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FORORD

2006 var et år preget av videre utvikling av organisasjonen. Vi går inn i 2007 med en tydeligere 
profil som interesseorganisasjon enn tidigere.
Bruk av rådgivningstjenesten har økt betydelig. Vi får mange henvendelser pr. telefon og e-post i 
tillegg til personlig frammøte, og mange er innom hjemmesidene våre. Også våre 
samarbeidspartnere, helse- og sosialpersonell og myndigheter bruker denne tjenesten aktivt. Disse 
har søkt informasjon, bedt om kvalitetssikring av informasjon de har hatt, foretatt intervjuer og 
ikke minst har mange ønsket å komme i kontakt med informanter til intervjuer, arrangementer og 
som forelesere.
Samarbeid med frivillige er videreutviklet og styrket, og etablering og videreutvikling av samarbeid 
med andre organisasjoner og myndigheter står fortsatt sentralt. 
Økonomien i 2006 har vært mer anstrengt enn planlagt. Det har ført til sterke prioriteringer både 
av penger og bruk av personell. 

Første prioritet har alltid vært å møte henvendelsene fra hivpositive og andre berørte av hiv. 
I 2005/06 merket vi for alvor viktigheten av å ha en medarbeider med juridisk kompetanse. 
Henvendelsene til henne har økt dramatisk, ikke bare fra medlemmer men også fra andre i feltet. 
Hun er sentral både i den individuelle rådgivning og i forhold til høringsuttalelser. Vi er for alvor 
kommet i gang med å kjøre enkeltsaker opp på prinsipielt nivå i systemet. 
Ut over det juridiske har rådgivningstjenesten mange henvendelser av mer psykososial karakter og 
om smittemåter. Vi får mange henvendelser fra folk som er bekymret for konsekvensen av 
risikofylt seksuell atferd. Dette er en viktig del av vårt forebyggende arbeid.    

Rekruttering, videreutvikling og kvalifisering av hivinformantgruppa har foregått hele året. Det er 
en markert økning av henvendelser om å få kontakt med en hivinformant fra pressen, 
myndigheter, arbeidsplasser, andre organisasjoner og skoler. Spesielt vil vi fremheve deres 
betydelige innsats i Norsk Folkehjelps prosjekt ”Menneskebibliotek”, Røde Kors Ungdoms ”Aktivt 
Valg. Vi har selv tatt en rekke initiativ for å bruke gruppen aktivt i sentrale fora så som 
helseinstitusjoner og asylmottak.

Som interesseorganisasjon er det viktig å ligge i forkant av utviklingen når det gjelder offentlige 
myndigheters håndtering av spørsmål knyttet til hiv. HivNorge har tatt en rekke initiativ og gitt 
innspill både til politikkutforming og myndighetenes ressursbruk. Vi har avgitt viktige 
høringsuttalelser, og tatt initiativ overfor sentrale miljøer som for eksempel Helsetilsynet, 
sosialkontortjenestene, tannlegetjenester, diverse helseinstitusjoner, Rikstrygdeverket og de 
største forsikringsselskapene.   

Vi har drevet aktiv informasjonsvirksomhet om tilbud og tiltak innen forebygging og oppfølging av 
hiv. I denne sammenheng har vi revidert vår brosjyre om hvor man kan henvende seg for å få 
informasjon og støtte. Vår multimediepakke er sendt ut vederlagsfritt. Disse tiltakene favner alle
aktuelle målgrupper.  

Arbeidet med etablering av nettverk i byene er fortsatt en betinget suksess. Det ser ikke ut til å 
være den store interessen for dette, bortsett fra i Trondheim der våre kontakter har fått til et 
vellykket samarbeid mellom Kirkens Bymisjon, kommunen og andre sentrale aktører for å etablere
et mer permanent tilbud. Aktivitetene i Tromsø økte i 2006. Vi fikk ny kontakt i Bergen, som på 
kort tid har han etablert et samarbeid med Kirkens Bymisjon. 

Vi har gjennomført kurs for hivinformanter, hatt vårt årlige kvinneseminar og gjennomført 
seminaret ”Å leve med hiv”. Mange av våre frivillige arbeider utrettelig med informasjonsoppdrag. 
De mest aktive fikk tilbud om et eget seminar ”Hold ut” – der de fikk anledning til å utveksle 
erfaringer med å stå i front både i media og med foredrag. Dette er et viktig tiltak for å ivareta 
viktige frivillige som fort kan brennes ut på grunn av høyt aktivitetsnivå og høy eksponering.    

Vi utgir vårt månedlige nyhetsbrev, i tillegg til bladet POSITIV som etter omlegningen bærer mer 
preg av fagblad enn medlemsblad. Dette for å nå ut til flere enn de spesielt interesserte.    

En prioritering har også vært å fortsette samarbeidet med andre viktige aktører innenfor hiv/aids 
feltet, samt videreutvikle vårt kontaktnett innen presse, myndigheter og politikere. 

Selv om HivNorge primært er en nasjonal organisasjon er det viktig å delta i noe internasjonalt 
arbeid først og fremst med våre søsterorganisasjoner i Norden og Europa. 
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Vi må være en ressurs som et nasjonalt knutepunkt for viktige tiltak og grupperinger, særlig NorPol 
og Hiv Europe som er nettverk av søsterorganisasjoner i henholdsvis Norden og Europa. 
Med våre begrensede ressurser har vi valgt å melde fra om at vi ikke lenger kan være knutepunkt 
for vaksineprosjektet IAVI og mikrobicidgruppen IPM. I hele 2006 har vi søkt å finne en annen og 
mer internasjonalt orienterte organisasjon for å overta denne funksjonen. Ingen har meldt sin 
interesse, og vi har nå meldt fra til den nordiske koordinatoren av arbeidet at de må mer på banen.    

Stor takk rettes til alle som har støttet oss økonomisk og faglig i 2006: Sosial- og 
helsedirektoratet, Oslo kommune, fonds og legater. Videre takk til Norges Røde Kors og Kirkens 
Bymisjon sentralt og lokalt, Norsk Folkehjelp og Norsk Selvhjelpsgruppe/LINK Oslo for faglig og 
organisatorisk støtte i 2006.

Sist, men ikke minst, går en stor takk til alle frivillige som på forskjellige måter har bidratt til vårt 
arbeid i året som gikk, ved å være hivinformanter, delta i dugnader, stå på stands, stille opp ved 
praktiske gjøremål og engasjere seg i diverse arbeidsgrupper. Uten de frivilliges innsats hadde vi 
aldri fått til så mye. Vi har vurdert de frivilliges innsats til å representere anslagsvis 6-7 årsverk. I 
en frivillig organisasjon som vår, er det og skal det være, medlemmene som er de mest sentrale. 
Vi håper derfor at aktivitetsnivået blant frivillige utover i hele landet vil fortsette å øke.

Oslo 20.03 2007

Sign.  Sign.
Per Miljeteig Laila Thiis Stang
Styreleder Generalsekretær fram til 31.01.07
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1 Om HivNorge
1.1 Ansatte
Sekretariatet hadde ved utgangen av 2006 følgende ansatte:
Generalsekretær Laila Thiis Stang 01.03.03 -
Konsulent, Arne Walderhaug 22.08.05 -
Konsulent, Inger-Lise Hognerud 14.02.05 -
Konsulent, Trond Grinde Rinding 16.06.03 -
Merkantil (100 %) Roger Storås 01.02.06 -
Merkantil (70 %) Caroline Pisani 01.01.06–12.02.06(vikar)  
Konsulent Bjørn-Erik Rasmussen 01.01.06 – 31.03.06
Konsulent Ghirmay Assemahegn 13.11.04 – 31.01.06 (midler fra a-etat)

Det ble søkt om midler til internasjonal sekretær også i 2006, men heller ikke dette året fikk vi 
tilstrekkelig midler til at dette kunne prioriteres. 

1.2 Styre
Etter endringer av vedtektene på årsmøtet 25.3.2006 fikk styret følgende sammensetning:

Leder: Per Miljeteig Ikke på valg
Nestleder: Ingeborg Rokkones Gjenvalg – FO

SE Gjenvalg
Else Aasegg Ikke på valg
Kim Fangen Ny
Olav Aasland Ikke på valg – Røde Kors
Torill Bakke Ny – Kirkens Bymisjon til sept.06 (jobbskifte)
Elisabeth Tveito Johnsen Ikke på valg – Kirkerådet (barselsperm. fra april. 06)

Vararepresentanter:
TU Ikke på valg.
Nomatemba Solli Ny 
Moira Eknes Gjenvalg – Care 
Anne Marie Opsahl Ikke på valg – Landsf. mot stoffmisbruk

Styret har i 2006 hatt til sammen 10 møter og behandlet 75 saker.

1.3 Økonomi
Regnskapet for 2006 viser et resultat på xxx.xxx kroner, hvilket betyr at organisasjonens 
egenkapital ved årets slutt er på xx.xxx kroner. Sosial- og helsedirektoratet har godkjent overført 
til 2007 øremerkede midler til selvhjelpsgrupper og informasjonsbilag i Aftenposten.

Ved inngangen til 2006 ble det introdusert nye rutiner for regnskapsføring og oppfølging. En 
revidert kontoplan og månedlige regnskapsrapporter som kan sammenliknes med vedtatte 
budsjett-tall ble tatt i bruk, slik at man kan fange opp eventuelt overforbruk eller manglende bruk 
på et tidlig tidspunkt.

1.4 Om medlemmene
Organisasjonen sender ut materiell til ca. 250 enkeltpersoner og 35 organisasjoner. 
I 2006 har sekretariatet forsøkt å arbeide mer offensivt og systematisk med rekruttering av 
betalende medlemmer, med vekslende hell. Av ressursmessige grunner har vi ikke maktet å følge 
opp dette tilfredsstillende. Her har vi fortsatt en utfordring. Innmeldinger har stort sett foregått via 
nettet, ved utsendelse av innmeldingsblanketter ved kontakt med oss og ved bruk av 
rekrutteringsbrosjyre m/innsendingsslipp. Dette har resultert i at det i løpet av de siste to årene er 
kommet noe tilsig av betalende medlemmer. Endringer av praksis i forhold til å tilgodese betalende 
medlemmer har ikke hatt den effekt man trodde. Ved utgangen av 2006 var det registrert 145 
personer som betalende medlemmer med fulle rettigheter. Dette vil fortsatt være et 
satsningsområde I 2007. 

1.4.2 Organisasjoner
HivNorge startet prosessen med rekruttering av betalende organisasjoner i 2005, men har heller 
ikke her hatt kapasitet til å følge dette opp så offensivt som vi ønsket. I 2006 har vi hatt en 
vervekampanje der vi har skrevet personlig til en rekke organisasjoner. Det har foreløpig gitt 
begrenset resultat. Ved utgangen av 2006 har vi 35 betalende organisasjonsmedlemmer. I hele 
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2006 har vi jevnlig diskutert hvordan vi kan nyttiggjøre oss medlemsorganisasjonenes 
engasjement og ressurser. Her er det mye fortsatt ugjort. 
I 2006 har vi hatt fokus på å videreutvikle og styrke kontakt og samarbeid med Røde Kors sentralt 
og lokalt, Norsk Folkehjelp, samt Kirkens Bymisjon i de større byene og Norsk Selvhjelpsforum/
LINK Oslo. 

2. Medlemsrettede aktiviteter
2.1 Bruk av frivillige
Tanken om frivillig arbeid står sentralt i HivNorges arbeid. Frivillige utgjør en vesentlig del av våre 
ressurser og gjør en fantastisk innsats på en rekke områder. I løpet av året har det meldt seg 
mange nye frivillige. Gruppen med hivinformanter teller i dag 33 personer. Frivillige deltar i 
prosjekter, referansegrupper, arbeidsgrupper og komiteer, Verdens aidsdag, 
konferanser/seminarer, festivaler, står på stand, dugnader, sosiale aktiviteter, informasjonsarbeid, 
faddere, nettverksgrupper, er distriktskontakter, jobber i sekretariatet og ellers der det måtte være 
behov for ekstra innsats. 

Det er en prioritert oppgave for HivNorge å utnytte de ressursene som våre frivillige utgjør på mest 
mulig måte for vårt arbeid. Ved utgangen av 2006 har vi registrert 62 frivillige i tillegg til 
medlemmer av styrende organer. Mange av de sistnevnte er aktive i organisasjonen ut over det å 
sitte i styret som for eksempel som hivinformanter, ved bemanning av stands og deltagelse i 
diverse grupper. Frivilliges innsats er stipulert til 6 – 7 årsverk i 2006.

2.2 Kvinneseminar
Kvinneseminaret har vært arrangert årlig siden 2001 og har som målsetting å samle kvinner til 
dialog og legge grunnlag for dannelse av uformelle nettverk mellom hivpositive kvinner. Vi vet at 
mange hivpositive kvinner lever isolert og har få eller ingen likesinnede å snakke med om sin 
situasjon. Det å ha muligheten til å samles en helg, med kvinner i tilsvarende situasjon, er for 
denne gruppen av stor betydning.

Det årlige kvinneseminaret ble avholdt på hotell i Akershus i slutten av september. Seminaret 
hadde en egenandel på kr. 300. Temaet for årets seminar var ”åpenhet og selvstigmatisering”. Vi 
var så heldige at professor Gro Terese Lie ved psykologisk fakultet i Bergen takket ja til å være 
med og lede seminaret. Første dagen var også Renate Kleven med og holdt foredrag. Hun har 
skrevet en masteroppgave i sosiologi om kvinner med hiv i Norge og flere av deltakerne hadde i 
den anledning blitt intervjuet av Kleven. På lørdag tok Gro Terese Lie over ledelsen av seminaret. 
Hun har mange års erfaring fra arbeidet i feltet og hun loset oss gjennom en meget vellykket helg. 
Det ble en helg til ettertanke og tilbakemelingene fra kvinnene var udelt positive. 

Det måtte settes tak på antall deltakere grunnet økonomi, med øvre grense på 20 deltakere. 
Grunnet sykdom hos enkelte av de påmeldte reiste vi av gårde med færre personer enn det vi 
hadde plass til. Med foredragsholdere var vi totalt 18 som dro av gårde fredag ettermiddag. På 
bakgrunn av mottatte tilbakemeldinger fra deltakerne på seminaret vil vi våge å påstå at seminaret 
var en suksess både sett hen til det faglige innholdet og det sosiale samværet.

2.3 Seminaret ”Å leve med hiv”
Mestringsseminaret ”Å leve med hiv” ble holdt 17. – 19. november på hotell utenfor Oslo. 
Seminaret var landsdekkende og hadde en egenandel på 300 kroner. På seminaret deltok 20 
personer. Trond Grinde Rinding og Inger-Lise Hognerud fra HivNorge og Eli Vogt Godager og 
Solbjørg Talseth fra Norsk selvhjelpsforum samarbeidet om seminaret. Seminaret var 
prosessorientert med samlinger i plenum og gruppe. Fokus på bevisstgjøring, åpenhet, egne 
ressurser, selvinnsikt og sette seg i stand til å ta grep om egen livssituasjon stod sentralt under 
hele seminaret. Tilbakemeldingene fra deltakerne var ensidige positive og flere ønsker seg et 
oppfølgingsseminar i 2007.

2.4 Seminaret ”Hold ut”
”Hold ut”- seminaret ble holdt 3. – 5. november på et kurs og konferansesenter i Valdres. På 
seminaret deltok 13 personer. Trond Grinde Rinding og Arne Walderhaug fra HivNorge var 
ansvarlige for arrangementet. Målgruppen for seminaret var våre frivillige medlemmer som er 
spesielt aktive med å være åpen hivpositiv mer eller mindre offentlig, i ulike former for media, som 
hivinformanter i større fora eller andre sammenhenger. 
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Målsettingen med seminaret var å oppmuntre og stimulere til videre innsats for hivsaken og for alle 
personer berørt av hiv, bekrefte og belønne deres aktive engasjement og tilby et forum der de 
kunne utveksle erfaringer med å stå mye i fokus. Forelesere var Steve Sjöquist forfatter, kunstner 
og frivillig fra Stiftelsen Noaks Ark - Röde Korset i Stockholm og energiterapeuten Kjetil Kulø. 
Seminaret foregikk i plenum og i gruppe. Tilbakemeldingene var deltakerne var ensidige positive 
og flere ønsker seg et oppfølgingsseminar i 2007.

2.5 Undergrupper
2.5.1 Faddere
HivNorge startet i 2003 opp med en liten gruppe faddere. Alle er frivillige og gir personlig råd og 
støtte til nydiagnostiserte om det å leve med hiv. I dag har vi et godt landsdekkende faddertilbud 
med til sammen 30 faddere i virksomhet. Det har vært et år med mange henvendelser fra 
helsepersonell og asyl- og flyktningmottak som kommer i kontakt med nydiagnostiserte og som 
treneger råd og støtte i en vanskelig og sårbar fase. Vi har også mottatt en rekke personlige 
henvendelser. Gjennom fadderordningen får nydiagsnostiserte hjelp til å komme i kontakt med 
andre i samme situasjon og – for de som ønsker det – med nettverksgrupper som AMAN -
Afrikanere mot aids i Norge, Torsdagsklubben for menn som har sex med menn og 
selvhjelpsgrupper.

2.5.2. Torsdagsklubben
GladiOla var et nettverk av og for hivpositive menn som har sex med menn som ble støttet 
av HivNorge og Helseutvalget. Tidlig i 2006 sluttet dette nettverket å fungere. Et alternativ 
som oppsto var den såkalte ”Torsdagsklubben” – et frittstående nettverk drevet av frivillige 
med Helseutvalget som hovedbase. HivNorge satt av midler for å støtte deres arbeid. Da 
disse ikke ble brukt ble midlene omdisponert til andre aktiviteter i HivNorges regi. 

2.5.3. AMAN 
Aman er en nettverksgruppe for hivpositive afrikanere i Norge som har eksistert i tre år. Gruppens 
kontaktperson bor utenfor Oslo, og kjenner det afrikanske innvandrermiljøet i Østlandsområdet 
godt. AMAN er åpen for alle hivpositive afrikanere med bosted i Norge uavhengig av 
oppholdsstatus. Gruppen har sin egen leder som for tiden er Davy Olanya. Selvhjelpsarbeid står 
sentralt i gruppens arbeid. AMAN samarbeider med andre nettverk og organisasjoner som jobber 
for hivpositive.
En videreutvikling av dette nettverket er planlagt i 2007. 

2.6 Sosiale aktiviteter
2.6.1 Sommerfest
For tredje år på rad ble det arrangert stor sommerfest for våre medlemmer i bakgården til Røde 
Kors fredag 16. juni. Det deltok ca. 60 personer. Det var leid inn to store partytelt, karaokeanlegg 
og stor grill. Mange frivillige deltok i planleggingen og gjennomføringen av festen. Stemningen var 
god og folk koste seg med grillmat og drikke. Tilbakemeldingene fra medlemmene har vært 
overveiende positive.

2.6.2 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. Stemningen var god og tilbakemeldingene har vært positive. 

3. Landsdekkende oppgaver
3.1. Samarbeid og aktiviteter i de større byene
En oppfølging av distriktene har vært en viktig oppgave i 2006. Landet er delt i 5 distrikter, og i 3 
av disse har vi hatt en utpekt frivillig som vår kontakt. 
Vår vurdering er at det å etablere kontakt og følge opp de områdene der det vises interesse for å 
danne nettverk bør intensiveres. Dette behøver ikke nødvendig vis være kun i de største byene i 
regionen. I 2005 og 2006 har vi forsøkt å arbeide med dette uten de helt store resultater. Det var 
avsatt midler til de fem distriktene, både til utvikling av medlemsrettede tiltak og i forbindelse med 
markeringen av Verdens Aidsdag. Det ser ut til at det ikke er like stor interesse, ei heller grunnlag 
for etablering av lokale nettverk som vi trodde. Områdene rundt Stavanger, Kristiansand og delvis 
Bergen har ikke brukt de midlene som er stilt til rådighet. Ansatte i sekretariatet har delt 
distriktene mellom seg slik at hver distriktskontakt har ett navn i sekretariatet de kan ta kontakt 
med ved behov for bistand. Dette har heller ikke fungert helt etter intensjonen. Alle 
distriktskontaktene har hatt tilbud om tilgang på mobiltelefon betalt av HivNorge. Her kan alle
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raskt komme i kontakt med lokale miljøer. Kontaktene i Tromsø, Trondheim og Bergen har hatt 
dette i 2006, i tillegg til en kontaktperson for innvandrernettverket av kvinner i østlandsområdet.
Arbeidet utenfor det sentrale østlandsområde vil bli evaluert og reorganisert i 2007 i samarbeid 
med distriktskontaktene og styret. 
Av økonomiske og praktiske årsaker måtte vi utsette møtet det årlige møtet med 
distriktskontaktene til 2007. 

3.1.1 Tromsø
Arbeidet i Tromsø har tidligere i hovedsak hatt utgangspunkt i Sosialmedisinsk senter (SMS). 
Denne kontakten er ikke så hyppig fra sekretariatets side lenger, etter at vi fikk en distriktskontakt 
i egen regi. Med de betingelser vår lokale kontakt har hatt, er det rapportert om et høyt 
aktivitetsnivå og god utvikling av arbeidet i dette distriktet. Hun har fulgt opp enkeltpersoner og 
har tatt initiativ til flere forsøk på å danne nettverk. Hun har profilert saken og HivNorge som 
organisasjon, ofte i samarbeid med andre aktører så som SMS og Universitetssykehuset i Tromsø. 
Hun har vært en aktiv hivinformant gjennom hele året, og har stilt opp på stands og lignende.  
Hun rapporterer at noe av hovedproblemene knyttet til hennes virksomhet dels er av økonomisk 
art, da det er store reiseutgifter pga avstander, og at det ellers er et område der det er utfordrende 
å arbeide, fordi de aller fleste ønsker full anonymitet. Det krever mye individuell kontakt og 
oppfølging. Periodevis har det derfor vært svært tungt å dra i gang mer nettverksbyggende 
aktiviteter. Mørketidsmiddag med 9 påmeldte er arrangert. Dette ble lagt i forkant av 
arrangementet knyttet til Verdens Aidsdag, så tilreisende middagsdeltagere kunne bli med på dette 
arrangementet. Hun anslår at ca. 30 personer er inne i hennes nettverk nå.  

3.1.2. Trondheim
Tilbudet for hivpositive i midt-Norge har blitt betraktelig bedre i løpet av 2006. HivNorge Midt-
Norge er stolte av å ha gått inn i et samarbeid med Kirkens Bymisjon om et kontaktsenter for 
hivpositive i Trondheim, som åpnet i april 2006. Det var svært hyggelig å kunne tilby hivpositive 
med pårørende og venner, et ”åpent hus” 17. mai med stor felleslunsj. Dette håper vi kan bli en 
tradisjon. Vi kan tilby sosiale treff to ganger i uka, tirsdager og torsdager fra kl.12-16. Utover 
offentlig åpningstid er det mulighet for avtaler og treff via distriktskontakt Ingrid Næss og Else 
Aasegg. Else 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.

Gjennom sommeren har vi hatt hyppige treff også på lørdager med grilling og lignende hvis været 
har tillatt det. Ellers kan vi tilby temakvelder en gang i måneden. Vi har hatt nær kontakt med 
Aktivt Valg Røde Kors ungdom hvor både Ingrid og Else har holdt foredrag og deltatt på 
temakvelder for studenter i StudenterSamfundet med tema hiv. Ingrid gikk til innkjøp av 3 stk. 
sesongkort til fotballkamper på Lerkendal, dette ble et populært tilbud. Kortene har gått på 
rundgang med ”først til mølla”-system. Ingrid har igjen fått i land en god avtale med Lindseth 
Reklame i Steinkjer, de har trykket opp store plakater med sløyfe og HivNorges logo til bruk på 
stands og lignende. Ta kontakt med Ingrid hvis noen ønsker å bestille plakater.

Else deltok i oktober med stand for HivNorge på Trondheim Torg i et større arrangement i regi av 
Røde Kors. Det var en felles markering ”sammen mot rus” som frivillige organisasjoner stilte opp 
på. I desember hadde Aksept ansvaret for et seminar ”Ansikt til Ansikt” som ble holdt hos oss i 
Bispegt. Der presenterte bl.a. Girmay sitt ”maske”-prosjekt. Seminaret var et samarbeid med 
HivNorge og Kirkens Bymisjon i Trondheim, men Aksept sto for det økonomiske og organisatoriske 
ansvaret.

HivNorge midt-Norge har også vært i kontakt med Norsk Fengselsvesen. Det er stor mangel på 
informasjon om hiv i norske fengsler, både blant innsatte og ansatte. Fengselsvesenet viser stor 
interesse for å utarbeide en plan sammen med oss i nær framtid. 

HivNorge Midt-Norge holdt også i år et vellykket Fagseminar på Verdens Aidsdag. Det ser ut til at 
vi også kan få en tradisjon på feiring av virkelig runde dager. Midt i Desember i år fylte Else og en 
annen bruker 50 år, nesten på samme dag. De valgte å slå seg sammen og inviterte familie, noen 
få venner og brukere til en markering av dagen i Bispegata, med litt godt og spise og drikke. En 
annen av brukerne er kokk og stilte opp med matlaging til rundt 30 personer. Det ble en svært 
hyggelig sammenkomst og en fin avslutning på året.

3.1.3 Bergen
I 2006 ble Bjørn Freddy Berntsen ny distriktskontakt region Vest Norge. Han overtok etter Bente 
Randi Skorve som hadde vært organisasjonens kontaktperson de to siste årene.
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Sekretariatets kontaktperson for region Vest Norge reiste til Bergen 5. – 7. september for å møte 
den nye distriktskontakten og medlemmer. Bakgrunn for reisen var også å møte Røde Kors, 
Kirkens Bymisjon og Arna flyktningmottak for å se om det var grunnlag for et samarbeid mellom 
organisasjonene. 

Resultatet fra møtene ble at HivNorge innledet et samarbeid med Kirkens Bymisjon. HivNorge får 
disponere et av Kirkens Bymisjons lokaler Hallvardstuen som ligger sentralt i sentrum av Bergen på 
fredager fra kl. 1600 – 2000. Lokalet skal brukes som et møtested for hivpositive i regionen. 
Distriktskontakten tar imot personer som har behov for råd, støtte og informasjon om det å leve 
med hiv. Han vil også følge opp asylsøkere som trenger hjelp på Arna mottakssenter.  

3.1.4 Stavanger
HivNorges arbeid i Sør- og sørvest Norge har ligget nede i hele 2006. Vi har vært i kontakt 
med en rekke personer i området, men ingen har påtatt seg rollen som distriktskontakt. 
Representant fra sekretariatet foretok en reise til Stavanger for å bidra i temamøte i Kirkens 
Bymisjons prosjekt, og forsøke å etablere ny kontakt. Dette førte ikke fram. De 
tilbakemeldinger vi får, er at en har sine lokale nettverk i avgrensede miljøer utenfor alle 
organisasjoner, og ønsker å holde det på dette nivået. 
      
Aktiviteter i Stavanger har derfor i vesentlig grad vært i regi av Kirkens Bymisjon, men også 
de rapporterer om dårlig frammøte. Det ser ut til at det de siste årene ikke har vært 
grunnlag for å etablere aktiviteter ut over dette. I 2007 må det vurderes om og eventuelt 
hvordan det lokale arbeidet i denne regionen kan følges opp, blant annet fordi Kirkens 
Bymisjons prosjekt er i en avsluttende fase.         

3.1.5 Kristiansand
Det har det siste året ikke vært aktivitet i Kristiansand.   

3.2. Samarbeid andre organisasjoner
3.2.1 Hivforum
Gruppen som står bak ”Hivmanifest 2003” har nå formalisert sitt samarbeid ytterligere ved å følge 
opp den intensjonsavtalen om samarbeid som er inngått mellom partene: Aksept, Helseutvalget og 
HivNorge. Gruppen har hatt møte ca. en gang i måneden i 2006 for drøfting av felles 
problemstillinger og for planlegging og samordning av for eksempel aktiviteter på Verdens Aidsdag. 
Ansvar for innkalling, møteledelse og referat går på omgang. Samarbeidet vil fortsette.

3.2.2 Aidsforum
Generalsekretæren har deltatt i tidligere Bistandsministers Aidsforum som fast medlem fram til 
regjeringsskiftet i 2005. Etter dette har gruppen ikke vært i funksjon. Det er varslet en 
reorganisering og igangsettelse i 2007.  

3.2.3 Norsk Selvhjelpsforum (NFS)
Stiftelsen Norsk Selvhjelpsforum (NFS) er et ressurs- og kompetansesenter for selvhjelpsarbeid, 
erfaringsbasert kunnskap og bruker/hjelper styrking. NFS samarbeider med en rekke 
organisasjoner, institusjoner, undervisningsinstitusjoner og offentlige organer. For andre året på 
rad har HivNorge holdt ”Å leve med hiv” i samarbeid med NFS.

3.2.4 Senter for selvhjelp og mestring LINK Oslo
og utvikling av selvhjelpsgrupper i HivNorges regi.
Senter for selvhjelp og mestring – Link Oslo er et prosjekt drevet av Norsk Selvhjelpsforum og 
finansiert av Oslo kommune. Senteret er et nøytralt møtested for byens innbyggere for informasjon 
og kunnskap om selvhjelp og deltakelse i selvhjelpsgrupper. 
HivNorge har samarbeidet med LINK Oslo om igangsetting av selvhjelpsgrupper. To av våre 
medlemmer har deltatt på igangsetterkurs for selvhjelpsgrupper. 

Prosjektet ”Å leve med hiv 2” kom i gang på våren 2006. Leder for prosjektet var Raymond 
Johnsen.  Bakgrunn for prosjektet var å se om det var grunnlag for å igangsette selvhjelpsgrupper 
i regi HivNorge. Det ble holdt et seminar på Tyriheim 12.- 13. juni hvor distriktskontaktene deltok 
sammen med andre som ville være med i selvhjelpsgrupper. Norsk selvhjelpsforum har bistått med 
råd, veiledning og igangsetterkurs for våre medlemmer. På høsten startet HivNorge opp med en 
selvhjelpsgruppe bestående av menn og kvinner. Gruppen er selvorganisert og er fremdels aktiv.

3.2.5 For øvrig
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HivNorge samarbeider og deltar jevnlig i møter med ulike aktører på mange nivå innen frivillige 
organisasjoner, undervisningsinstitusjoner og det offentlige hjelpeapparat. Av mer permanent og 
formell karakter kan nevnes: 

 Sosial- og helsedirektoratet: Her har det vært spesielt fokus på HivNorges arbeid generelt, 
særlig informasjonsvirksomheten, tilbudet til hivpositive i Norge og avslutning av 
”Kinaprosjektet”. Det er levert egne rapporter for sistnevnte. Sluttrapport med bilag ble 
oversendt 30.03.06. Se ellers pkt. 5.4. Det har også vært faste møter i koordineringsgruppa for 
Verdens Aidsdag.

 Helsedepartementet: I forbindelse med bistand til å etablere et prosjekt rettet mot 
organisering av hivpositive i St. Petersburg har spesielt en representant fra sekretariatet i 
HivNorge hatt en aktiv dialog med departementet (se pkt. 5.5.). 

 I løpet av 2006 deltok vi på samarbeidsmøte med Likestillings- og diskrimineringsombudet. 
Dette samarbeidet vil bli videreutviklet i 2007, blant annet med to felles prosjekter. 

 Høsten 2005 ble Aidsnett revitalisert. Dette er et løst nettverk av organisasjoner og 
institusjoner som arbeider med hiv/aidsspørsmål internasjonalt. HivNorge har vært med i 
nettverket hele 2006 og har deltatt på to møter og to seminarer arrangert av nettverket.
HivNorge har selv invitert til nettverket til 2 aktuelle seminarer (om straffelovens § 155 og om 
status for utvikling av vaksiner og microbicider i samarbeid med IAVI (se pkt. 5.2.)og IPM (se 
pkt. 5.3.). Nettverket hadde et sterkt ønske om at vår organisasjon er mer aktive i 2006, 
hvilket vi vært til blant annet på grunn av kommende møter forbindelse med evaluering av 
UNGASS-deklarasjonen (se pkt. 5.8) og planleggingen av Verdenskongressen i Toronto 2006
(se pkt. 5.9). 

 Da samarbeidet med NIFF og etablering av Kicking Aids Out i Kina ikke lot seg gjennomføre,
tok HivNorge kontakt med Røde Kors Ungdom for å endre ovennevnte prosjekt til fokus på 
deres metodikk ”Aktivt Valg”, og beholdt kontakten til Norges Fotballforbund. Det ble på kort 
tid utarbeidet et meget kompetent og godt program som skulle gjennomføres i begynnelsen av 
2006. Dette programmet lot seg heller ikke gjennomføre (se pkt. 5.4.) og Helsedirektoratet 
rettet en forespørsel om overføring av gjennomføringen av dette prosjektet til Norges Røde 
Kors. Dette ble gjort i samarbeid med HivNorge. Vi har sagt oss villige til å være medaktør hvis 
det er av interesse.  

 Hivfondet: Generalsekretæren sitter som fast representant fra HivNorge i Hivfondets styre. 
Hivfondet deler ut midler 2 ganger i året (mai og oktober). 

 Det er flere frivillige organisasjoner som arbeider med å bistå innvandrere og flyktninger på 
forskjellige områder. For oss er samarbeidet med NOAS viktig. Dette er en ikke-statlig 
menneskerettighetsorganisasjon som gir informasjon og juridisk bistand til asylsøkere. 
HivNorge og NOAS har løpende kontakt, vi henviser saker til hverandre og sammenarbeider i 
enkeltsaker. I 2006 fikk vi flere henvendelser fra hivpositive asylsøkere som hadde fått avslag 
på søknaden om opphold. I disse sakene samarbeider vi for å få gjennomslag for at det ble gitt 
opphold på humanitært grunnlag på grunn av hivstatus.

 I 2005 og 2006 var HivNorge medlem av ”Styringsgruppa for Koordinering av hiv og aids” i 
Norges kristne råd. Gruppen utviklet to bøker hvor Norge, Danmark og to afrikanske land 
deltok. Bøkene ”One Body” ble trykket i engelsk og portugisisk utgave til Kirkenes Verdensråds 
konferanse i Brasil 14. - 23. februar 2006. Den norske utgaven ble lansert høsten 2006.

 Legemiddelfirmaet ABBOTT: En frivillig deltok, og holdt innlegg fra Norge på deres
pasientmøteseminar for den nordiske regionen i København i juni.
Årets fagseminar ble avholdt i september 2006 i Finland. Norge bidro med foredrag av Thomas 
Botilsrud Thoresen ”Description of HIV Patients Positive Handling Depression”, en undersøkelse 
han har gjennomført i samarbeid med HivNorge.

 HivNorge har i løpet av 2006 begynt å bygge opp et juridisk nettverk rundt organisasjonen. 
Dette består både av andre aktører på feltet som Juss-buss, Gatejuristen, Jurk, Fri rettshjelp 
og andre enkeltpersoner som kan fungere som veiledere/ støttespillere i vanskelige saker.

3.3 Rådgivning
Det har vært en jevn strøm av henvendelser med behov for rådgivningstjenester gjennom hele 
året, både per telefon, e-post, i forbindelse med aktiviteter for frivillige, og ved personlig oppmøte. 
Antall henvendelser og hva disse dreier seg om er forsøkt registrert gjennom hele året. I følge våre 
statistikker har vi hatt ca 750 rådgivningssamtaler i løpet av 2006. Det er en liten overvekt av 
menn som henvender seg til oss og Oslo og Akershus er klart overrepresentert med over 
halvparten av henvendelsene. 

Over 50 % av de som tar kontakt gjør det som privatpersoner. Vi har imidlertid sett en klar 
tendens i løpet av året på at det er et økende antall profesjonelle som tar kontakt med 
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organisasjonen. Ca 20 % av rådgivningen skjer i forhold til mennesker som i sitt arbeid kommer i 
kontakt med mennesker som lever med hiv. 

Når det gjelder innholdet av rådgivningen så går dette på alt fra smittefrykt, spørsmål om 
organisasjonen og spørsmål om trygderettigheter. Tallene viser imidlertid at ca 60 % av 
førstegangssamtalene dreier seg om juridiske spørsmål. Disse samtalene utvikler seg ofte videre til 
også å handle om mer psykososiale forhold. 

Enkelte personer møter også opp på vårt kontor uten å ha konkrete spørsmål. Det er ikke 
nødvendig å bestille time for rådgivningssamtaler, selv om vi ofte anbefaler det.

3.3.1. Rettighetsarbeid
Det har i løpet av 2006 vært en jevn pågang av medlemmer som ønsker orientering om 
rettighetsspørsmål knyttet til det å leve med hiv. Vi har derfor forsøkt jevnlig å legge relevant 
materiale ut på våre hjemmesider. Vi har også utarbeidet generelle støtteskriv i forhold til 
tannlegebehandling, legebesøk og et skriv som omhandler ekstrautgiftene som mennesker som 
lever med hiv pådrar seg. Sistnevnte er en relevant problemstilling både i forhold til 
skattespørsmål, i forbindelse med gjeldsordning og for vurdering av behovet for grunnstønad. 
Støtteskrivene er nedlastbare fra våre hjemmesider.

En viktig del av rettighetsarbeidet er rådgivningstjenesten vår. Det er gjennom denne vi får 
kjennskap til de hindringer hivpositive møter og vi får gjennom rådgivningen mulighet for å påvirke 
i enkeltsaker slik at mennesker som lever med hiv får de rettighetene de har krav på.

I løpet av 2006 har HivNorges jurist holdt flere foredrag om ulike juridiske temaer knyttet til det å 
leve med hiv. Foredragene har vært holdt på seminarer i vår regi, hos våre samarbeidspartnere 
som Aksept, for våre nettverk eller hos andre som har etterspurt kunnskap om ”hiv og juss” slik 
som JURK og Olafiaklinikken. 

3.4 Verdens Aidsdag (VAD)
3.4.1 Verdens Aidsdag i Oslo
HivNorge markerte Verdens aidsdag i Oslo med en fagkonferanse hvor temaet var ”25 år 
med hiv”. Konferansen ble holdt i Håndverkeren i Oslo sentrum, og over 110 personer deltok 
på konferansen. Hennes Kongelige Høyhet, Kronprinsesse Mette-Marit overvar første del av 
konferansen, som ble åpnet av biskop Gunnar Stålsett. 

Foredragsserien ble innledet av styreleder Per Miljeteig, og fortsatte med professor dr. med 
Stig Frøland, Norges aidsambassadør Sigrun Møgedal og stortingsrepresentant Anne-Marit 
Bjørnflaten. Konferansen ble avsluttet med en debatt over temaet ” Hvilket ansvar har ulike 
samfunnsaktører for å bidra til å minske stigmatisering og diskriminering av hivpositive?”. 
Deltakere var Dagbladets redaktør Anne Aasheim, likestillingsombud Beate Gangås og 
politisk rådgiver i Utenriksdepartementet, Torbjørn Urfjell (SV).

3.4.2. VAD ellers i landet
3.4.2.1 Trondheim
Verdens aidsdag ble markert i Trondheim med et fagseminar. Temaet for seminaret var utviklingen 
av hiv gjennom 25 år, om stigmatisering og fordommer, om behandling og framtidshåp og om 
hverdagen for hivpositive i Norge. Det var innlegg ved skuespiller og hivaktivist Kim Fangen, 
professor dr med Johan Bruun fra Ullevål universitetssykehus, overlege Harald Steinum, 
helsesøster Tove Buchmann fra Flyktningehelseteamet, overlege Hans Blystad fra 
Folkehelseinstituttet, vernepleier Torkil Størseth og hivpositive Else Aasegg, prosjektleder Siv 
Limstrand fra Kirkens bymisjon og sluttord ved seniorrådgiver Einar Vandvik fra Helse MidtNorge.
Mange deltakere besvarte evalueringsskjema, og tilbakemeldingene var positive - både til faglig 
innhold, til framføring av temaene, til gratis lunsj for studenter og til de kunstneriske innslag.

Seminaret ble holdt i Statens Hus i Trondheim og det var tredje gang det ble holdt en 
fagkonferanse i Trondheim i forbindelse med Verdens aidsdag.
Det er bestilt auditorium til årets VAD, ved Kvinne-/barnsenteret ved St. Olavs Hospital. 
Utfordringen er at det i år er lørdag.

3.4.2.2 Tromsø:
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Vår distriktskontakt arrangert et miniseminar om stigma og selvstigma med Gro Therese Lie fra 
Universitetet i Bergen som innleder. Dette var en del av markeringen i Tromsø. Seminaret var 
rettet mot helsepersonell. 20 deltagere. 

3.4.3 Samarbeid 
I forbindelse med Verdens aidsdag samarbeidet HivNorge med en rekke andre aktører i 
feltet. Vi fikk mange henvendelser fra hele landet om informasjon, og råd til hvordan best 
markere dagen.
Blant annet skoler som ønsket informasjonsmateriell og henvendelser om flere hivinformant 
oppdrag. Salg av pins til enkeltpersoner og organisasjoner økte også rundt Verdens aidsdag.
HivNorge deltok også i fakkeltoget og gudstjenesten arrangert av Aksept, samt den 
påfølgende fest i regi av Helseutvalget.

3.4.4 Pressedekning
Flere av våre hivinformanter ble intervjuet i forskjellige aviser og blader og deltok på ulike 
radiostasjoner. 

3.4.5 Kunstnere mot hiv og aids
Kunstutstillingen ”Kunstnere mot hiv og aids” ble ikke avholdt i 2006. Vi arbeider for at dette skal 
etableres som et eget prosjekt, da det viser seg vanskelig å få en skikkelig pris på auksjoner så 
tett oppunder jul. De 24 bildene vi har på lager vil bli holdt tilbake, og i løpet av 2007 vil vi arbeide
med ideer om hvordan vi skal få avsetning på den kunsten, samt videreutvikle konseptet. Til dette 
er vi blitt tilbudt hjelp av faglig ekspertise.

3.5 Pluss-prisen 2006
Det var et enstemmig styre som 7. november 2005 bestemte at Haakon Aars fortjente Plussprisen 
for 2006 for sin mangeårige innsats for hivpositives livskvalitet og rettigheter. Først som lege, 
senere også som sexolog og psykiater og for sitt engasjement, og som generalsekretær i 
Landsforeningen mot Aids. Ved aktiv deltagelse i den offentlige debatt og ved sin utrettelige 
informasjonsvirksomhet har han satt hiv på dagsorden og bidratt til bekjempelsen av 
diskriminering og stigmatisering av hivpositive. I møte med pasienter har han med sin 
menneskelighet og kunnskap vært en god støtte for hivpositive, deres pårørende og venner. Han 
mottok et trykk av Gro Pettersen med tittelen ”Says Who?”

3.6 Påvirkningsarbeid
HivNorge har i løpet av 2006 avgitt uttalelser til ulike utredninger som har vært til høring. I de 
tilfellene vi har funnet det nødvendig har vi avgitt uttalelser til utredninger, NOUer, 
Stortingsmeldinger og forskrifter. Vi har i løpet av 2006 bl.a. kommet med innspill til regjeringens 
fornyingsarbeid, den nasjonale helseplanen, Bioteknologiloven, pasientrettighetsloven etter 
rusreformen, blodforskriften og norsk hiv- og aidspolitikk. Vi anser det som viktig å gi uttalelser i 
de tilfellene det er relevant, da vi ofte ser at hivpositive er en glemt gruppe. 

I forhold til påvirkningsarbeid må også støtten vi gir i enkeltsaker nevnes. Ved å være aktive i 
klageprosesser får vi synliggjort lovtomme rom eller regelverk som ikke er hensiktsmessig.

Andre enkeltspørsmål av prinsipiell karakter har vært tatt opp med relevante myndigheter eller 
instanser for nødvendig avklaring. Noen eksempler nevnes i det følgende:
Vi har i løpet av 2006 fulgt opp det arbeidet som ble gjort i 2005 i og med at Nemnden for 
helsebedømmelser da ga en anbefalning om at hivpositive skal tilbys dødsrisikoforsikring på 
nærmere angitte vilkår. Vi har på denne bakgrunn henvendt oss til de største forsikringsselskapene 
for å finne ut av om de har tatt anbefalningene til følge.

I løpet av 2006 ble spørreskjemaet til blodgiverne endret. Vi påpekte i et brev til direktoratet at 
spørsmålet om hvor vidt man hadde delt bolig med en hivpositiv de siste seks månedene var 
diskriminerende. Vi er glade for at direktoratet nå har endret spørreskjemaet.

På vårparten 2006 ble vi gjort oppmerksom på at hivpositive pasienter innlagt på institusjon for 
rusbehandling stod i fare for å miste tilbudet sitt. Bakgrunnen for dette var at for pasienter som 
ikke var under oppfølging av LAR systemet måtte institusjonene betale for antiviral behandling. 
Dette er en utgiftspost som institusjonene ikke har anledning til å ta, og strakstiltak var dermed 
nødvendig for at ikke en gruppe behandlingstrengende pasienter skulle miste sitt tilbud. 
Situasjonen fikk en løsning ved at helseforetakene har gått inn og dekket ekstrautgiftene. Etter 
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HivNorges mening er dette ikke en tilfredsstillende løsning på sikt og vi vil fortsette arbeidet med 
saken.

Arbeidet med å sikre at hivpositive får hjelp til å bli gravide ved tilbud om sædvask/inseminering 
fortsetter. Vi har i denne forbindelse holdt innlegg på utvidet møte i regi av Bioteknologinemda, vi 
har avgitt høringsuttalelse i forbindelse med forslag til endring av loven og vi jobber med å påvirke 
aktuelle instanser.

Utover det ovenfor nevnte har styrets leder og generalsekretæren gjennom hele året deltatt i en 
rekke møter med sentrale myndigheter og politikere for å informere om organisasjonen og 
situasjonen både internasjonalt og nasjonalt. 

3.6.1 Straffeloven § 155
Arbeid for å fjerne Straffelovens § 155 har vært høyt prioritert gjennom hele 2006. HivNorge har 
blant annet:
o Bidratt til og reist offentlig debatt om § 155 og hvorfor den må fjernes. Dette har skjedd i 

media og andre fora hvor hivpolitiske spørsmål drøftes.
o Informert og skolert egne tillitsvalgte og medarbeidere hos samarbeidspartnere.
o Presentert problemene rundt § 155 for Regjeringen i forbindelse med FN’s Spesialsesjon 

(UNGASS), knyttet til Norges internasjonale forpliktelser.
o Laget skriftlige presentasjoner av vår argumentasjon mot § 155, rettet både mot fagfolk 

(inklusive Justisdepartementet) og offentligheten. Bladet ”Positiv” har vært en viktig arena, og 
stoff derfra har blitt plukket opp av de store mediene.

o Hatt møter med sentrale politikere på Stortinget (fra Justis- og Helse/sosialkomiteene) fra 
Arbeiderpartiet og Venstre. 

o Det har det siste året vært avsagt flere dommer og vi har formidlet innholdet av dette ut til 
våre medlemmer og samarbeidspartnere. O

Arbeidet har hele tiden vært rettet mot at den forestående revideringen av hele Straffeloven vil 
være den beste anledningen for å bli kvitt § 155. Arbeidet har vært hemmet av mangel på entydig 
informasjon om hvordan den formelle prosessen håndteres av Regjeringen. Vi ventet lenge på at 
det skulle komme en ny innstilling fra Strafferettslovutvalget (en NOU) med forslag som skulle på 
høring. Vi fikk i løpet av året avklart at dette ikke var tilfellet og at Justisdepartementet skulle gå 
rett på arbeidet med å skrive et lovforslag til Stortinget (en såkalt Ot. prp.).

3.7 Hiv og behandling
Temaet har i hele 2006 vært sentralt i vårt arbeid. Dels ved oppfølging av enkelthenvendelser, dels 
ved å sette temaet på dagsordenen i flere fora og overfor flere sentrale aktører i helsevesenet. Det 
er tatt flere initiativ, og det er nedlagt ressurser fra sekretariatets side i å holde websidene 
oppdatert på tema. Organisasjonen har deltatt i aktuelle seminarer, blant annet i det årlige 
nordiske fagseminaret medisinalfirmaet Abbott arrangerer i samarbeid med nordiske nasjonale 
pasient- og interesseorganisasjoner. I år var dette lagt til Finland.
Vi er etablert som knutepunkt for Internasjonal AIDS Vaccine Initiativ (IAVI) og International 
Partnership for Microbicides (IPM) (se pkt 5.2. og 5.3). Funksjonen som knutepunkt skal overføres
til andre aktører, på grunn av det internasjonale fokuset i dette arbeidet. 

4. Informasjonsformidling
4.1 Hjemmesiden – www.hivnorge.no
Nettsidene inneholder nyheter, temasider, helsetips, rettigheter og juridisk veiledning, generell 
informasjon om hiv og aids, hvordan det smitter og hvordan det ikke smitter, informasjon om 
forskning og annen informasjon om hiv og aids, og informasjon om og fra bladet Positiv. På 
hjemmesiden er det interaktive valg som elektronisk innmelding, online bestilling av 
solidaritetssløyfer og gratis tilsendte kondomer for hivpositive og partnere. I tillegg er 
rettighetsheftet i sin helhet publisert på nett, og bladet Positiv kan leses og bestilles fra 
hjemmesiden. Det interaktive forumet Hivsnakk var et forum for konstruktiv dialog omkring 
spørsmål knyttet til hiv og aids. Det har vært et tilbakevendende problem, særlig i løpet av 2006, 
at forumet utviklet seg i en annen retning. HivNorge besluttet å nedlegge Hivsnakk da den ikke
fungerte i særlig grad etter intensjonene. Hjemmesiden har i gjennomsnitt 344 besøkende per dag, 
med 504.577 sidevisninger i 2006. Dette er en økning fra året før på 44 prosent.

4.2 Hivinformanter
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Hivinformantene er en gruppe frivillige som driver med opplysningsarbeid i regi av HivNorge. 
Gruppen består i dag av 33 personer som alle er berørt av hiv. De fleste er selv hivpositive. 
Hivinformantene reiser rundt i landet og holder foredrag om hiv og aids. De besøker skoler, 
universiteter, bedrifter, organisasjoner, institusjoner, flyktning- og asylmottak.  Et viktig tema er å 
informere om hivvirusets smittemåter for å bidra til å forebygge og hindre spredning av viruset. 
Hivinformantene har også til oppgave å sette fokus på hivpositives levekår og livskvalitet for å 
bidra til å forebygge stigmatisering og diskriminering av hivpositive generelt og hivpositive i Norge 
spesielt.  

I 2006 holdt hivinformantene til sammen 120 foredrag og intervjuer. Alle oppdrag honoreres med 
minimum kr.1.000,-, samt nødvendige reise- og oppholdsutgifter dekkes i forbindelse med 
oppdraget. 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. Her kan nevnes asylmottak og Norsk Folkehjelps prosjekt 
”Menneskebiblioteket”. Gjennom hele året har hivinformantene samarbeidet tett med Aktivt Valg 
Røde Kors i Ungdom. Aktiv Valg bruker hivinformantene i forbindelse med instruktørkurs for sine 
frivillige.

Det årlige seminaret for hivinformanter ble holdt i Drøbak 30. juni – 1. juli. På seminaret deltok 30 
personer. Seminaret konsentrerte seg om Hiv & jus, alternativ behandling, undervisningsmetoder 
og utveksling av egne erfaringer. I løpet av året har organisasjonen drevet fortløpende opplæring 
av nye hivinformanter.

4.3 Menneskebiblioteket
Etter initiativ fra Norsk Folkehjelp startet HivNorge høsten 2004 et samarbeid om prosjektet 
”Menneskebiblioteket”. Dette er et bibliotek der du i stedet for å låne bøker kan låne levende 
mennesker. Ideen bak menneskebiblioteket er at du skal kunne låne en mennesketype du har 
fordommer mot, eller som du ønsker å lære mer om. ”Menneskebiblioteket” besøker skoler, 
foreninger, bedrifter og organisasjoner. For andre året på rad deltok vi med Hivinformanter under 
Norsk Folkehjelpuka som reiste med rundt i landet med ”Menneskebiblioteket” i buss. I alt deltok 
våre hivinformanter på 35 oppdrag for ”Menneskebibliotek i 2006. Honoraret gis av HivNorge.

4.4 Medlemsbladet POSITIV
Bladet POSITIV gjennomgikk en endring i 2006.  Det ble utviklet et nytt konsept for bladet innhold 
og presentasjon. Det ble laget en ny bladbunad for å gjøre stoffet innbydende og lettere 
tilgjengelig.

Bladet er, ved siden av websidene, organisasjonens ansikt utad, og skal være en kilde til 
informasjon, inspirasjon og samtidig danne grunnlag for debatt om problemstillingene omkring hiv-
epidemien.

Bladet skal videre presentere kortsiktige og langsiktige følger av de ulike valg politikere tar i 
forhold til fagfeltet, 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.

Engasjement av ny redaktør ble utlyst gjennom organisasjonens websider og gjennom annonse i 
fagbladet Journalisten. Det ble også utlyst engasjement som layoutmedarbeider og innbudt til 
anbud på redesign av bladet. 30 personer søkte på engasjementet som redaktør, vi mottok 50 
anbud på redesign og vi fikk 70 henvendelser om layout. Redaktørjobben gikk til Christer Dynna, 
som også fikk layoutjobben. Redesign-jobben ble gitt til Concorde AS.

Endringer skjedde fra og med nr 2, og det ble totalt utgitt fem utgaver av bladet. Kronprinsesse 
Mette-Marit ble intervjuet i årets siste utgave og presentert på forsiden.

Sentrale medieaktører, særlig de store dagsavisene har plukket opp flere saker fra ”Positiv” etter
omleggingen. Blant annet har de slått opp saker Kronprinsessen pekte på i sitt intervju og 
spørsmål omkring Strl. § 155.

4.5 Nyhetsbrev
Nyhetsbrev sendes jevnlig til alle enkelt- og organisasjonsmedlemmer. Innholdet er lagt opp 
spesielt med tanke på at de som ikke har tilgang til Internet og hjemmesiden vår, også skal 
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ha mulighet til å bli oppdatert på interne og eksterne nyheter. Det ble sendt ut 5 nyhetsbrev 
i 2006.

4.6 Særlige oppdrag
4.6.1 Stands
4.6.1.1 Skeive dager
I samarbeid med Aksept - senter for personer berørt av hiv, hadde HivNorge felles stand på 
Rådhusplassen under Skeive Dager 22. – 24. juni. Standen var bemannet av ansatte og frivillige. 
Det ble det ut kondomer, informasjonsmateriell og det ble holdt Quiz konkurranse for besøkende.

4.6.2. Andre aktiviteter
HivNorge var representert med stand under Ullevål sykehus Åpen Dag lørdag 9. september

4.6.3. Reisestipend – Kim Fangen
Kim Fangen fikk kr. 20 000 av SHDir for å besøke hivorganisasjoner i utlandet i forbindelse 
med hans engasjement i USAs reiserestriksjoner for hivpositive. Hans prosjekt ble forankret 
i HivNorge. 
Han har hatt møter med: Jelle H. i HIV Vereniging Nederland, Kevin Moody i GNP+, Ronald 
Brands fra SOA AIDS Nederland, Amsterdam, Nederland. AIDS-Hilfe, Berlin, Tyskland. 
Andrea Pastorelli og Nadia Rasheed i UN Development Programme og Nancy Ordover og 
Vishal Trivedi fra Gay Mens Health Crisis, New York, USA. Disse møtene har vært meget 
fruktbare og de har ført til at han har fått et godt nettverk i Europa og Nord Amerika blant 
hivpositive som er opptatt av dette spørsmålet. Det jobbes aktivt, og det er mange planer 
for 2007. 

4.7 Mediesaker
Vi har gjennom hele året hatt jevnlig kontakt med pressen: aviser, ukeblad og etermediene. Dels 
er det saker pressen selv setter på dagsordenen, dels har vi tatt initiativ overfor våre kontakter i 
pressen. Vi blir ofte kontaktet for å gi bakgrunnsstoff og kvalitetssikre materiale når oppslag skal 
lages. Vi blir også kontaktet for formidling av hivpositive til intervju i media. 
I løpet av 2006 har vi utviklet videre kontakt med frivillige som er villig til dette, noen ønsker 
anonymitet, andre er åpne om sin hivstatus også i mediene.

4.8 Studiebesøk
Vi har gjennom hele året hatt besøk av 8 grupper som har vært på studiebesøk hos oss. Det 
dreier seg om alt fra skoleklasser til medisinsk personell fra andre land på studiebesøk i 
Norge.

5. Internasjonalt rettede aktiviteter
5.1 Aids & Mobility
HivNorge har i mange år vært ”National Focal Point” (norsk knutepunkt) for det europeiske 
migrasjonsprosjektet Aids & Mobility, et prosjekt i regi av EU. Så også i 2006.
Girmay Assemahegn har vært vår representant i dette arbeidet i hele 2006. Han har samarbeidet 
tett med generalsekretæren. Å være knutepunkt innebærer blant annet å ha ansvar for og 
fremskaffe informasjon om utfordringer for innvandrere, etniske minoriteter og andre mobile 
grupper i forhold til hiv i Norge, samt formidle slik informasjon til nasjonale myndigheter, til et 
etablert europeisk nettverk, og formidle tilsvarende erfaringer fra andre land til norsk nasjonalt 
nettverk.
HivNorge har vært medlem i to av de fem arbeidsgruppene i nettverket: ”Young Migrants Living 
with HIV/AIDS” og “Access to Hiv/Aids Prevention, Care and Support for People Living with an 
Uncertain Resident Status”.
HivNorge har ellers bidradd i følgende aktiviteter:
Konferansen ”Bridging Policy and Action” i Utrecht, Nederland september 2006. Assemahegn deltok 
i forberedelsen av konferansen, samt ledelse av en workshop: ”Access to HIV service” Over 100 
delegater fra hele Europa deltok. Norge var representert med 3 deltagere. En frivillig, Willy Shanty, 
bidro en dokumentarfilm om seg og sin bakgrunn. Dette førte til at han senere ble invitert til et 
utvekslingsprogram mellom Nederland og Norge i regi av søsterorganisasjonen i Nederland.  

Vi har formidlet informasjon om utfordringer for innvandrere, etniske minoriteter og andre mobile
grupper i forhold til hiv, og har hjulpet med å utvikle materiale, blant annet cd-er som kan bli brukt 
av unge hivpositive i Europa. Det er utarbeidet en ”Trend Report” av alle land som har knutepunkt i 
nettverket. Det foreligger en rekke rapporter om prosjektet. 
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Etter de signaler vi får vil dette EU-prosjektet etter all sannsynlighet bli nedlagt. 

5.2 International Aids Vaccine Initiative (IAVI)
HivNorge har sagt seg villig til å være nasjonalt knutepunkt for nettverksgruppen IAVI. Dette 
innebærer en forpliktelse til å være oppdatert, og sette forebyggende vaksineprogrammer på 
dagsordenen i samfunnsdebatten generelt, og overfor myndigheter spesielt. Likeledes å bidra med 
informasjon om situasjonen i Norge til nettverket. IAVI har sitt hovedsete i New York, med en 
europaavdeling i Amsterdam. En representant fra den danske Aidsfondet koordinerer de nordiske 
landene i dette arbeidet. Nettverkets hovedoppgave er å overvåke, støtte og ta initiativ til utvikling 
av en forebyggende vaksine. Nettverket i Europa møtes jevnlig. Det distribueres en rekke 
nyhetsbrev og har en egen webside www.iavi.org som løpende holder omgivelsene à jour. I 2006
har HivNorge v/generalsekretæren deltatt i to møter, samt at vi har bidratt til å sette vaksiner og 
IAVIs arbeid på dagsordenen i flere fora i Norge. Det ble avholdt et nasjonalt seminar 6.11.06 med 
24 deltagere. Dette var et samarbeid mellom HivNorge, Aidsfondet, IAVI og IPM (se 5.3.) 
Hovedforelesere: Franz van der Boom (IAVI) og Martin Methot (IPM). Alle utgifter ble dekket av 
IAVI/IPM. 
HivNorge har ikke ressurser til å prioritere dette arbeidet lengre, og  søker å overføre dette 
arbeidet til en mer internasjonalt orientert organisasjon i løpet av 2007. 

5.3 International Partnership for Microbicides (IPM).
Høsten 2003 deltok to frivillige på seminar i København der det ble informert om microbicider og 
nettverket IPM/Global Campaig for Microbicides. Vi hadde en oppfølgende samtale med IPMs 
danske representant, og etter dette sa HivNorge ja til å være knutepunkt for arbeidet med å spre 
kunnskap om og støtte utvikling av den nye forebyggende teknologi microbicider representerer. 
Organisasjonen v/generalsekretæren deltar aktivt i arbeidet. 
I løpet av året er det spredt materiale om tema til en rekke organisasjoner og enkeltpersoner. 
HivNorge har ikke deltatt på samlinger i 2006, men arrangerte et nasjonalt seminar i samarbeid 
med IAVI og Aidsfondet i 2006. Alle utgifter dekkes av IPM/Global Campaign For mer informasjon 
se. www.ipm-microbicides.org

5.4 Kinaprosjektet
I forbindelse med inngåelse av en samarbeidsavtale mellom de to helseministrene i Norge og Kina i 
2002, ble den gang Pluss-LMA bedt om å være den implementerende part på området hiv/aids. Vi 
underskrev en treårig kontrakt med Sosial- og helsedirektoratet høsten 2003, som forplikter 
organisasjonen til å samarbeide med utvalgte organisasjoner i Kina. Vi skulle bidra med 
informasjon, kunnskap og erfaring om det å leve med hiv/aids og bidra til å etablere nettverk 
mellom hivpostive i noen regioner.
Prosjektets første del (hovedprosjektet) ble igangsatt i 2004 og sluttført i 2005. I løpet av 
prosjektperioden ble det blant annet gjennomført en fotokampanje: ”Our Voice”. Det har vært flere 
utstillinger og workshops lokalt og sentralt i en tidsperiode på halvannet år med avslutning i
desember 2005. Målsettingen var å jobbe mot diskriminering og stigmatisering av hivpositive ved å 
visualisere situasjonen i Kina. Aktiviteten hadde dessuten den ønskede nettverksbyggende effekt 
ved at det stimulerte til øket samhandlingen mellom aktuelle hivpositive aktører. Det er dannet 
lokale og nasjonale nettverk av og for hivpositive. 
De to andre elementene i vårt kinasamarbeid skulle være å gi en innføring av Kicking Aids Out 
(KAO)-metodikken i samarbeid med Norges Idrettsforbund, og etablering av kontakt mellom en 
eller to skoler i Kina og Norge. En norsk og en kinesisk skole sa seg villige til å være 
vennskapsskoler, men det viste seg siden at det fra kinesisk side ikke å være så stor interesse for 
utveksling av vennskapsskoler likevel. Vi konsentrerte derfor arbeidet med å etablere et KAO-
prosjekt ved den aktuelle kinesiske skolen. Planleggingsarbeidet og samarbeidet med Kina fungerte 
godt, inntil NIFF trakk seg fra samarbeidet. Da KAO ikke ble aktuelt, tok vi kontakt med Røde Kors 
Ungdom og Norges Fotballforbund for å etablere et metodisk samarbeid med dem rettet mot 
lærere og helsepersonell i Hunanprovinsen. Det ble utarbeidet et solid opplegg med utgangspunkt i 
den kinesiske læreplanen for undervisning i tema. Opplegget ble godkjent av våre lokale 
samarbeidspartnere. Like før avreise i januar 2006 ble det avlyst, da våre kinesiske 
samarbeidspartnere ikke kunne akseptere at hivpositive skulle delta i undervisningsopplegget, 
hvilket var uakseptabelt både for oss som interesseorganisasjon for hivpositive og for norske 
myndigheter. I denne sammenheng har vi vært i tett dialog med Utenriksdepartementet og Sosial-
og helsedirektoratet. Prosjektet ble avsluttet tidlig i februar 2006 fra vår side. Etter avtale med 
HivNorge rettet Sosial- og helsedirektoratet en henvendelse til Røde Kors om en eventuell 
oppfølging. Vi sa oss villige til å bidra videre faglig dersom Røde Kors overtok prosjektet. 
Ikke brukte midler er tilbakeført direktoratet. 
Det er utarbeidet en egen prosjektrapport for det samlede Kinaprosjektet.
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5.5 Prosjektet i St. Petersburg – Russland
Helsedepartementet inviterte i 2003 Pluss-LMA til å delta i arbeidet til ”Baltic Task Force” i 
St. Petersburg, Russland. Baltic Task Force er et europeisk prosjekt som bistår landene i Baltikum 
og Nordvest-Russland med blant annet å takle den hurtig voksende hiv-epidemien i området. Et 
problem er at det er liten aktivitet på det ikke-statlige området, for eksempel i form av frivillige 
organisasjoner som jobber for hivpositives rettigheter, driver psykososiale tiltak for hivpositive eller 
selvhjelpsgrupper. På oppdrag fra Helsedepartementet reiste styreleder Per Miljeteig og Ragnar 
Næss fra konsulentfirmaet Pertinaxgruppen i juni 2003 til St Petersburg for å undersøke 
mulighetene for understøtting av hivpositives egenorganisering i regionen.

På bakgrunn av konklusjonene fra studieturen i juni 2003 ble det utarbeidet forslag til et toårig
prosjekt for å bistå i nettverksbygging mellom ulike frivillige organisasjoner som er engasjert i 
hiv/aids arbeid i St. Petersburg og styrking av organisasjonenes kompetanse. På grunn av 
avslutning i 2004, var det ikke mulig for Baltic Task Force å gå inn for full finansiering av 
prosjektet. En noe begrenset versjon ble gjennomført med bl.a. et seminar for alle involverte 
parter i St. Petersburg i januar. Dette ble oppstarten til en regelmessig kontakt og samarbeid 
mellom 8 organisasjoner, med noe veiledning fra norsk side. Et nytt seminar ble holdt i juli 2004, 
og en foreløpig oppsummering foretatt i september da de norske midlene var oppbrukt.

Det ble ytret sterkt ønske fra russisk side om å fortsette samarbeidet, med særlig vekt på styrking 
av de minste og svakeste organisasjonene (ulike selvhjelpsgrupper for hivpositive). Søknad om 
midler til å fortsette prosjektet i ytterligere to år (2005-2006) ble sendt til Baltic Task Force og 
Helse- og omsorgsdepartementet. Søknaden ble først avslått av Helse- og omsorgsdepartementet, 
men ved intervenering fra HivNorges side og i møter med departementet ble det likevel innvilget 
275.000 kroner i 2005 med tilsagn om ytterligere midler i 2006 for å fortsette et begrenset 
prosjekt. Ytterligere 275.000 kroner ble bevilget i 2006.

Ragnar Næss i konsulentfirmaet Pertinax er engasjert av HivNorge for å følge opp prosjektet. Næss 
besøkte St Petersburg første uke i desember 2005 for å få prosjektet på fote igjen.
Prosjektet ble igangsatt ved nyttår og skal gå over to år. Det har som målsetting å få etablert flere 
selvdrevne grupper, særlig blant svakstilte grupper som for eksempel enslige hivpositive mødre, 
tidligere fanger og prostituerte. Foruten å takle hivinfeksjonen er det også meningen at 
medlemmene av gruppene skal hjelpe hverandre med praktiske problemer, som for eksempel 
barnepass for hivpositive mødre.

I forbindelse med prosjektet ble alle gruppene samlet til et dagsseminar 24. juni hvor også Arne 
Walderhaug fra sekretariatet var representert og hvor han presenterte HivNorge og hvilke 
oppgaver HivNorge arbeider med. 

Etablering av en paraplyorganisasjon og opplæring i hvordan skaffe til veie permanent finansiering 
til gruppene, er også en del av prosjektet, da det er meningen at gruppene skal være selvdrevne 
etter at prosjektet er avsluttet i løpet av 2007.

Ragnar Næss leverer egne rapporter fra prosjektet, og en stor reportasje om prosjektet ble også 
presentert i POSITIV nr 3/2006.

5.6 Nordpol
HivNorge er medlem av NordPol, samarbeidsorganet for de nordiske hivorganisasjonene. 
Hovedhensikten med NordPol er gjensidig utveksling av informasjon om arbeidet i de nordiske 
landene, drøfting av spørsmål av felles interesse, og utforming av henvendelser til myndighetene til 
de nordiske landene i saker vi mener bør tas opp. Drøftingene i NordPol gir viktige innspill til det 
lokale arbeidet i de enkelte landene. NordPol velger hvert år et styre med 10 medlemmer, en 
representant og en vararepresentant fra hvert av de nordiske landene. Perioden august 2005-
august 2006 har Per Miljeteig og SE (vara) vært de norske representantene i styret. Per Miljeteig 
har i samme periode vært nestleder. 
August 2006 ble Tor Otto Aabø og Laila Thiis Stang (vara) valgt som representanter i styret. 
Førstnevnte ble valgt til kasserer. 

5.7 Deltakelse i europeiske nettverk
5.7.1 Hiv Europa
Det har i løpet av 2006 vært to møter med HIV Europe hvor HivNorge har vært representert ved 
styreleder Per Miljeteig. Det første ble avholdt i palmehelgen i Roma. 
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Fokus for dette møte var å komme videre med å bygge en plattform for det kommende arbeidet og 
å finne frem til nye kandidater for nettverket. Møtene frem til dette tidspunktet har vært
fullfinansiert av legemiddelfirmaer. Nettverket kan ikke gjøre seg avhengig av dette i fremtiden. På 
bakgrunn av dette diskuterte man på møtet alternative finansieringsordninger som f.eks, EU.
Når det gjelder hvordan HIV Europe skal jobbe i fremtiden så er målet å bli temadrevet som
NordPol. Dette arbeides det videre med på senere samlinger.

Det neste møte ble avholdt i Warszawa 17-19 november. Dette var et positivt møte da formen på 
nettverket nå begynte å falle på plass. Det var 14 medlemmer til stede hvilket er en klar økning fra 
forrige møte i Roma. 

Det er bygget opp et tilsvarende nettverk som Hiv Europe for øst Europa og sentral Asia. Dette er 
et godt etablert nettverk som har god finansiell støtte. Det er bestemt at de to nettverkene skal 
knyttes opp til hverandre, men det er ikke avgjort hvordan dette formelt skal gjøres. 
Deler av møte i Warszawa ble viet til diskusjonen om hvordan Hiv Europe skal formaliseres. Man 
kom frem til en foreløpig løsning som innebærer at Hiv Danmark nå er blitt sekretariat. 
Intensjonserklæringen som ble laget i London blir sendt ut til alle organisasjonene som så langt er 
med for undertegning og to personer må forplikte organisasjonen til videre arbeid. Behovet for en 
nærmere formell organisering i form av f.eks registrering som juridisk enhet vil bli vurdert etter 
hvert.

Andre temaer på møte var reiserestriksjoner og tilknytning til EU
Når det gjelder EU så ønsker Hiv Europe en formell representant i Civil Society forum. EU er 
foreløpig nølende til dette så foreløpig benyttes representanten fra NorPol.
Når det gjelder forhold til andre offisielle organer så har WHO fanget opp at Hiv Europe eksisterer 
og de anerkjenner nettverket.
For ytterligere opplysninger se www.hiveurope.org

5.7.2 AIDS Action Europe
AIDS Action Europe er et europeisk partnerskap av NGOer som jobber med hiv og aids 
utfordringen i Europa og våre nærområder. Da HivNorge i 2006 hadde fokus på etableringen 
av HivEurope har vi ikke deltatt på arrangementer i regi av AAE. HivNorge er medlem i AAE.

5.8 United Nations General Assembly Special Session on HIV/AIDS (UNGASS)
FN´s generalforsamling hadde avsatt tid 31. mai til 2. juni for en spesialsesjon om hiv/aids. 
På slutten av 2005 kom det en påminnelse fra vårt internasjonale nettverk om at nasjonale 
myndigheter var forpliktet til å sende rapporter til FN om sitt arbeid med hiv/aids innen 
utgangen av 2005. Disse rapportene skulle fungere som grunnlag for UNGASS møte våren 
2006. HivNorge tok på denne bakgrunn kontakt med Utenriksdepartementet for å 
etterspørre rapporten. Det viste seg at myndighetene ikke hadde påbegynt arbeidet og Shdir 
fikk i oppgave å utarbeide rapporten. HivNorge sammen med andre sentrale aktører ble gitt 
anledning til å kommentere rapporten før den ble sendt av gårde til UNAIDS. 

Etter at rapporten ble sendt av gårde begynte opptrappingen til UNGASS møte i New York. 
HivNorge var svært aktiv i denne prosessen sammen med andre frivillige organisasjoner 
som Røde Kors og Kirkens Nødhjelp. Det ble opprettet en egen arbeidsgruppe med utspring i 
Aidsnett hvor HivNorge var aktivt med. Arbeidsgruppen fulgte myndighetenes arbeid tett og 
leverte også skriftlige innspill til hva vi mente burde være fokus for Norge i prosessen med å 
få fremforhandlet en ny deklarasjon. I den offisielle delegasjonen under møtet i New York 
var HivNorge representert v/ styreleder Per Miljeteig. I tillegg reiste Inger-Lise Hognerud 
som representant fra Civil Society. 
Møtet i FN resulterte i en revidering av UNGASS-deklarasjonen fra 2001. 

I etterkant av møte ble prosessen evaluert sammen med myndighetene på initiativ fra 
arbeidsgruppen. For det første ble det kritisert at helsemyndighetene, som er de som har 
ansvaret for hivpolitikken i Norge, ikke var representert i delegasjonen. (Gjennom å slutte 
seg til handlingsplanene for 2001 og 2006 har norske myndigheter påtatt seg ansvar både
nasjonalt og internasjonalt. HivNorges engasjement var hele tiden basert på vår bekymring 
for at norske myndigheter ikke i tilstrekkelig grad har fulgt opp planen fra 2001 når det 
gjelder nasjonalt arbeid med hiv/aids.) For det andre gjorde delegatene lite bruk av den 
kunnskap og erfaring som CS-representantene i delegasjonen satt med. Et unntak her var 
den ansvarlige for forhandlingene for Norge, Lars Alsaker, som har fast sete i New York. For 
det tredje ble ministerens opptreden kritisert. Han kom til NY først om ettermiddagen 1. juni 
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og i de møter han avholdt med CS representanter fremstod han som ikke videre interessert i 
temaet.

Vi konkluderer med at HivNorge sammen med andre organisasjoner gjorde en stor del av 
den jobben myndighetene burde ha gjort i forkant, under og i etterkant av UNGASS.

5.9 Deltakelse på internasjonale konferanser
Etter forslag fra Kirkens Nødhjelp ble styreleder Per Miljeteig i 2005 utpekt som norsk representant 
til den forberedende komiteen ”Policy” til verdenskongress i Toronto i 2006. Konferansen hadde 
tittelen ”Time to deliver” ble avholdt i 13. – 18. august 2006. Styreleder Per Miljeteig, styremedlem 
SE, distriktskontakt Paula Simonsen og generalsekretær Laila T. Stang var delegater fra HivNorge. 
Det ble søkt midler til deltagelsen fra Kongressens stipendieordning og fra medisinfirma. For 
ytterligere informasjon om konferansen se www.aids2006.org  

5.10 Internasjonalt utvalg
Det har gjennom 2006 vært avholdt jevnlige møter i Internasjonalt Utvalg. Man har her 
fortløpende diskutert UNGASS, HIV Europe, Nord Pol og andre internasjonale spørsmål av 
betydning for organisasjonen. 

Utvalget hadde følgende medlemmer oppnevnt av styret: 
 Tor Otto Aabø (leder)
 Moira Eknes 
 Per Miljeteig
 Nomatemba Solli

Inger-Lise Hognerud fra sekretariatet har deltatt i utvalget som koordinator og sekretær. 

Sekretariatet 01.03.06
Laila T Stang/sign.


