkludert mediene, offent-
lige myndigheter og andre beslutningstakere og 
publikum generelt. Selv om mange får rådgivning 
via telefon, e-post, i timeavtaler og fra foredrag, er 
det også en del som benytter seg av vår åpne dør og 
sosiale medier. Kontoret hadde i 2014 anslagsvis 
300 besøkende. 

I 2014 mottok HivNorge 925 rådgivningshenven-
delser fra hele landet, samt utlandet. Av disse var 
241 rettighetsrelaterte, 584 var helserelaterte eller 
av psykososial art, og 100 var andre henvendelser. 

Den juridiske rådgivningen favnet i 2014 om et 
bredt spekter av områder, som blant annet ret-
tigheter knyttet til behandling, helserefusjoner, 
rettigheter overfor Nav, arbeidsrett, diskrimine-
ring, utlendingsrett, hiv og straff og ulike juridiske 
spørsmål i forbindelse med møter med helseve-
senet (som f. eks. brudd på taushetsplikt) samt 
særrettigheter etter smittevernlovgivningen. Råd-
givningen bidrar til en bevisstgjøring rundt ret-
tigheter, samt at den enkeltes rettigheter ivaretas 
og oppfylles.  Der hvor rettigheter er uklare, bidrar 
HivNorge til en tydeliggjøring av regelverk. I 2014 
jobbet HivNorge for at gjennomslaget vi oppnådde 

Rådgivningstjenesten
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for å få fjernet barrieren for tilgang til medisinsk 
behandling og helhetlig behandlingstilbud ved as-
sistert befruktning, skulle bli iverksatt i praksis.

Den juridiske rådgivningen er lagt opp etter et 
prinsipp om hjelp til selvhjelp – dvs. at de som har 
vært i kontakt har fått hjelp til å kunne løse sine 
egne juridiske problemer blant annet ved at det er 
gitt henvisning til relevante bestemmelser, og at de 
er satt i kontakt med de rette instanser. En del av 
de juridiske henvendelsene er gjeldende for flere 
hivpositive, og det har derfor blitt publisert arti-
kler på HivNorges websider slik at andre som blir 
berørt av temaet kan få rådgivning via websidene. 
I 2014 gjaldt dette blant andre temaene assistert 
befruktning, retten til tolk og dekning av reiseut-
gifter for beboere i asylmottak, vellykket behand-
ling som smitteverntiltak, samt en tydeliggjøring 
av HivNorges meninger om NOU-en ”Om kjærlig-
het og kjøletårn.”

Spørsmål og tema-
er HivNorge mot-
tar i forbindelse 
med den juridiske 
rådgivningen bidrar vi-
dere til blant annet å avdekke 
problemstillinger som berører hivpositive, til å 
utvikle foredragsvirksomheten, til informasjons-
arbeid ovenfor helsepersonell og andre aktører, til 
utvikling av HivNorges websider, til å avdekke be-
hov for kunnskap og tilspissing av regelverk, til å 
sette temaer og problemstillinger på dagsordenen, 
i påvirkningsarbeidet overfor myndighetene og 
beslutningstakere og i arbeidet mot fordommer, 
stigmatisering og diskriminering.

Rådgivningen relatert til hiv, sex og smitteveier 
er et viktig bidrag i det forebyggende arbeidet for 

å hindre videre spredning av hiv, samt for å be-
kjempe irrasjonell smittefrykt og derigjennom 
fordommer og stigmatisering av mennesker som 
lever med hiv. HivNorge oppfordrer gjennom råd-
givningen alle som har vært i en risikosituasjon å 
teste seg for hiv, og vi gir informasjon om hivtest 
og hvor man kan teste seg, samt at vi oppfordrer 
til å teste seg for andre seksuelt overførbare infek-
sjoner.

HivNorges rådgivningstjeneste bidrar herigjen-
nom blant annet til å redusere nysmitte gjennom å 
oppfordre til hivtesting i alle relaterte henvendel-
ser, bidra til å øke antallet som tester seg og deri-
gjennom redusere mørketall, øke kunnskapen om 
hiv  og smitteveier i befolkningen, øke kunnskapen 
om hva det vil si å leve med hiv, redusere stigma og 
diskriminering knyttet til hiv, avlive myter knyttet 
til hiv, produsere artikler til rådgivning/hjelp til 

selvhjelp for andre, gi opplysning om helsetilbud 
og oppfølging, utvikling av foredragsvirksomhet, 
fjerne barrierer for tilgang til medisinsk behand-
ling og helhetlig behandlingstilbud og redusere 
stigma og diskriminering knyttet til hiv.

Den psykososiale rådgivningen bidrar til hjelp til 
selvhjelp og likepersonsarbeid. Videre oppfordres 
det gjennom denne rådgivningen til testing, som 
igjen bidrar til å forebygge smitte og reduserer 
mørketall. Det bidrar videre til allmennopplys-
ning om hiv og aids og det bidrar til opplysning 
om helsetilbud og oppfølging, det fjerner psykiske 
barrierer for tilgang til medisinsk behandling og 
helhetlig behandlingstilbud og reduserer stigma 
og diskriminering knyttet til hiv.

Personer som lever med hiv har i mange tilfeller 
psykososiale utfordringer som er utledet av ulike 
situasjoner av medisinsk og juridisk art, og Hiv-
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Norge er for mange en naturlig samtalepartner. 
Denne delen av rådgivningen foregår ved at den 
som har henvendt seg til oss settes i kontakt med 
andre som er i en liknende situasjon. I tillegg til 
hivpositive har HivNorge stor pågang fra hivnega-
tive som mener at de på en eller annen måte har 
vært i situasjoner som oppfattes å representere en 
risiko. Dette er henvendelser som ofte innebærer 
psykososiale utfordringer.
///

HivNorge er i dag den eneste 

organisasjonen i Norge med 

juridisk kompetanse på hivfeltet  ...
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HivNorges informasjonsarbeid har som målset-
ting at HivNorge skal være synlig i det offentlige 
rom, og i størst mulig grad være med på å sette 
dagsorden og legger premissene for samfunnsde-
batten omkring hiv og aids. Dette er en grunnleg-
gende strategi for å skape bevissthet omkring hiv 
og aids og oppnå endringer i kunnskapsnivået 
og holdningene i den norske befolkningen. Dette 
innebærer en aktiv og oppsøkende rolle for styre 
og ledelse i organisasjonen.

HivNorge har utviklet en overordnet plan som leg-
ger rammene for en langsiktig informasjons- og 
kommunikasjonsstrategi, som preges av en profe-
sjonell utforming og en gjenkjennbar visuell profil, 
foruten en planmessighet i gjennomføringen av 
ulike informasjonstiltak. Informasjonsstrategien 
bidrar også til at virksomheten arbeider planmes-
sig og mer forutsigbart, som vil gi betydelige effek-
ter på områder som brukertilfredshet, omdømme 
og tillit. En gjennomtenkt og helhetlig tilnærming 
til informasjonsflyten øker også ansattes motiva-
sjon og forsterker effekten av andre virkemidler.

Informasjonsstrategien er operasjonalisert gjen-
nom en klar definisjon av organisasjonens mål-
grupper. HivNorges målgrupper er definert i seks 
ulike kategorier: 
a) Hivpositive generelt
b) Betalende medlemmer
c) Myndigheter og andre beslutningstakere
d) Fagpersonell – mennesker som gjennom sitt 

arbeid kommer i kontakt med 
hivpositive, herunder studenter/elever

e) Presse 
f) Publikum generelt, herunder også definerte 

målgrupper i samfunnet.

Metodene for vårt informasjonsarbeid er bruk av 

egen webside og andre sosiale medier, eget fag-
blad, informasjonsbrosjyrer (både trykte og digi-
tale), stands på ulike festivaler og andre arrange-
menter og foredragsvirksomhet.

Web og sosiale medier
I dagens moderne samfunn representerer websi-
den (www.hivnorge.no) organisasjonens viktigste 
kilde til utadrettet informasjon, samt til aktiv med-
lemsrekruttering. Den er en viktig toveis kommu-
nikasjonskanal ut til alle målgrupper. Gode web-
sider med god navigeringsstruktur og med tydelig 
definerte målgrupper øker besøk og bruk av web-
sidene som en viktig kilde til informasjon. Besøket 
på våre websider har økt med gjennomsnittlig 20 
prosent de siste årene, og analyser viser at halvpar-
ten av de besøkende når oss gjennom bruk av mo-
bil eller nettbrett. HivNorge har derfor introdusert 
såkalt responsivt design, hvilket betyr at sidenes 
grensesnitt er tilpasset de enhetene de mottas på. 
Vi ser også at nesten to av tre besøkende finner oss 
gjennom et google-søk.  For de to siste månedene 
i 2014 kjøpte HivNorge såkalte klikk-annonser på 
Google, som viste seg å øke besøket med 20 pro-
sent. En mer permanent ordning av dette er under 
vurdering. Google er den nest mest besøkte nettsi-
den i Norge, bare slått av Facebook.

Vi ser også at de mest brukte søkeordene på de 
besøkende som kommer via Google, er hiv-symp-
tomer eller aids-symptomer. Dette gjenspeiler seg 
også i rådgivningstjenesten vår, hvor en stor del av 
henvendelsene dreier seg om hiv og smitteveier (se 
side 9). 

Google prioriterer Wikipedia i sine søkemotorer, 
og artikkelen om HivNorge i Wikipedia fører der-
for til at HivNorge kommer høyere opp/hyppigere 

Informasjon
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på trefflisten når man søker på hiv i Norge. Dessuten er Wikipedia på 
sjette plass på Norges mest 100 brukte nettsider. 

HivNorges websider er delt i to, med en hoveddel som er åpen for 
alle, samt et eget forum for medlemmer. Hoveddelen er strukturert 
ut fra tre hovedmålgrupper: hivpositive, fagpersoner og publikum 
generelt.  Sidene inneholder foruten rene nyheter fra hivfeltet, infor-
masjon om organisasjonen, generell kategorisert informasjon og hva 
HivNorge mener i ulike saker.

For å bidra til økt bruk av websidene, samt opprettholde bruken som 
allerede forekommer, er det viktig med jevnlig oppdatering av nett-
sidene. I 2014 ble det i alt laget 195 nye artikler – det er nesten én 
ny artikkel per arbeidsdag.  Under den store aidskonferansen i Mel-
bourne, Australia sommeren 2014 ble det under den fem dager lange 
konferansen laget i alt 19 artikler. 

Den generelle informasjonen er kategorisert etter målgruppe. Denne 
utvides og oppdateres jevnlig. I 2014 oppdaterte vi 272 artikler.

”HivNorge mener” er presentert på forsiden av nettsidene. Her kom-
menterer organisasjonen hendelser samt skaper oppmerksomhet 
rundt egne saker. Som en aktiv samfunnsaktør kommenterer organi-
sasjonen hendelser jevnlig, og denne informasjonen formidles også 
til våre pressekontakter.

Som en strategi i synliggjøring av organisasjonen og våre budskap, 
brukes sosiale medier som en kanal for aktiv utadrettet informasjons-
formidling. Synliggjøring er et middel for å nå ut med informasjon. 
Dette bidrar til en økt nærhet for mottakerne til temaet, samt gjør 
informasjon lettere tilgjengelig blant befolkningen. Aktuelle sosiale 
medier for HivNorge er Facebook, Twitter, YouTube og Wikipedia. 

Bruk av sosiale medier bidrar ikke bare til større grad av nærhet mel-
lom organisasjon/tematikk og publikum gjennom direkte kontakt, 
men gir også en større bredde i målgruppene. Google er den nest 
mest brukte Internett-siden i Norge, og Google prioriterer sosiale 
medier høyt på listen over treff når man søker via dette nettstedet. 
Det betyr at aktivitet via sosiale medier belønnes og gir økt synlighet 
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for organisasjonen og våre tema. Dette kommer 
også fram gjennom analyseprogrammet Google 
Analytics, som forteller at rundt tre av fire henven-
delser til våre websider går gjennom søkemotoren 
Google. Den gjennomsnittlige besøkstiden i 2014 
var to minutter og fire sekunder, noe som regnes 
som relativt høyt. Det totale besøk på HivNorges 
websider i 2014 var nærmere 81 000, en økning 
på 13 prosent fra året før. Antall nye (unike) be-
søkende var gjennomsnittlig 5 242 per måned, en 
økning på 18 prosent.

Strategisk bruk av Facebook er en effektiv metode 
for informasjonsformidling til en bredere mål-
gruppe. Vi har i 2014 trappet opp vårt arbeid med 
sosiale medier og har fått mye respons på saker vi 
har lagt ut på Facebook og Twitter. 

YouTube benyttes til å legge ut videosnuttene or-
ganisasjonen har laget, både om hivinformantene 
og om hvordan hiv smitter/ikke smitter. På denne 
måten kan vi linke til YouTube når vi benytter an-
dre sosiale medier. Dette er en gratis tjeneste.

Fagbladet POSITIV
Bladet tar opp aktuelle saker omkring hiv, samt 
hvordan det er å leve med hiv. Det kommer ut med 
fire utgaver i året, er på 36 sider og har vært utgitt 
siden 2002. 

Bladet distribueres til medlemmer, abonnenter og 
de infeksjonsmedisinske avdelingene på de ulike 
sykehusene rundt om i landet. I tillegg distribu-
eres bladet gjennom naturlige treffpunkter, som 
Aksept og Kirkens bymisjons avdelinger i de større 
byene. I 2014 har bladet i tillegg blitt distribuert 
til alle landets fastleger, totalt 1.443 legekontorer. 
Formålet med distribusjonen er at medlemmer, 
helsearbeidere og beslutningstagere skal oppdate-

re sin kunnskap. Bladets medisinske, psykologiske 
og sexologiske stoff lages i nært samarbeid med in-
feksjonsmedisinere, psykologer og sexologer.

Informasjonsbrosjyrer
HivNorge har utviklet et sett med rettighetsbro-
sjyrer, som tematisk tar for seg hivpositives ret-
tigheter og plikter. Disse brosjyrene er tilgjengelig 
både i trykt form og på websidene, og distribueres 
gjennom de infeksjonsmedisinske avdelingene på 
sykehusene rundt om i landet samt gjennom andre 
samarbeidspartnere. 

Deltakelse ved arrangementer
HivNorge har i mange år deltatt på Oslo Pride 
(Skeive dager) med eget telt, og i de senere årene 
har vi vært synlige i samarbeid med Olafiaklinik-
ken og tilbudt hivtesting. I 2014 var hovedstaden 
vertskap for EuroPride, og HivNorge var svært 
synlig til stede, også denne gangen i samarbeid 
med Olafiaklinikken med tilbud om hivtesting.  
Under EuroPride-uken ble også Pride House ar-
rangert, et debatt- og konferanseforum på Littera-
turhuset. Her har vår organisasjon vært til stede 
de siste årene, og temaet for vårt bidrag i 2014 var 
”Vellykket behandling som forebyggende tiltak”. 
Som foregående år sponset også HivNorge Raball-
der Cup og Skeive Filmer i 2014. 

I forbindelse med verdens aidsdag arrangerte 
HivNorge to debattmøter på Litteraturhuset, ett i 
samarbeid med Foreningen for Human Narkotika-
politikk (FHN) og Prostituertes interesseorganisa-
sjon (Pion), og ett i samarbeid med Nye Pluss og 
medisinfirmaet GlaxoSmithKline. Det første hand-
let om politiets aksjon mot de åpne stoffmiljøene i 
de større byene, og det andre debattmøtet presen-
terte en undersøkelse om hivpositives levekår (se 
egen sak side 17).
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I tillegg var HivNorge i 2014 vertskap for et mi-
niseminar om rettighetsbasert tilnærming til hiv 
med UNAIDS-sjef Michel Sidibé som hovedgjest.

Foredrags- og seminarvirksomhet
Som en del av informasjonsvirksomheten tilbyr 
HivNorge foredrag, både om hvordan det er å leve 
med hiv og om hivpositives rettigheter og plikter. 
Foredrag holdes for helsepersonell, studenter og 
andre interesserte, og i samarbeid med Aksept hol-
des jevnlig møter om rettigheter og plikter i forbin-
delse med introduksjonskursene for innvandrere. 
HivNorge har videre besøkt og gitt foredrag om hiv 
og organisasjonen til blant andre medisinfirmaet 
AbbVie, infeksjonsmedisinsk avdeling ved Oslo 
universitetssykehus, Ullevål, Sørlandet sykehus i 
Kristiansand, og til Hiv-Danmarks styremøte.

Hivinformantene er mennesker som lever med 
hiv, og som ved å fortelle sin egen historie per-
sonliggjør hiv overfor publikum og gir temaet en 
nærhet. Informantene holdt i 2014 foredrag ved 
høyskoler og universitet, fagforeninger og samar-
beidspartnere, samt bidro i Røde Kors Ungdoms 
opplæring av representanter fra deres prosjekt 
Aktivt valg, som har som mål å skape bevissthet 
rundt ungdoms seksuelle helse. Hivinformantene 
er også representert som levende i bøker i Norsk 
Folkehjelps menneskebibliotek. Noen ble også in-
tervjuet i medier.

Alle hivinformantene i HivNorge gjennomgår en 
skolering, og i 2014 holdt HivNorge i tillegg et kurs 
i representasjonsteknikk for informantene.

Våre rettighetsbrosjyrer er  

tilgjengelig både på papir og  

i digital form ...

Frivillige på HivNorges 
stand under EuroPride i 

Oslo i slutten av juni.
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Andre medier
HivNorge abonnerer på en tjeneste som overvåker 
presseomtaler av HivNorge og hivfeltet generelt. 
Relevante saker linkes fra våre websider og i 2014 
ble det henvist til 325 saker.

Mediearbeid
HivNorge har jobbet aktivt for å sikre oppmerk-
somhet i mediene omkring hiv og spesielt ønsket 
fokus på vellykket behandling. Det har vist seg kre-
vende å få norske medier til å skrive om hivrelater-
te saker og kunnskapen blant norske journalister 
er gjennomgående lav. Av større saker som kom 
på trykk i 2014, er en større reportasje i KK (Kvin-
ner og Klær) der en hivpositiv knyttet til HivNorge 
sto frem og snakket om sin hivstatus og graviditet. 
Det var også en reportasje i VG om ulike ”usynlige” 
sykdommer der en hivpositiv knyttet til organisa-
sjonen sto frem og fortalte sin historie.

HivNorges nestleder var i 2014 med i en større 
artikkel i Aftenposten, sammen med klinikksjef 
for Infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Oslo uni-
versitetssykehus, som fokuserte på hvor vellykket 
hivbehandling er i dag.

Nestleder, andre styremedlemmer og medlemmer 
i HivNorge har utover dette vært profilert i en rek-
ke riks- og lokalmedier i 2014.

I forbindelse med verdens aidsdag arbeidet Hiv-
Norge svært aktivt med å få ut saker i mediene 
knyttet til vår konferanse om hivpositives hverdag. 
Dette resulterte i en rekke oppslag i både Aftenpos-
ten og NRK-nett, samt intervjuer i TV2 og NRK. 
HivNorge er for øvrig aktive med leser- og debatt-
innlegg i aktuelle diskusjoner omkring hiv i medi-
ene.
///

Hivpositive generelt synes 

det er vanskelig å være åpen 

om diagnosen ...
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Levekårsundersøkelse

Medisinfirmaet GlaxoSmithKline gjorde i 2014 i samarbeid med 
kommunikasjonsbyrået Apeland Communication en undersøkelse blant 
hivpositive om deres levekår. Spørsmålene ble utarbeidet i samarbeid med 
HivNorge og Nye Pluss, og den webbaserte undersøkelsen ble gjort kjent 
gjennom HivNorge og Nye Pluss sine kanaler. Drøye 100 respondenter 
svarte på undersøkelsen.

Resultatet av undersøkelsen ble presentert av Apeland Communications 
(bildet under) på et debattmøte på Litteraturhuset under vårt 
arrangement på verdens aidsdag 1. desember 2014. Der ble det presisert 
at undersøkelsen ikke er representativ for alle hivpositive.

I undersøkelsen gikk det fram at mange hivpositive synes det er vanskelig 
å være åpne om diagnosen. Rundt 30 prosent hadde svart at de ikke var 
åpne, og omtrent samme antall mente de var blitt advart mot å være 
åpen. Nesten to av tre respondenter svarte at de ikke har opplevd større 
problemer med å være åpne, i overveiende grad positivt. Alle som har 
faste partnere, har fortalt det til partneren. Psykisk helse oppgis også som 
det viktigste i den første fasen etter at 
man har fått hivdiagnosen.

Apeland hadde samtidig gjort en 
undersøkelse i befolkningen, og mens 
hivpositive mente befolkningen ikke har 
gode kunnskaper om hiv og smitteveier, 
mente befolkningen generelt noe annet. 
Undersøkelsen viste også at det er 
dårligere kunnskaper i den yngre del av 
befolkningen, og at én av fire tror at det 
finnes en helbredende behandling for hiv.
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Aktiviteter

HivNorge tilbyr en rekke seminarer, temamøter og 
workshops rettet mot mennesker som lever med 
hiv. Høy faglig kvalitet er et kjennemerke ved or-
ganisasjonens aktiviteter. HivNorge sikrer dette 
både ved bruk av egne ressurser og i samarbeid 
med andre.

Målene med aktivitetene er gjennom kunnskaps-
øking, gode samtaler og nettverksbygging, å bidra 
til økt mestring av det å leve med hiv, og derigjen-
nom føre til god behandling og oppfølging av alle 
som lever med hiv, redusere diskriminering og 
stigma knyttet til hiv, fjerne barrierer for tilgang 
til medisinsk behandling og sikre hivpositive del-
takelse i arbeidslivet.

Aktivitetene tar for seg ulike temaer spesialtilpas-
set målgruppene, men gjennomgangstemaer er fy-
sisk og psykisk helse, bruk av hivmedisiner, åpen-
het og nettverksbygging. Noen av arrangementene 
er åpne for alle interesserte, mens andre er uteluk-
kende for hivpositive.

MSM-seminar
I år var første gang HivNorge holdt et eget semi-
nar for menn som har sex med menn (MSM). Te-
maet for seminaret var ”ny tenning”. Fokuset lå 
rundt sex og følelser og ble ledet av sexolog Tore 
Holte Follestad. Seminaret handlet om åpenhet 
om egen hivstatus, om det å leve et fullverdig liv 
med kjæreste og ha sex, om når starte medisinsk 
behandling og kriteriene for dette. Skam og stigma 
er aktuelle områder omkring det å akseptere sin 
status. Sist, men ikke minst, handlet seminaret 
om å bygge nettverk og komme i dialog med andre 
hivpositive.

Selvhjelpsseminar
I 2014 arrangerte HivNorge som tidligere år, to 

mestringsseminarer i samarbeid med Norsk selv-
hjelpforum. På disse seminarene brukes felles-
skapet som en arena og møteplass for hivpositive 
slik at de kan ta tilbake plassen i sitt eget liv. Blant 
spørsmålene som har blitt diskutert er: Hva kan du 
selv gjøre for å leve et godt liv, er hiv et problem el-
ler knaggen du henger alt på? Selvhjelpsseminare-
ne er faste seminar, og deltakerne formidler at de 
for et stort utbytte av å delta på disse seminarene. 

Workshop for jenter med hiv
Mange hivpositive kvinner lever isolert og har få 
eller ingen andre i samme situasjon å snakke med. 
Dette årlige arrangementet lar kvinner møtes til 
dialog og uformell nettverksbygging, i tillegg til et 
faglig innhold. 

I 2014 ble workshoppen holdt av coach og ”møn-
sterbrekker” Siri Spillum, som ga deltakerne verk-
tøy for å ta grep om egne livssituasjoner og fast-
låste tankemønstre som legger begrensninger på 
livskvaliteten. Dette er et eget seminar kun for hiv-
positive kvinner. Workshoppen gir et faglig påfyll, 
men en like viktig og stor del er det sosiale samvæ-
ret og muligheten for å bygge nettverk. 

Hiv and Your Body
Dette er et introduksjonskurs om hivvirusets mu-
lige virkninger på kroppen. Det er utviklet i samar-
beid av medisinfirmaet Gilead og hivorganisajso-
ner over hele Europa. 

Kurset, som ledes av frivillige hivpositive, tar sikte 
på å gi en kort innføring i de helsemessige utfor-
dringene hiv og hivmedisiner kan medføre, og i 
hvordan man kan redusere skadevirkningene på 
lang sikt. I 2014 har kursene vært holdt som to-
timers kurs én gang i måneden i samarbeid med 
Aksept. Frivillige blir oppdatert i samarbeid med 
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Hiv-Norden med et helgekurs i Stockholm én gang 
i året.

Frivillige
Frivillige utgjør en betydelig ressurs for HivNorge, 
og frivillige er involvert i alle organisasjonens ar-
beidsområder. Den frivillige innsatsen har i løpet 
av 2014 utgjort tett oppunder et årsverk. Det er i 
samsvar med målsettingen organisasjonen hadde 
om å doble den frivillige innsatsen fra 2013, som 
da utgjorde et halvt årsverk. Blant frivillig innsats 
kan i tillegg til å ha tillitsverv i organisasjonen, 
nevnes representasjon og delegater i internasjo-
nale fora og på nasjonale og internasjonale kon-
feranser, i informasjonsarbeid som blant annet 
gjennom foredragsvirksomhet og stands, like-
mannsarbeid, deltakelse i intervjuer og praktiske 
oppgaver i organisasjonen. Organisasjonen har 
utstrakt bruk av hivpositive i ulike ressursgrupper, 
blant annet i utarbeidelse av kurstilbud og semina-
rer for hivpositive og til allmennheten. I tillegg ar-
rangeres sosiale sammenkomster for frivillige for å 
styrke eierskapet til den frivillige innsatsen og den 
enkeltes følelse av å kunne bidra.
///

Workshop for jenter med hiv

Bryt mønstre!

kvinneseminar_2014.indd   1 13.06.2014   13:40:20Høy faglig kvalitet er et  

kjennemerke ved HivNorges 

aktiviteter ...

Bildet over er brosjyren 
for årets workshop for 

kvinner og er hentet fra 
“Bryt mønstre” og er 

tegnet av Tora Norberg 
i Svovel design.
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Plussprisen for 2014 ble tildelt tidligere aids-
ambassadør Sigrun Møgedal på Litteraturhu-
set i forbindelse med HivNorges arrangement 
på verdens aidsdag. HivNorge har delt ut  
Plussprisen siden 1997, og årets pris er den 18. 
i rekken. 

Blant tidligere prisvinnere finner vi blant an-
dre HKH kronprinsesse Mette Marit og sir El-
ton John.  Prisen går til en person, en institu-
sjon eller en organisasjon som fyller ett eller 
flere av følgende kriterier:
-  setter hiv på dagsordenen
-  bidrar til å gi hiv et ansikt
-  reduserer myter og stigma rundt hiv 
-  har bidratt med langvarig innsats for  

mennesker som lever med hiv, deres  
rettigheter og situasjon for øvrig

Det er styret i HivNorge som deler ut prisen, 
etter forslag innkommet fra medlemmer og 

andre. I sin begrunnelse for å gi prisen til Si-
grun Møgedal sier styret at hun har bidratt 
innen hiv- og aidsarbeidet over mange år, både 
nasjonalt og internasjonalt.  

Med sine brobyggerevner har hun skapt for-
ståelse for viktigheten av folkehelse, globalt og 
her i Norge. Arbeidet med å bedre livskvalite-
ten til hivpositive ved å bryte ned fordommer 
og diskriminerende atferd og holdninger, har 
vært markant. 

Møgedal har uten blygsel utfordret diskrimi-
nerende lovverk og stigmatiserende holdnin-
ger og bidratt til å styrke hivpositives rettig-
heter. Møgedal ble beskrevet som utholdende, 
engasjert, entusiastisk og med gjennomfø-
ringsevne. Hun har alltid fokus på løsninger 
og resultater som alle kan ha eierskap til. Og 
alltid med de svakeste fremst. I tillegg har hun 
vært en markant skikkelse innenfor bistands- 
og utviklingssektoren i inn- og utland, og sittet 
sentralt i svært mange viktige posisjoner. 

Hun har alltid lagt vekt på å inkludere men-
nesker som lever med hiv i sitt arbeid og i 
posisjoner både nasjonalt og internasjonalt.  
Hun har også jobbet spesielt for å dyrke fram 
en ny generasjon av ledere innen hiv og aids-
arbeidet.

Utover dette har Møgedal vært ansatt i Norad, 
hatt verv i Verdens helseorganisasjon (WHO) 
der hun særlig gjorde seg bemerket for sin 
innsats i Det globale aids-, tuberkulose og ma-
lariafondet. Hun har vært rådgiver i UNAIDS, 
statssekretær og ble i 2005 ble utnevnt til 
norsk hiv- og aidsambassadør. Hun er også 
ridder av St. Olavs orden.

Tidligere aidsambas-
sadør Sigrun Møgedal 
ble tildelt Plussprisen 

i 2014. 

Plussprisen 2014
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Styre og sekretariat
Årsmøtet er HivNorges høyeste organ og ble avholdt 15. mars 2014.  Styret i HivNorge  
velges på årsmøtet av medlemmene. Styret er det høyeste organet mellom årsmøtene.  
Styret ansetter generalsekretær og har arbeidsgiveransvar for de ansatte.

HivNorge er et resultat av sammenslåingen av Pluss og Landsforeningen mot aids 
(LMA) i 1999. Pluss ble startet i 1988 som en selvhjelpsorganisasjon for hivpositive. 
Landsforeningen mot aids ble stiftet i 1987 av en rekke frivillige organisasjoner i 
Norge som ville gjøre en innsats for informasjon om hiv og aids.

INFO

Sekretariatet: Generalsekretæren innehar et overord-
net ansvar for organisasjonens daglige virke, myndig-
het delegeres fra styret.  
Generalsekretæren er også ansvarlig utgiver  
av HivNorges nettsider og for bladet POSITIV.
På bildet fra venstre:  
Arne Walderhaug, seniorrådgiver 
Bente Bendiksen, rådgiver  
Anne-Karin Kolstad, generalsekretær 
Johan P. Hougen, juridisk rådgiver

Moira Eknes 
styreleder

Andrés Lekanger 
styremedlem

Morten Sortodden 
styremedlem

Maximilien Hjortland 
styremedlem

Anniken Olsen 
varamedlem

Leif-Ove Hansen 
nestleder

Marcela Loyova 
styremedlem

Merete Klausen 
styremedlem
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Aktivitetsregnskap 2014 2013

1) Anskaffede midler
 a) Medlemskontingenter 126 200 204 000 
 b) Tilskudd 5 518 775 5 518 810
 c) Innsamlede midler og gaver 5 750 17 617
 d) Inntekter fra operasjonelle aktiviteter 11 350 5 850
 e) Finans- og investeringsinntekter 32 255 5 958
 f) Andre inntekter 224 277 188 687
 SUM anskaffede midler 5 918 608 5 941 322

2) Forbrukte midler
 a) Kostnader til anskaffelse av midler 0 0
 b) Kostnader til organisasjonens formål 5 252 742 4 797 070
 c) Administrasjonskostnader 599 391 952 205
 d) Finans- og investeringsutgifter 68 278
 SUM forbrukte midler 5 852 201 5 749 553

 Årets aktivitetsresultat 66 406 191 770

Balanse pr. 31.12. 2014 2013 
Omløpsmidler 
Fordringer 271 258 172 390 
Sum fordringer 271 258 172 390
Bankinnskudd, kontanter o. l. 1 483 796 1 637 623
Sum omløpsmidler 1 755 055 1 810 013
Sum eiendeler 1 755 055 1 810 013

Formålskapital
Formålskapital 01.01. 918 065 726 295
Årets resultat 66 406 191 770
Formålskapital 31.12.*) 984 471 918 065
Gjeld
Leverandørgjeld 154 429 84 010
Ubrukte prosjektmidler 0 30 000
Offentlige avgifter 284 775 392 315
Annen kortsiktig gjeld 331 380 385 624
Sum kortsiktig gjeld 770 584 891 949
Sum formålskapital og gjeld 1 755 055 1 810 013
*) Se note i venstre marg

Årsregnskapet er satt opp i 
samsvar med regnskapsloven 
og god regnskapsskikk for 
ideelle organisasjoner.

Av formålskapital på kr 
984 471 er kr 250 000 
formålskapital med 
selvpålagte restriksjoner 
som gjelder avsetning til 
planlegging og gjennomføring 
av en kunnskaps- og 
holdningsundersøkelse, samt 
oppdatering av organisasjons 
websider.

Av offentlige tilskudd på 
til sammen 4 390 962 
kroner utgjør 4 319 490 
kroner utbetalt tilskudd 
fra Helsedirektoratet. Det 
resterende er støtte fra andre 
offentlige institusjoner.

Ved årsskiftet har HivNorge 
244 betalende medlemmer.  
Av disse er 25 
organisasjonsmedlemmer.
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Balanse pr. 31.12. 2014 2013 
Omløpsmidler 
Fordringer 271 258 172 390 
Sum fordringer 271 258 172 390
Bankinnskudd, kontanter o. l. 1 483 796 1 637 623
Sum omløpsmidler 1 755 055 1 810 013
Sum eiendeler 1 755 055 1 810 013

Formålskapital
Formålskapital 01.01. 918 065 726 295
Årets resultat 66 406 191 770
Formålskapital 31.12.*) 984 471 918 065
Gjeld
Leverandørgjeld 154 429 84 010
Ubrukte prosjektmidler 0 30 000
Offentlige avgifter 284 775 392 315
Annen kortsiktig gjeld 331 380 385 624
Sum kortsiktig gjeld 770 584 891 949
Sum formålskapital og gjeld 1 755 055 1 810 013
*) Se note i venstre marg

NØKKEL

Aktivitetsregnskap benyttes for direkte henføring av kostnader  
tilknyttet organisasjonens aktiviteter. Felles administrativ lønn og kost-
nader fordeles etter følgende nøkkel: Påvirkning: 15,96 %. Rådgivning: 
29,94 %. Informasjon: 23,39 %. Aktiviteter: 17,61 %. Styrende organer: 
4,10 %. Internasjonalt: 2,87 %. Administrasjon: 6,135 %.

Lønns- og personalkostnader i 2014 utgjorde 3 542 962 kroner, en ned-
gang på 6,14 % fra året før og nedgang på 16,8 prosent fra 2012.  
De administrative utgiftene er også redusert – med 37,1 %.TALL
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HivNorges oppgave er å sikre hivpositives 

rettigheter og interesser i samfunnet. 

Vi arbeider aktivt med å skape større  

forståelse for hivpositives situasjon,  

samt bekjempe frykt, fordommer og  

diskriminering av hivpositive.

HivNorge er aktivt til stede når  avgjørelser 

blir tatt, for å påvirke beslutningstakere i  

saker som angår mennesker berørt av hiv. 

Dessuten bidrar vi til bedre kunnskap  

om hiv i samfunnet for å hindre videre  

spredning av viruset.
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