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Side 2 w HivNorges årsmelding 2009

Innhold:

3 Hva Skjer NÅ – mINISter?   
Stortingsvalget i 2009 ga den rød-grønne regjeringen fortsatt 
tillit og anledning til å styre i fire nye år. men vi har savnet en 

helseminister som er oppriktig engasjert i temaet. Har vi fått det 
nå?

4 HeLHetLIG tILNÆrmING 
26. juni la regjeringen frem den nye strategiplanen ”aksept 
og mestring”.  Denne strategien tydeliggjør nå at hiv ikke 

”bare” er et spørsmål om helse. Planen stadfester at det nå er 
seks departementer som er gitt ansvar for å innfri strategiens 
målsettinger den neste fireårsperioden. 

5 StraFFeLOv OG HØrINGer 
Det politiske påvirkningsarbeidet med straffelovens § 155 i 
løpet av 2009 kan inndeles i tre bolker som også har sam-

menheng med prosessen fra lovgivers side.

6 INFOrmaSjON
HivNorges informasjonsarbeid består av websider, fagbladet 
Positiv, stands, brosjyrer, nyhetsbrev, presseutspill og ikke 

minst våre hivinformanter som reiser rundt og holder foredrag.

8verDeNS aIDSDaG og PLUSSPrISeN 
Årets Plusspris gikk til andrés Lekanger og HivNorge var 
med på et stort arrangement på jernbanetorget sammen 

med en rekke andre organisasjoner.

10FULLSatt SaL OG tv-SeNDING 
I forbindelse med markeringen av verdens aidsdag fikk 
vi til et samarbeid med firmaet mediacircus og derigjen-

nom tv2. På kvelden arrangerte vi en gallakonsert på Christiania 
teater. konserten var en blanding av gjester på scenen og artister. 

13 rÅDGIvNING 
Gjennom 2009 har vi hatt en jevn pågang til den juri-
diske rådgivningen. vi har også mange henvendelser om 

sikrere sex, smitteveier og smittesituasjoner.

15 Fra HOLDINGer tIL LevekÅr 
Den omfattende levekårundersøkelsen som forsknings-
institusjonen Fafo har gjort i samarbeid med HivNorge 

og med midler fra Helsedirektoratet ble lagt fram på en Fafo-frok-
ost i slutten av april.

19 Året SOm GIkk 
2009 var året hvor staten la fram en ny strategiplan for 
de kommende fire årene, året hvor en ny straffelov ble 

vedtatt og året hvor levekårsundersøkelsen ble sluttført.
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Hva skjer nå – minister?

FOrOrD:

Stortingsvalget i 2009 ga den rød/grønne 
regjeringen fortsatt tillit og anledning til å 
styre i fire nye år. 

med tanke på den fullførte prosessen 
med evaluering av den gamle strate-

giplanen og tids- og pengebruken knyttet 
til det samt utviklingen av den nye planen, 
hadde vi forventninger til nettopp den 
gjenvalgte rød/grønne regjeringen. De har 
laget en ambisiøs nasjonal strategiplan og vi 
trodde faktisk de hadde til hensikt å starte 
opp sitt nasjonale hiv- og aidsarbeid ved å 
vise det gjennom budsjettforslaget for 2010. 
Så skjedde ikke – budsjettets økning dekker 
ikke engang prisjusteringen. Fortvilelsen er 
ganske stor da ikke engang evalueringene 
som ble gjort og Fafos kunnskaps- og hold-
ningsundersøkelse er tilstrekkelig dokumen-
tasjon for at myndighetene skal ta innover 
seg situasjonen knyttet til hiv og aids i 
Norge. Vi spør oss – hva skal egentlig til?

De stadige byttene av helseministre 
og statssekretærer har også påvirket det 
nasjonale hiv- og aidsarbeidet negativt. På 
tre år ser vi nå den tredje helseministeren 
og hvor mange statssekretærer… Hver gang 
et skifte skjer har HivNorge en opplevelse 
at vi igjen må starte på nytt. Enklere blir 
det heller ikke ved at byråkratiet ved skifter 
ikke bidrar til å tilrettelegge for at vi, som 
den nasjonale interesseorganisasjonen, gis 
anledning til å møte ny statsråd. For at et 
tema skal ha politisk fokus må det skje en 
forankring hos øverste politiske leder. Når 
vi ikke gis anledning til å møte statsråden 
mister vi mulighetene for å direkte fremføre 
våre synspunkter til nettopp øverste politiske 
leder. Enkeltsaker kan selvfølgelig følges 
opp av statssekretærer og embetsverk, men 
forankringen må også skje hos statsråden.

Vi har til nå hatt til gode å ha en statsråd 
som er oppriktig engasjert i temaet – eller 
faktisk tar seg så mye tid at han/hun får 
oppdatert kunnskap om saken. 

Med noen hederlige unntak preges hele 
det politiske miljøet av en laber interesse for 
og manglende kunnskaper om hiv. Det har 
gitt så ille utslag at lovgivers vedtak av nye 
smittevernbestemmelser i straffeloven ikke er 
basert på oppdatert faglig medisinsk kunn-
skap – og dette er selvfølgelig alvorlig.

Vi må også trekke frem at hivområdet 
i Norge og aktørene på hivfeltet fremstår 
med uklart innhold. Det er vanskelig å få 
oversikt over de ulike aktørenes mandat og 
arbeidsoppgaver. I tillegg er myndighetene i 
mange sammenhenger lite kritiske i forhold 
å vurdere de forskjellige aktørenes deltakelse. 
HivNorge ser ganske alvorlig på dette kaoset 
da også dette bidrar til å holde den positive 
utviklingen for hivpositive tilbake.

En siste utfordring for vårt arbeid er at 
det fra medienes side ikke er fokus på hiv 

– det blir lett uteglemt blant andre ”større” 
saker. Og det å da skulle holde trøkket på 
temaet fra en liten interesseorganisasjon er 
ganske krevende. 

Alt i alt er det mange og bratte motbak-
ker innenfor det nasjonale hivarbeidet og 
HivNorge ser alvorlig på situasjonen. I det 
neste året må en rekke forbedringer til for at 
vi skal klare å gjøre hverdagen for hivposi-
tive bedre. For det første ønsker vi oss en 
engasjert statsråd som gir tydelige signaler 
til embetsverket om en økt satsing innenfor 
området – dette må til om det skal finnes 
håp om å oppnå strategiplanens målset-
tinger. For det andre må det ryddes opp i 
feltet slik at vi er trygge på at de aktørene 
som opererer i feltet er de aktørene som har 
kompetanse og forutsetninger til å være der. 
Sist, men ikke minst må det en betydelig 
satsing fra det offentliges side til for at den 
menige mann i gata gis oppdatert kunnskap 
om hvordan hiv smitter og ikke smitter…
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Helhetlig tilnærming

Årsmøtet er HivNorges høyeste 
organ og ble avholdt 28. mars 
2009. I tillegg ble det avholdt 
et ekstraordinært årsmøte 3. 
desember 2009 for å behandle 
forslag til vedtektsending. 
HivNorge har ved årets slutt 307 
medlemmer, hvilket er 2 færre enn 
ved samme tid året før. HivNorge 
har 36 organisasjonsmedlemmer, 
det samme som året før.

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

Styret har i perioden bestått av:
else aasegg, styremedlem, 

personmedlem
Ingeborg rokkones, nestleder, FO
Ida, styremedlem, personmedlem 

(permisjon fra 1.8.09-31.1.10)
tone, styremedlem, personmedlem
kjell Gilbart, styremedlem, 

personmedlem (trakk seg i 
september 2009)

arild thoresen, styremedlem, YS
eigil Granhøy-markussen, 

styremedlem, kirkens Bymisjon
vibeke Sundsbø, styremedlem, 

Norges røde kors
vidar, varamedlem, personmedlem 

(trakk seg i mai 2009)
Bjarne, varamedlem, personmedlem
astrid renland, varamedlem, Pion
ruth Paintsil, varamedlem, 

Primærmedisinsk verkstedSt
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Sekretariatet
Generalsekretæren innehar et overordnet 
ansvar for organisasjonens daglige virke, 
myndighet delegeres fra styret. 

Generalsekretæren er også ansvarlig utgi-
ver av HivNorges nettsider og for bladet 
POSItIv.

 
evy-aina røe, generalsekretær 
arne Walderhaug, rådgiver 
Inger-Lise Hognerud, juridisk rådgiver 
trond Grinde rinding, rådgiver med.akt. 
roger Storås, sekretær 
Hanne Skjærvold (01.08-31.12), juridisk  
assistent, 50 % 
toril martinussen (01.01-30.06), timeba-
sert

2009 var året da flere store saker 
skulle fremlegges. Det startet med 
justiskomiteens behandling av den 
særskilte delen av straffeloven på 
vårparten. HivNorges har gjennom 
de siste tre årene brukt betydelige 
ressurser både internt og eksternt i 
opptrappingen til fremleggingen av ny 
straffebestemmelse. 

Det er heller ingen grunn til å legge 
skjul på at det har vært en kre-
vende prosess også internt i orga-

nisasjonen. Vi har det siste året også arbeidet 
gjennom mange ulike kanaler for å forsøke å 
få til en endring i forslaget fra departemen-
tet. Vi hadde blant annet møte med flere po-
litikere, organisasjoner og deltok på høring 
i Stortingets justiskomité. I juni i år ble ny 
straffelov vedtatt i Odelstinget. Dessverre ble 
ikke resultatet slik vi hadde håpet, selv om 
det skjedde en ikke ubetydelig forbedring 
fra utkastet slik det forelå fra departementet 
til innstillingen fra justiskomiteen. Vedtaket 
kan oppsummeres med at saken ikke er av-
sluttet. Vi mener at myndighetene gjennom 

vedtaket i Odelstinget har forpliktet seg til 
å jobbe videre med problemstillingen og vi 
vil selvfølgelig følge opp dette videre i tiden 
som kommer.

26. juni la regjeringen frem den nye stra-
tegiplanen ”Aksept og mestring”. Denne nye 
hivstrategien erstatter tidligere helseminister 
Dagfinn Høybråtens ”Ansvar og omtanke” 
som ble presentert i 2001. HivNorge krevde 
allerede i Positivs nr 3-2007 at myndighe-
tene burde ha bredere tilnærming til hiv 
gjennom at flere departementer tok ansvar. 
Dette kravet har en naturlig sammenheng 
med at hiv ikke ”bare” har en helseutfor-
dring medisinsk sett, men omhandler hele 

mennesket gjennom skole, straff, familie-
situasjon, arbeid o.s.v. Her har vår jobbing 
nådd fram.  

Denne strategien tydeliggjør nå at hiv 
ikke ”bare” er et spørsmål om helse. Planen 
stadfester at det nå er seks departementer 
som er gitt ansvar for å innfri strategiens 
målsettinger den neste fireårsperioden.  
HivNorge har vært en aktiv pådriver og 
bidragsyter i prosessen frem til ny strategi-
plan, samtidig som vi i perioder virkelig har 
måttet innta ”vaktbikkjerollen” ved å bl.a 
påpekte manglende fremdrift underveis. 
Planen er ambisiøs og bra, men krever et 
kontinuerlig politisk fokus og et proaktivt 
embetsverk for å kunne bli gjennomført. 

Levekårsundersøkelsens del 2 er den siste 
av de store sakene som ble presentert i 2009.

Dette var den avsluttende rapporten fra 
forskningsinstitusjonen Fafos prosjekt om 
levekår blant hivpositive i Norge. Her har de 
kartlagt hivpositives situasjon med hensyn 
til økonomi, arbeidsliv, familie, venner og 
fysisk og psykisk helse. Den første rapporten 
fra prosjektet presenterte Fafo i juni i 2008. 
Det var en kunnskaps- og holdningsunder-
søkelse. 

BakGrUNN:
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Det politiske påvirkningsarbeidet med 
straffelovens § 155 i løpet av 2009, kan 
inndeles i tre bolker som også har sam-
menheng med prosessen fra lovgivers side.

Påvirkning av Stortingets justiskomité: 
Justisdepartementet la frem sitt forslag til ny 
straffelov i slutten av 2008. Første halvdel av 
2009 var loven til behandling i Stortingets 
justiskomité og HivNorge arbeidet gjennom 
mange ulike kanaler for å få en endring i 
departementets forslag. Vi hadde direkte 
kontakt med det politiske miljøet gjennom 
møte med enkeltpolitikere og partigrupper, 
samt at vi var på høring i justiskomiteen. 

På bakgrunn av årsmøtevedtaket i 2009 
tok vi også kontakt med en rekke organisas-
joner og oppfordret dem til å gjøre en skrift-
lig henvendelse til justiskomiteen hvor de 
støttet våre synspunkter. Flere organisasjoner 
gjorde en slik henvendelse til komiteen, noe 
som var svært viktig. En rekke organisasjoner 
hadde imidlertid ikke tatt en intern drøftelse 
av problemstillingen og kunne derved ikke 
offisielt ta stilling i saken.

Departementets forslag til §§ 237 og 
238 ble vedtatt, men med viktige avklaringer 
og flere kommentarer, både fra et flertall 
og mindretall i komiteen. Det kan opp-
summeres med at det ikke er satt endelig 
punktum i saken.

Etter odelstingsvedtaket; det nasjonale 
sporet: Etter HivNorges forståelse av 
innstillingen fra justiskomiteen og vedtaket i 
Odelstinget, så har norske myndigheter for-

pliktet seg til å jobbe videre med blant annet 
spørsmålet om smittevernbestemmelsene 
i straffeloven har utilsiktede virkninger i 
forhold til forebygging av hiv. I debatten i 
Odelstinget lovet også ministeren at han skal 
komme tilbake til Stortinget med informas-
jon om hvordan departementet skal jobbe 
videre. 

På denne bakgrunn har HivNorge bedt 
om et møte både med helseministeren og 
justisministeren. I tillegg har vi fremsatt 
et konkret forslag til departementene om 
hvordan det kan jobbes videre med temaet. 
Vi har foreslått at det nedsettes en tverrfaglig 
ekspertgruppe med spesialkunnskap om hiv 
i Norge. Mandatet til gruppen må være å 
se på om dagens bestemmelse og de nye §§ 
237 og 238 er egnet til å oppnå det formål 
de har. Dessverre har ikke myndighetene 

vært videre imøtekommende, men vi jobber 
videre for å få gjennomslag for vårt forslag.

Etter odelstingsvedtaket, det internas-
jonale sporet: I Odelstingets vedtak ligger 
det også en forpliktelse til en ny gjennom-
gang av §§ 237 og 238 når det foreligger re-
sultater fra forskningsarbeidet som nå er ini-
tiert av Unaids og UN Inter-regional Crime 
and Justice Research Institute. HivNorge har 
gjennom møter med utenriksdepartementet 
kommet med innspill slik at dette arbeidet 
kommer i gang så raskt som mulig. Dette 
arbeidet kan være en brekkstang for også det 
nasjonale arbeidet, derfor er det viktig med 
en rask igangsetting. Dessverre viser det seg 
at det arbeides tregt både i FN og hos norske 
myndigheter. Men vi jobber også videre med 
å påvirke i denne saken.

I tillegg til det politiske påvirkningsar-
beidet har kriminalisering vært tema i andre 
ulike fora. Når vi har fått en forespørsel om 
å delta i debatt eller til å holde foredrag om 
teamet så har vi, så langt det er mulig, stilt 
opp. Vi har i løpet av 2009 blant annet vært 
på debatt hos Studentenes og Akademik-
ernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH), 
snakket om teamet i ulike fora som for 
eksempel LLH og Skeivt forum.

PÅvIrkNINGSarBeID:

Straffeloven og høringer

Vi har i løpet av året avgitt fire høringer 
til blant annet smittevern i fengsel og 
utkast til en felles lov om vern mot 
diskriminering. Dette er en klar forbed-
ring fra tidligere år, men fortsatt er det 
forbedringspotensial på dette feltet. Siste 
halvdel av 2009 ble det juridiske arbeidet 

i organisasjonen styrket med en halv still-
ing. Dette muliggjorde at vi i en periode 
også kunne konsentrere oss om det 
langsiktige arbeidet. Med to personer til å 
dekke det juridiske var det mulig å fange 
opp både enkeltpersonenes behov for 
bistand samt annet rettighetsarbeid. 

Høringer
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INFOrmaSjON:

Skeive dager
HivNorge markerte seg med en stor stand 
på Pride Park under årets Skeive dager. I 
samarbeid med Olafiaklinikken tilbød vi 
også hivtesting. Standen var på 12 x 3 meter 
og hadde også en miniscene med opptreden, 
sangkonkurranse og andre aktiviteter. Vi 
hadde også utarbeidet en quiz med flotte 
(sponsede) premier.

På Verdens aidsdag i 2008 ble Plussprisen 
gitt til Kronprinsesse Mette-Marit og Ragnhild 
Rosseland fra Kristiansand. Mette-Marit fikk 
prisen overlevert ved en audiens på Slottet i 
februar, mens Ragnhild Rosseland fikk prisen 
under en høytidelighet i Pride Park. 

I samarbeid med iskremmerket Ben 
& Jerry og Skeive dager ble det samlet inn 
penger til markering av Verdens aidsdag. I alt 
ble det samlet inn 19.000 kroner. Standen 
var svært godt besøkt.

Web 
HivNorges nye webplattform har nå vært op-
erativ i to år, og vi får gode tilbakemeldinger 
på sidenes brukervennlighet. I 2009 innførte 
vi også egne ”lukkede” sider for medlemmer, 
sider hvor medlemmer kan hente samme 
informasjon som sendes ut i nyhetsbrev 

og andre meldinger. Det ble også igangsatt 
implementering av muligheter for visning 
av video. Det ble produsert 74 nyhetssaker 
på websidene, samtidig som det ble lagt ut 
meldinger om HivNorges synspunkter på en 
rekke saker, samt artikler fra Positiv og ge-
nerell oppdatering av informasjon og lenker 
på sidene. Websidene har også en spalte med 
link til andre mediers omtale av hiv og aids.

Besøkstallene fra 2009 viser en liten  
økning fra 2008 (7 prosent).

Hivinformantene 
Informantene har drevet opplysningsarbeid 
for organisasjonen siden Pluss ble etablert 
på slutten av 1980-årene. Målsettingen med 
opplysningsarbeidet er å formidle hvordan 
det er å leve med hivdiagnosen og hvilke 
utfordringer hivpositive møter i hverdagen. 
I tillegg opplyser informantene om hvordan 
hiv smitter og ikke smitter for å forebygge 
videre spredning av hiv. 

Hivinformantene har hatt et travelt år. 
Antall informasjonsoppdrag er like stort som 
året før. Det er generelt stor etterspørsel etter 
hivinformanter fra skoler, organisasjoner, 

2009_årsrapport.indd   6 04.03.2010   13:52:58



HivNorges årsmelding 2009 w Side 7

Foredrag
Et viktig satsningsområde de siste årene har 
vært å synliggjøre organisasjonen i fagmiljøer 
som gjennom sitt arbeid kommer i kontakt 
med hivpositive. Vår juridiske rådgivnings-
tjeneste om rettigheter og plikter for hivposi-
tive er også tilgjengelig for dem. I 2009 har 
det vært en klar økning i forespørsel om fore-
drag for fagfolk om rettighetsspørsmål. Vi har 
blant annet undervist på sykepleierhøgskoler, 
på møter for infeksjonssykepleiere og vært 
på internundervisning for infeksjonsleger på 
flere infeksjonsmedisinske avdelinger. 

I tillegg til foredrag for helsepersonell 
har vi hatt undervisning om rettigheter og 
plikter for blant annet ansatte hos helse- og 
sosialombudet, informasjonsansvarlige på 
asylmottak og hos organisasjoner. Vi har også 
holdt foredrag om vår organisasjon for blant 
annet Human-Etisk Forbund, LLH og på 
ulike høgskoler.

rettighetshefter
HivNorge utga i 2004 heftet ”Hiv og jus” 
–  om rettigheter og plikter for mennesker 
som lever med hiv. Dette har vært et et-
terspurt produkt blant våre medlemmer og 
fagfolk i feltet. Vi har lenge sett behovet for 
å oppdatere informasjonen da mye er endret 
siden 2004. 

I 2009 mottok vi støtte til dette arbeidet 
fra justisdepartementet og medisinfirmaet 
Gilead. Med en ekstra person til det juridiske 
arbeidet siste halvdel av 2009 kunne vi også 
gå i gang med arbeidet. I stedet for å lage et 
felles hefte for alle temaene har vi nå valgt 
enkeltvise temahefter. Dette gjør oppdater-
ing av informasjonen enklere og mindre 
kostbar. Det første heftet i serien er ”Rett 
til behandling”, de øvrige heftene kommer 
fortløpende.

universiteter, foreninger og bedrifter, i tillegg 
har mange latt seg intervjue i radio, tv, aviser, 
magasiner og fagtidsskrifter. 

Antall hivinformanter som driver 
opplysningsarbeid for organisasjonen har 
blitt betydelig redusert i de senere årene. 
Noe av årsaken er at enkelte hivinforman-
ter har sluttet eller tatt et opphold fra å 
drive opplysningsarbeid og at det er større 
utfordringer knyttet til rekruttering av nye 
informanter. Det siste skyldes i større grad 
at flere og flere hivpositive er i fullt arbeid 
noe som vanskeliggjør informantvirksomhet 
på dagtid. Det kan også ha en sammenheng 
med at det er få åpne hivpositive som ønsker 
å ta informasjonsoppdrag.

HivNorge har et samarbeid med Men-
neskebiblioteket – et prosjekt i regi av Norsk 
Folkehjelp. Dette samarbeidet har vart i 
fem år. Menneskebiblioteket besøker skoler, 
universitet, og politiske organer. Menneske-
biblioteket låner ut mennesker (bøker) som 
representerer utsatte grupper i samfunnet 
som f. eks blinde, homofile, funksjonshem-
mede, asylsøker, anorektikere, rusavhengige, 
hivpositive osv. 

Informantene har vært samlet to 

ganger i løpet av året. Et helgeseminar og et 
dagsseminar. På seminarene har vi fokusert 
mye på hivinformantrollen. Hvilke krav og 
forventninger HivNorge har til informas-
jonsvirksomheten. Det stilles store krav til 
kunnskap og personlig egnethet til dette 
arbeidet. Hivinformantene er en viktig del av 
HivNorges arbeid.

Positiv 
HivNorge har siden 2002 gitt ut bladet 
POSITIV – et blad om mennesker med hiv. 

Bladet tar opp viktige saker i debatten 
om hivepidemien, og intervjuer med hiv-
positive om deres livssituasjon vies særskilt 
stor plass. Bladet kommer ut fire ganger i 
året, og hvert nummer tar for seg et særskilt 
tema. Foruten medlemmer og betalende 

abonnenter sendes også bladet på omgang 
ut til et utvalg adresser, som legekontorer, 
tannlegekontorer, stortingsrepresentanter, 
fagforeninger og lignende. 

Nyhetsbrev  
Det ble utgitt fem korte nyhetsbrev med 
informasjon om organisasjonens aktiv-
iteter samt andre nyheter av interesse for 
medlemmene.

Presse 
Det ble registrert medieomtale om HivNorge 
i alt 74 ganger i 2009. Det er en vesentlig 
nedgang fra året før da vi hadde 123 omtaler. 
Det er linker til alle disse omtalene på våre 
websider.
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HivNorge og 15 andre organisasjoner 
og nettverk hadde satt opp et varme-
telt om hiv og aids utenfor Østbane-
hallen i Oslo. Stedet var valgt fordi 
det er et viktig knutepunkt. 

På den måten fikk mange osloborgere 
og pendlere en mulighet til å skaffe 
seg mer kunnskap om hiv og aids og 

ikke minst møte mennesker som lever med 
viruset. Hit kom også helse- og omsorgsmi-
nister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

HivNorge stilte med flere av sine med-
lemmer i Norsk Folkehjelps Menneskebi-
bliotek. Helse- og omsorgsministeren hadde 
en, etter eget utsagn, sterk og lærerik samtale 
med hivpositive Willy-Freddy Shanti om 
å leve med viruset, om nødvendigheten av 
informasjon og om stigmatisering.

Ministeren ble også presentert for Hiv-
Norges fordomsforebyggende speilkort med 
tittelen: ”Omtrent slik ser en hivpositiv ut!” 
Hun lo godt da hun fikk se seg selv i speilet, 
men så budskapet: Hiv kan ramme alle, 
inklusive en selv.

Teltet var godt besøkt og menneskebø-
kene hadde nok å gjøre gjennom å snakke 
med skoleelever, medier og andre som var 
interessert i å få vite mer om hvordan det er 
å leve med hiv. 

HivNorge markerte også Verdens aidsdag 
med en egen fagkonferanse i Oslo. Temaet for 
årets konferanse var den sveitsiske Føderale 
kommisjonen for problemer knyttet til aids’ 
to år gamle uttalelse om at hivpositive på 
vellykket antiretroviral behandling – under 
visse forutsetninger – ikke utgjør noen smit-
terisiko for sine partnere.

HivNorge ønsket å få det medisinske 

miljøet til å drøfte det faglige innholdet i ut-
talelsen og hva slags hivpolitiske konsekvens-
er, om noen, den bør få. Det medisinske 
fagmiljøet, representert ved seksjonsoverlege 
Arild Mæland (infeksjonsmedisinsk avdeling 
på Ullevål universitetssykehus) og professor 
Stig Frøland (Rikshospitalet), er uenige om 
sveitsernes konklusjoner.

Mæland er den av de to som stiller seg 
mest positiv til uttalelsen. Han mener den 
er både klok, modig og etisk riktig og at 
den dessuten reduserer både angsten for 
smitte og stigmaet knyttet til å leve med hiv. 
Å fjerne angst har også en helsebringende 
effekt.

Professor Frøland stilte seg imidlertid 
tvilende til at sannheten kom fra Alpene og 
mente den sveitsiske uttalelsen er farlig og 
problematisk fordi den ikke er bygget på 
vitenskaplige forutsetninger. Det er fremde-
les mye vi ikke vet, understreket Frøland.

I debatten som fulgte etter de to medi-

verdens aidsdag med  
stand og fagkonferanse

verDeNS aIDSDaG:
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Plussprisen 
 
Årets Plusspris ble tildelt Andrés Lekanger under 
HivNorges fagkonferanse på Verdens aidsdag 1. 
desember. Han fikk prisen for sitt bidrag til å gi hiv et 
ansikt. I begrunnelsen heter det at ”årets vinner får 
prisen fordi han setter hiv på dagsordenen og bidrar 
til å gi hiv et ansikt. Han bidrar også til å redusere 
stigmaet rundt hiv, og tør dessuten å utfordre tradi-
sjonelle meninger blant annet gjennom å stille spørs-
mål ved vedtatte sannheter, heter det i HivNorges 
begrunnelse for tildelingen”.

Videre i begrunnelsen heter det at ”til tross 
for sin unge alder har han markert seg sterkt i den 
norske hivdebatten. Gjennom sitt engasjement 
utfordrer han vedtatte sannheter. HivNorge ser 
dessuten tendenser til at han vil endre måten å sette 
dagsordenen på, gjennom nettopp å stille spørsmål 
ved den tradisjonelle arbeidsformen i tilnærmingen til 
hivproblematikken.”

Lekanger har også uttalt at han ønsker mer enn 
å gi hiv et ansikt, han vil avmystifisere selve det å leve 
med hiv i Norge. Hans åpenhet er beundringsverdig, 
og årets prisvinner er en verdig vinner,  ”en modig 
ung mann med en nødvendig stemme.” 

sinske ekspertenes innlegg kom 
det blant annet klart frem at den 
medisinske fagkunnskapen, som 
var supplert med overlege Hans 
Blystad fra Nasjonalt folkehel-
seinstitutt, sto samlet i kritikken 
av den reviderte straffelovens 
nye paragrafer, som fortsatt sier 
at det å spre hiv er forbundet 
med straffeansvar i Norge. Me-
disinerne fryktet at straffeloven 
skremmer folk som har vært i 
risikosituasjoner fra å teste seg 
og dermed fra å komme under 
behandling. Det er nettopp 
mennesker som ikke er klar over 
sin hivstatus som driver epid-
emien, poengterte Blystad.
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I forbindelse med markeringen av 
verdens aidsdag fikk vi til et samarbeid 
med firmaet mediacircus og derigjen-

nom tv2.
Samarbeidet resulterte i en spesialsen-

ding med Waschera-redaksjonen i tv2, 
hvor hovedfokuset var generell informa-
sjon om hiv og aids og kondombruk til 
målgruppa ungdom. Det ble også fokusert 
på myter om hiv, og unge var represen-
tert gjennom bl. a. russen, rOk og unge 
politikere. Wascheras egne programledere 
kjetil og tobias gjorde denne sendinga til 
en informativ og god sending. 

På kvelden arrangerte vi en gallakonsert 
på Christiania teater. konserten var en 
blanding av gjester på scenen og artister. 
målgruppen var fortsatt ungdom og unge 
voksne. artistene stilte opp gratis og bil-
lettene for publikum var også gratis. Salen 
var fullsatt og sendingen som ble filmet 
av tv2 ble vist på tv2 2. januar. artisten 

som stilte opp for saken var rapperne erik 
og kriss, Noora Noor, reset, Sandra Lyng 
Haugen, vidar johnsen og Peter Nordberg, 
aleksander Denstad With og motown v/ 
marianne antonsen, knut anders Sørum, 
marvin Charles og Noora Noor. 

HivNorge takker tv2, kjetil Sagafos, 

tobias Frøystad og mediacircus v/ Geir Bie 
for at denne muligheten kom i stand og at 
det ble vellykkede arrangementer! I tillegg 
vil vi takke alle artister for deres flotte 
bidrag! vi vil også takke andrés Lekanger 
og jan kolberg Larsen som stilte opp i 
intervju.

Fullsatt sal og tv-sending
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erik og kriss med kor øverst på forrige side og nederst 
programlederne kjetil og tobias. Øverst til venstre på denne 
siden aleksander Denstad With, deretter ytterligere et bilde 
av programlederne. Sandra Lyng Haugen tar tonen på bildet 
i midten og gruppa motown er på scenen nederst til høyre. 
reset ser vi nederst til venstre. På neste side ser vi program-
lederne sammen med generalsekretær evy-aina røe og Nora 
Noor med kor.
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HivNorge har gjennom hele 2009 hatt en 
jevn pågang til den juridiske rådgivnings-
tjenesten. vi har gjennom de siste årene 
vært nødt til å snevre inn rammene for 
slik bistand og bistår nå kun i hivspesifikke 
saker. Saksområder vi kan nevne er opp-
levd diskriminering på grunn av hiv i ulike 
sammenhenger, brudd på taushetsplikt 
eller spørsmål om rettigheter og plikter 
som hivpositiv. 

vi tilbyr alle som henvender seg en 
første samtale slik at de kan legge 
frem sin problemstilling, og vi bistår 

med å klargjøre om og eventuelt hva den 
juridiske problemstillingen er i den konkrete 
situasjonen. Dersom det ikke er en sak som 
faller inn under vårt ansvarsområde, eller 

det offentlige har plikt til å bistå, henviser 
vi videre. Vi har fremdeles samarbeid med 
andre aktører som sikrer en god oppfølging 
av våre medlemmer ved viderehenvisning. 
Dersom saken er hivspesifikk bistår vi ved 
behov i saksbehandling. 

Når det gjelder henvendelsene vi har fått i 
løpet av 2009, er rettigheter og plikter som 
hivpositiv pasient ett av de temaene som 
skiller seg ut. Videre viser året som har gått 
at stadig flere tar kontakt med spørsmål som 
ligger utenfor den tradisjonelle rådgivnin-
gen. Dette kan være spørsmål om blant 
annet betydningen av hivstatus i barneverns-
saker, ved ekteskapsinngåelse og andre kon-
trakter. Vi erfarer at enkelte av rådgivnings-
sakene er meget tidkrevende. Utviklingen 

med at stadig flere fagpersoner kontakter oss 
for juridiske råd har fortsatt i 2009.

I løpet av 2009 har HivNorge også hatt 
mange samtaler med mennesker om hvordan 
det er å leve med hiv, og rådgivningssamtaler 
om hvordan hiv smitter. Dette dreier seg om 
alt fra enkeltpersoner som er bekymret for 
at de har vært i en risikosituasjon, pårørende 
som er usikre på hvordan de skal opptre 
ovenfor et familiemedlem som har fått 
diagnosen, personer som nylig selv har fått 
diagnosen eller fagfolk som er usikre i møte 
med en hivpositiv.

Organisasjonen får også mange henvendelser 
om sikrere sex, smitteveier og smittesitua-
sjoner.

rÅDGIvNING:

Stor etterspørsel
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Internasjonalt arbeid
HivNorge deltar i det nordiske samarbeidet 

gjennom HivNorden. HivNorden har 
hatt tre møter i løpet av 2009. HivNor-

den har blant annet vedtatt en resolusjon hvor 
de ber de nordiske regjeringene følge Unaids 
retningslinjer vedrørende kriminalisering av 
hivoverføring. Andre ting på dagsordenen har vært 
å drøfte erfaringer med hvordan man håndterer 
åpenhet om hivstatus i de ulike nordiske landene, 
og hvordan man samarbeider med myndighetene 
i internasjonale fora. Norske myndigheter tar for 
øvrig HivNorge med på råd i langt større grad enn 
myndighetene i de andre nordiske landene gjør. 
Norske erfaringer kan derfor brukes som spydspiss 
for hivorganisasjonene i de andre landene.

HivNorge er også medlem av det europeiske 
nettverket HivEurope. Her ble det holdt et møte i 
København i april, og dette var første møte på to 
år grunnet manglende finansiering. En rekke nye 

organisasjoner har nå sluttet seg til og nettverket 
omfatter nå 25 hivorganisasjoner fra 22 land. Se-
kretariatet ligger hos Hiv-Danmark i København. 
Det viktigste temaet på møtet var en gjennomgang 
av hivpositives rettigheter i arbeidslivet. 

I tillegg har HivEurope blant annet forsøkt å 
påvirke ved utforming av nye europeiske regler for 
helseundersøkelser av flyvere og kabinpersonale. 
HivNorge fikk en henvendelse fra en ansatt i ett 
av de norske flyselskapene, med betenkninger 
omkring praksis og om hivstatus må oppgis til 
arbeidsgiver. På denne bakgrunn gjorde vi en 
henvendelse til norske luftfartsmyndigheter som 
viste oss videre til det europeiske organet for luft-
farten. Vi brakte deretter saken inn til HivEurope 
som i fellesskap med oss skrev en uttalelse til det 
europeiske organet.

INterNaSjONaLt:
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Den omfattende levekårsundersøkel-

sen som forskningsinstitusjonen Fafo 

har gjort i samarbeid med HivNorge 

og med midler fra Helsedirektoratet 

ble lagt fram på en Fafo-frokost i slut-

ten av april.

Dette er den avsluttende rapporten 
fra Fafos prosjekt om levekår blant 
hivpositive i Norge. Her har de 

kartlagt hivpositives situasjon med hensyn 
til økonomi, arbeidsliv, familie, venner og 
fysisk og psykisk helse. Den første rapporten 
fra prosjektet, som kom i 2008, baserte seg 
på en holdningsundersøkelse. Kunnskap og 
holdninger i befolkningen har også betyd-
ning for den enkelte hivpositives levekår. 
Tittelen på den siste rapporten – Fra hold-
ninger til levekår – fanger opp denne tråden 
i prosjektet. 

I sin beskrivelse av funnene mener Fafo 
at hivpositives levekår i Norge er en historie 
i minst to versjoner. ”Den ene versjonen 
handler om personer som får hivdiagnosen 
og som av forskjellige grunner ønsker at 
dette skal bli en så liten del av livet deres som 
mulig”, heter det i rapporten og i rapporten 
vises det videre til at ”den andre versjonen 
handler om personer som gir det å være hiv-
positiv en mer fremtredende plass i livet. For 
dem blir det å være hivpositiv en identitet, 
som også involverer aktiviteter og prosesser 
som fyller ganske store deler av livet.” 

Rapporten viser også at den største 
utfordringen i dag ikke er den medisinske 
behandlingen, men hvordan hivpositive blir 
møtt i samfunnet. Frykten for åpenhet er 
reell, og sett i sammenheng med resultatene 
fra holdningsundersøkelsen som ble presen-
tert i fjor er ikke dette så vanskelig å forstå. 
Den viste blant annet at 60 prosent er helt 
eller delvis enig i påstanden om at hivpositive 
bør være forpliktet til orientere arbeidsgiver 
og kolleger om sin status. Dessuten mener 
50 prosent at hivpositive må akseptere at 
arbeidsoppgavene endres av hensyn til øvrige 

ansatte på arbeidsplassen. Rapporten viser 
at 60 prosent av respondentene har fortalt 
om sin status til mindre enn ti personer, og 
blant personer som er smittet før ankomst til 
landet er det i underkant av 20 prosent som 
har fortalt det til flere enn ti. 

Rapporten viser dessuten at 70 prosent 
av de spurte vurderer egen helse som god, 
og 80 prosent mener at den tilgjengelige 
medisinske behandlingen bidrar til å bedre 
allmenntilstanden. Samtidig viser funnene i 
rapporten at det fortsatt er store utfordringer 
knyttet til åpenhet og stigmatisering. Det 
gjelder ikke minst holdninger, tilretteleg-
ging og informasjon i arbeidslivet. Det er 
også et stort udekket behov blant hivpositive 
for psykologisk behandling.Sammenlignet 

med situasjonen i 2001/2002, da den for-
rige undersøkelsen ble gjennomført, viser 
resultatene en framgang når det gjelder 
somatiske og fysiske forhold knyttet til hiv-
diagnosen. De psykososiaforholdene er i stor 
grad utfordrende for hivpositive og dette er 
uendret fra forrige undersøkelse. Man finner 
videre en antydning til endring i strategien 
hivpositive legger opp med hensyn til å leve 
med sykdommen: Det ser ut til at hivpositive 
har et ønske om at hiv ikke skal spille en stor 
rolle i livene deres, særlig gjelder dette for de 
nysmittede. 

Fra holdninger til levekår
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aktIvIteter:

Seminarer
Kvinneseminar – 100 % kvinne!
I slutten av september avholdt vi seminar for 
kvinner som lever med hiv. Det var denne 
gangen ikke så mange deltakere, men en 
tredel av de som deltok hadde aldri vært i 
kontakt med oss før dette seminaret. En av 
tre var også deltakere for første gang på et 
kvinneseminar. Seminaret gikk over to dager, 
med en overnatting. Denne gangen hadde 
vi ikke med oss noen eksterne forelesere, vi 
brukte imidlertid dagene til å snakke om 
de erfaringer kvinnene som deltok hadde i 
forhold til det å være hivpositiv kvinne. Som 
organisasjon var vi også ute etter kunnskap 
om temaet, samt at vi ønsket innspill på hva 
kvinnene ønsket fra oss. Oppsummeringen 
av helgen fortalte at dette hadde vært en nyt-
tig helg for alle deltakerne.

Jeg er mer enn hiv
Seminaret ble avholdt i november, på et 
hotell i østlandsområdet. Dette var fjerde 

gang HivNorge, i samarbeid med Norsk 
selvhjelpsforum, arrangerte denne form 
for seminar. Målgruppen for seminaret var 
nydiagnostiserte eller personer som ikke har 
deltatt på lignende seminarer tidligere. Det 
meldte seg på flere personer enn vi hadde 
plass til. Det var 17 personer som fikk plass, 
resten ble satt på venteliste til neste seminar. 
Seminaret var prosessorientert og målset-
tingen med helgen var at deltakerne skulle 
dra veksel på hverandres kunnskap, historier 
og dele hverandres erfaringer. Dette for 
å gjøre den enkelte deltaker på seminaret 
bedre rustet til å leve med sin hivdiagnose.  
Deltakerne måtte ta i bruk egne ressurser og 
sette seg selv i stand å ta grep om egen livs-
situasjon. Fokus på bevisstgjøring, åpenhet, 
kunnskap, selvinnsikt og sette seg i stand til 
å ta grep om egen livssituasjon stod sentralt 
under seminaret. 

Vår erfaring er at samlingen blir et 
insitament til at uformelle nettverk oppstår. 
Tilbakemeldingene fra deltakerne og vår in-

terne evaluering sier at seminaret var ensidig 
positivt og ga deltakerne et utgangspunkt for 
hvordan arbeide med egen situasjon. 

abbott-konferansen
Den årlige Abbott-konferansen ble i år 
avholdt i Dublin. Fra organisasjonen deltok 
fem personmedlemmer, en fra sekretaria-
tet og et styremedlem. Sistnevnte var også 
involvert i planleggingen av konferansen. 
Personmedlemmene som var med var bredt 
sammensatt med tanke på kjønn, alder, na-
sjonal opprinnelse og legning. Konferansen 
ble alt i alt godt mottatt av våre medlemmer. 
En felles tilbakemelding var imidlertid at 
de ønsket seg færre tema slik at man i større 
grad hadde tid til en behandling i dybden. 

Studiebesøk 
Det har i løpet av året vært en rekke besøk 
her på kontoret. Det har innebefattet 
studenter fra ulike høyskoler, universitet og 
helsefaglig videregående opplæring til uten-
landske forskere, representanter fra frivillige 
organisasjoner og helsearbeidere.  De har 
etterspurt alt fra kunnskap om organisasjo-
nen, kunnskap om rettigheter og plikter for 
hivpositive i Norge, og hvordan det er å leve 
med hiv i Norge i 2009. 

temakvelder
Vi har i løpet av 2009 hatt to temakvelder. 
Disse kveldene skal ha et faglig innhold og 
være et forum med rom for diskusjoner og 
informasjonsformidling mellom sekreta-
riatet og medlemmene. Det første møtet vi 
hadde in 2009 handlet om kriminalisering. 
Vi presenterte her problemstillingen og la 
frem organisasjonens arbeid på feltet, samt 
diskuterte mål og muligheter. Før jul hadde 
vi også et møte hvor formålet var å diskutere 
spørsmålet om særrettigheter for mennesker 
som lever med hiv. 

Vi har varierende erfaring med denne 
typen samlinger med tanke på oppmøte. 
På det første møtet om kriminalisering var 

Studiebesøk, samarbeid, møter og seminarer
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Studiebesøk, samarbeid, møter og seminarer
det rundt ti medlemmer som stilte, på siste 
temakveld møtte imidlertid kun to medlem-
mer. Til tross for lavt oppmøte vil vi fortsette 
disse temakveldene, da det er en god arena 
for å drøfte viktige problemstillinger 

I løpet av 2009 har det ikke vært avholdt 
medlemsmøter. 

råd og nettverk
HivNorge er en del av kjernegruppa i 
Aidsnett. HivNorge ser at det er vanske-
lig å prioritere dette nettverket i en hektisk 
hverdag. Det har vært en del diskusjoner i 
Aidsnett om hvilket mandat gruppa har og 
skal ha. For at HivNorge skal ha anledning 
til fortsatt å være en del av Aidsnett må det 
avklares om dette er et nettverk eller et organ 
som snakker på vegne av deltakerne. Etter 
vår vurdering kan ikke dette nettverket fatte 
vedtak som er bindende for organisasjonen.

Samarbeid
HivNorge samarbeider med ulike organi-
sasjoner fra sak til sak. I større grad enn før 
samarbeider vi med legemiddelfirmaer. Dette 
har også gitt oss fordeler utover økonomiske 
tilskudd. Vi får gjennom disse firmaene 
treffpunkter med leger og sykepleiere som 
arbeider på infeksjonsmedisinske avdelinger. 
De henviser i større grad enn før hivpositive 
til oss da de nå vet hva vi kan bistå med. 

Hivforum avholdt i 2009 noe færre 
møter enn tidligere, men er som før et forum 
hvor vi sammen med Aksept og Helse-
utvalget for bedre homohelse kan drøfte 
felles saker og utveksle synspunkter på ulike 
temaer. Ulikheten til våre tre tiltak tilsier at 
vi ikke nødvendigvis har så mange treffpunk-
ter. Uansett er det viktig og fortsatt ha noen 
møter gjennom året.

medisinfirmaer
Vårt samarbeid med de medisinske firmaene 
har fortsatt i 2009. Av prosjekter hvor firma-
ene har bidratt i løpet av fjoråret må nevnes 
Skeive dager, gallaforestillingen på Chris-

tiania Teater 1. desember, rettighetshefter, 
annonser i Positiv og den årlige konferansen 
arrangert av medisinfirmaet Abbott.

Medisinfirmaene har også invitert oss 
inn som foredragsholdere på sine møter med 
helsepersonell. Dette er en viktig arena for å 
presentere organisasjonens arbeid.

Gaver med mer
HivNorge ble i 2008 godkjent av myndig-
hetene etter skattelovens § 6-50, slik at den 
som gir en gave til organisasjonen kan trekke 
dette fra på selvangivelsen. Det kom inn i 
alt drøye 100.000 kroner i form av gaver og 
innsamlinger i løpet av 2009. 

Frivillige
Frivillige utgjør en viktig ressurs i HivNorges 
arbeid og gjør en fantastisk innsats. For orga-
nisasjonen er det helt nødvendig å rekruttere 
og beholde frivillige. Frivillige driver med 
mange ulike oppgaver. 

I løpet av 2009 har vi mottatt flere 
henvendelser fra personer som ønsker å bli 
frivillige i organisasjonen. Vi strever med å 

finne en form som gjør at vi kan nyttiggjøre 
oss de ressursene frivilllige representerer. Vi 
hadde til hensikt å jobbe med dette i 2009, 
men det lot seg ikke gjøre, blant annet på 
grunn av sykefravær.

Distriktene
HivNorge er en nasjonal interesseorganisa-
sjon. Vi søker å ivareta dette på flere måter, 
reiser til deltakelse på seminarer dekkes av or-
ganisasjonen, samt at vår rådgivningstjeneste 
er tilgjengelig for alle gjennom telefonsam-
taler og oppfølging via brevveksling. I løpet 
av 2009 har vi sett en økning av antallet 
utenbysboende på våre seminarer. Ansatte i 
sekretariatet har også gjennom året reist ut av 
byen for møter i forbindelse med oppfølging 
av enkeltsaker. I tillegg har ansatte holdt flere 
foredrag utenfor Oslo.

Prosjektet ”Å leve med hiv” fortsetter i 
Trondheim. Vi har fremdeles et samarbeid 
med dette prosjektet, men aktiviteten fra 
HivNorge har i 2009 vært lavere enn 2008. 
Hivinformantene har også hatt mange opp-
drag utenfor det sentrale østlandsområdet.
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Side 18 w HivNorges årsmelding 2009

aktIvItetSreGNSkaP

 2009 2008 
Omløpsmidler 
Fordringer 252.905 116.295 

Sum fordringer 252.905 116.295

Bankinnskudd, kontanter o l 1.844.580 1.373.936
Sum omløpsmilder 2.097.485 1.490.231

Sum eiendeler 2.097.485 1.490.231

Egenkapital
Egenkapital 01.01 312.414 71.420
Årets resultat 24.344 240.994
Egenkapital 31.12. 336.758 312.414

Gjeld
Leverandørgjeld 167.124 34.910
Forskuddsbetalte tilskudd 823.405 492.304
Offentlige avgifter 204.486 189.223
Annen kortsiktig gjeld 565.712 461.380
Sum kortsiktig gjeld 1.760.727 1.177.817

Sum egenkapital og gjeld 2.097.485 1.490.231

 2009 2008

Medlemskontigenter 138.600 157.950
Offentlige tilskudd 4.930.590 4.209.000
Ref. off. avgifter 40.920 61.229
Andre tilskudd 263.264 117.000
Annonseinntekter 107.000 189.500
Gaver og innsamlinger 100.601 21.340
Egenandel arrangementer 7.937 22.210
Salg av pins til Hivfondet 43.369 21.013
Andre inntekter 77.126 76.215
Øremerkede offentlige tilskudd 117.806 290.746
Renteinntekter 5.274 4.658

SUM 5.832.487 5.170.861

Kostnader til anskaffelse av midler 1.500 1.500
Kostnader til organisasjonens formål:
Påvirkningsarbeid 401.625 381.047
Rådgivning 962.615 913.295
Informasjonsvirksomhet 1.194.883 864.473
Distriktsaktiviteter 30.585 49.695
Organiserte aktiviteter 1.191.302 700.182
Styrende organer 125.075 110.852
Internasjonalt arbeid 134.675 112.489
Tilskudd til Hivfondet 43.369 21.013
Kostnader til administrasjonen 1.604.708 1.484.573
Øremerkede prosjekter 117.806 290.746

SUM 5.808.143 4.929.867

Årets aktivitetsresultat 24.344 240.994

BaLaNSe pr 31.12.2009

Gaver, arv og innsamlinger
2005 2006 2007 2008

Offentlig tilskudd

andre inntekter

momsrefusjon
medlemskontigent

Inntektsfordeling 2009

2009

2005 2006 2007 2008 2009
Egenkapital pr 31.12

2005 2006 2007 2008 2009
Utgifter til regnskap og revisjon
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                           JANUAR:
                            Rekordår for nysmitte
                              Edwin Cameroon skeptisk  
                                til norsk straffelov

                                     FEBRUAR:
                                     HivNorge får audiens  
                                       på slottet
                                        

                                           MARS:
                                           Årsmøte i HivNorge 
                                            – Else Aasegg ny leder
                                             Kunstutstilling  
                                              i regjeringsbygget

                                                 APRIL:
                                                Fafos og HivNorges  
                                                 levekårsundersøkelse  
                                                 presenteres                                                             
                                                 Leger mot kriminalisering
                                                 
                                                MAI:
                                                  Unaidssjef i Norge 
                                                  Justiskomiteens innstilling 
                                                  om ny straffelov

                                                     JUNI:
                                                  Skeive dager
                                                  Ny hivstrategiplan
                                                  Ny straffelov vedtatt
                                                 Young leadership
                                          
                                                    JULI:
                                                Svineinfluensa og hiv

                                                 AUGUST:
                                              Nordmenn bruker  
                                             ikke kondom
                                        
                                              SEPTEMBER:
                                          Vellykket vaksineforsøk
                                         Risikogrupper først i køen
                                      
                                         OKTOBER:
                                     Dårlig statsbudsjett

                                    NOVEMBER:
                                Hivmannen og Hitler

                              DESEMBER:
                           Verdens aidsdag
                         Innreise til USA snart lov
                      Plusspris til Andrés
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HivNorge
Christian krohgs gate 34
0186 Oslo
www.hivnorge.no

FOTOGRAFIER VED CRESTOCK, OLAV ANDRÉ MANUM OG ARNE WALDERHAUG
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