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FORORD 
 
2005 var et år preget av videre utvikling og bygging av organisasjonen. Arbeidet med revidering av 
vedtekter ble sluttført, vi byttet navn fra Pluss-Landsforeningen mot aids til HivNorge, og 
revidering av fagpolitisk plattform ble satt i gang. Forslag til sistnevnte ligger ferdig til endelig 
behandling på årsmøte 2006.  
Vi har fungert under ny struktur i ett år, en struktur som synes å fungere godt. Vi går inn i 2006 
med en enda tydeligere profil som en interesseorganisasjon. Rådgivningstjenesten er mye brukt. Vi 
får mange henvendelser ikke minst pr. telefon og e-post i tillegg til personlig frammøte, og mange  
er innom hjemmesidene våre. Samarbeid med frivillige er videreutviklet og styrket, og e tablering 
og videreutvikling av samarbeid med andre organisasjoner og myndigheter har stått sentralt.   
Økonomien er i balanse, men vi kunne selvsagt ha ønsket oss mer rom til utvidelse av våre 
aktiviteter. 
 
Vi har hatt et fullt bemannet sekretariat i 2005. Det har vært en del sykdom i personalgruppen, og 
vår kjære medarbeider Anne Olsen døde 14.11.05. Tidvis har vi derfor måttet foreta sterke 
prioriteringer i hva vi har kunnet bidra med hvor.  
 
Første prioritet har alltid vært å møte henvendelsene fra hivpositive og andre berørte av hiv. 
Mange trenger informasjon og rådgivning. I 2005 merket vi for alvor viktigheten av å ha en 
medarbeider med juridisk kompetanse. 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 og oppover i systemet. Likeledes har psykososiale tema stått sentralt i rådgive rnes  
arbeid.  
En videreutvikling og kvalifisering av hivinformantgruppa har stått sentralt hele året. Det ha r vært 
en jevnt stigende strøm av henvendelser fra pressen, myndigheter, arbeidsplasser, andre 
organisasjoner og skoler. Disse har søkt generell informasjon, kvalitetssikring av info rmas jon de 
har hatt, intervjuer og ikke minst å komme i kontakt med informanter til arrangementer og som 
forelesere. Spesielt vil vi fremheve deres betydelige innsats i Norsk Folkehjelps prosjekt 
”Menneskebibliotek”, Røde Kors Ungdoms ”Aktivt Valg”, samt prosjekt Arctic 46664 som ble 
avsluttet med Nelson Mandela- konsert i Tromsø.  
 
Vi tar selv tatt en rekke initiativ. Det er viktig å ligge i forkant av utviklingen når det gjelder 
offentlige myndigheters håndtering av spørsmål knyttet til hiv med innspill både til 
politikkutforming og ressursbruk. Vi har avgitt viktige høringsuttalelser, og tatt initiativ overfor 
sentrale dialogpartnere som for eksempel Helsetilsynet, Sosialkontortjenestene, diverse 
helsetjenester, Rikstrygdeverket og Finansnæringens Hovedorganisasjon.    
 
Informasjonskampanjen fra 2004 ble videreført i 2005. Hovedmålgruppen var innvandrere og 
asylsøkere. Dette fordi tallene for nydiagnostiserte viser en fortsatt økning i denne gruppen. Også i 
2005 har vi vært aktive i forhold til samarbeidet med oppfølging av asylmottakene i Osloområdet. 
Vi har ønsket å kurse asylmottak også i andre deler av landet, og søkte i denne  sammenheng e t 
samarbeid med UDI og mottakene 2005, dette fikk vi ikke tilstrekkelige midler til. Det er vårt håp å 
få dette til i løpet av 2006.  
 I tillegg har vi i årets kampanje lagt vekt på generell informasjon om tilbud og tiltak innen 
forebygging og oppfølging av hiv rettet mot befolkningen generelt. I denne sammenheng har vi 
laget en liten brosjyre om hvor man kan henvende seg for å få informasjon, samt en 
multimediepakke som sendes ut vederlagsfritt. Disse favner de aktuelle målgrupper, og ble 
ferdigstilt i 2005.   
 
En annen prioritet i året som gikk, var å stimulere til aktiviteter rettet mot hivpositive utover i 
landet. 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 en 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 også betydelig i 2005 etter at vi fikk kontakt med e t 
aktivt og engasjert medlem i distriktet. Vi vil fortsatt arbeide for å utvikle tilbud til distriktene i 
2006 der vi finner grunnlag for det. 
  
I tillegg til prioritering av rådgivningstjenesten, har vi i 2005 bidratt til å utvikle videre  
nettverksgruppene ”Freedom” for innvandrerkvinner berørt av hiv, etablere samarbeid med 
nettverksgruppene AMAN (Afrikanere mot aids i Norge) og GladiOla. Gruppen Esperanza har hatt et 
lavt aktivitetsnivå i 2005, og det vurderes å få til et tettere samarbeid mellom denne gruppen og 
AMAN i 2006. Vi har gjennomført kurs for hivinformanter, hatt vårt årlige kvinneseminar og 
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gjennomført seminaret ”Å leve med hiv”.  
 
Vi utgir vårt månedlige nyhetsbrev, i tillegg til bladet POSITIV. Bladets innhold og form ble 
evaluert. Som en konsekvens av dette startet vi i 2005 arbeidet mot å utvikle POSITIV med mer 
preg av fagblad enn medlemsblad.     
Utvikling av websidene har fortsatt, dog ikke i det omfang vi ønsket pga manglende ressurser.   
 
En prioritering har også vært å fortsette samarbeidet med andre viktige aktører innenfor hiv/a ids  
feltet. Spesielt bør nevnes gruppen bak ”Hivmanifest 2003” (Helseutvalget, Aksept og det nå 
nedlagte tiltaket African Health Watch). Hivmanifest er en plattform for felles arbe id med tema. I 
forlengelse av dette ble det i 2004 undertegnet en intensjonsavtale der samarbeidet ble  nærmere  
beskrevet og konkretisert.  
 
Samarbeidet med disse ble videreført også i forbindelse med markeringen av Verdens a idsdag 1. 
desember. Vi valgte i år å ta utgangspunkt i tema åpenhet.  Vi har hatt dette, og tema 
diskriminering og stigmatisering som tre sentrale tema i vårt arbeid i hele 2005.  
 
Stigma og diskriminering rammer hivpositive og deres pårørende i alle land - om enn på 
forskjellige måter, og er derfor en av grunnene til at hivpositive ikke ønsker å være fullt ut åpne 
om egen hivstatus. Det gjelder både hjemme og ute. 
De tre temaene binder folk sammen på tvers av landegrensene i internasjonalt solidarite tsarbe id. 
HivNorge forsøker å gi sitt bidrag, blant annet ved fortsatt å støtte og bidra til erfaringsutveks ling 
med grupperinger av hivpositive i de to prosjektene i henholdsvis St. Petersburg og Kina . Begge 
prosjektene fortsetter inn i 2006 med fullfinansiering fra egne finansieringskilder.   
 
I 2005 fikk vi på plass arbeidsgruppen for internasjonalt arbeid. Dette er en gruppe frivillige  som 
skal ha fokus på hva som skjer internasjonalt og bidra som aktører på de mest sentrale arenaene . 
Selv om HivNorge primært er en nasjonal organisasjon er det viktig å delta i noe internasjonalt 
arbeid først og fremst med våre søsterorganisasjoner. Vi må også være en ressurs som et 
nasjonalt knutepunkt for viktige tiltak og grupperinger så som NorPol, hivEurope som ble etablert i 
2005, vaksineprosjektet IAVI og mikrobicidgruppen IPM.   
  
Stor takk rettes til alle som har støttet oss økonomisk og faglig i 2005: 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 2005. 
  
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, s t ille  opp ved 
praktiske gjøremål og engasjere seg i diverse arbeidsgrupper. Uten de frivilliges innsa ts hadde  vi 
aldri fått til så mye. Vi har vurdert de frivilliges innsats til å representere minst 5 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 09.03 2006 
 
Sign.    Sign. 
Per Miljeteig  Laila Thiis Stang 
Styreleder  Generalsekretær 
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1 Om HivNorge 
1.1 Ansatte 
Sekretariatet hadde ved utgangen av 2005 følgende ansatte: 
Generalsekretær Laila Thiis Stang  01.03.03 - 
Konsulent, org. sekr. Jorun Olaussen 15.09.03 – 18.08.05  
Konsulent, org.sekr.  Arne Walderhaug 22.08.05 -  
Konsulent, rådig. jurist  Geir Nese  12.05.03 - 31.01.05  
Konsulent, rådg. jurist Inger-Lise Hognerud 14.02.05 - 
Konsulent,  Trond Grinde Rinding 16.06.03 - 
Merkantil (50%)  Anne K. Olsen  01.01.03 - 14.11.05 (død) 
Merkantil (70%) Caroline Pisani 01.11.05 - (vikar) 
Konsulent (web og info.) Bjørn-Erik Rasmussen 01.01.04 – 
Konsulent  Ghirmay Assemahegn 13.11.04 – (eng.) 
 
I tillegg til ovennevnte har Aina Irene Teigen periodevis vært engasjert som vikar i 
forbindelse med langvarig sykefravær og Arezo Naghavian ble engasjert som koordinator for 
markeringen av Verdens aidsdag. For gjennomføring av delprosjekt i Kina har Marianne 
Haugh vært engasjert inn med tre månedsverk. Ragnar Næss har hatt engasjement for å 
ivareta oppfølgingen av prosjektet i St. Petersburg.  
Den sekretariatesansatte konsulenten i engasjementstilling og vikarer har vært lønnet over 
frie midler i lønnsbudsjettet, som blant annet sykepengerefusjoner og tilskudd fra Aetat. 
Innleide prosjektmedarbeidere har vært lønnet over egne bevilgninger knyttet til de 
respektive prosjekter. 
Det ble søkt om midler til internasjonal sekretær også i 2005, men heller ikke dette året fikk 
vi tilstrekkelig midler til at dette kunne prioriteres.  
 
 
1.2 Styre 
Etter endringer av vedtektene på årsmøtet 12.3.2005 fikk styret fikk følgende 
sammensetning: 
Leder: Per Miljeteig  2 år 
Nestleder: Ingeborg Rokkones 1 år (FO) 
 Else Aasegg 2 år 
 SE 1 år 
 Per Øyvind Hovland 1 år 
 Elisabeth Tveito Johnsen 2 år (Kirkerådet) 
 Olav Aasland 2 år (Norges Røde Kors) 
 Toril Bakke 1 år (Kirkens Bymisjon) 
 
Vararepresentanter: 
 1.  TU 2 år 
 2. Michael Cruz 1 år 
 3. Anne Marie Opsahl 2 år (Landsforb. mot stoffmisbruk) 
 4.  Moira K. Eknes 1 år (Care) 
 
Styret har i 2005 hatt til sammen ni møter og behandlet 65 saker. 
 
 
1.3 Representantskap 
Fram til ekstraordinært valgmøte 15.01.05 der representantskapet ble nedlagt besto dette 
av:  
 
Fra Pluss: 
Per Miljeteig 
NN 
NN 
Philip Timmons 
Else Aasegg 
NN 
Jon Minde 
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Leif Ødegård 
Matthew Adabuga 
 
Varamedlemmer: 
NN 
NN 
 
Fra LMA: 
Stiftelsen Kirkens Bymisjon: Kirsten Frigstad 
Landsforbundet mot stoffmisbruk: Anne Marie Opsahl 
Norges Kristelige studentforbund: Elisabeth Tveito 
Medisinernes seksualopplysning: Guro Lenæs 
Kirkens Nødhjelp: Anne Marie Helland 
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund: Hege Herø 
Fellesforbundet for bv.ped., sos.og vp.: Ingeborg Rokkones 
Norsk Tannlegeforening: Morten H. Rolstad 
Norsk organisasjon for asylsøkere: Rune Berglund Steen 
 
Varamedlemmer: 
Norsk Folkehjelp: Karin Bull 
Koordineringsgr. For psykiatriske ungd. team: Liv Arnesen 
 
Representantskapet har avholdt 1 møter i løpet av året der endring av vedtektene var 
hovedtema.  
 
 
1.4 Økonomi 
I hele 2005 har organisasjonen fortsatt å kjøre en stram økonomistyring, og hatt et nøkternt 
forbruk. Hele året er det søkt ekstra midler fra diverse fonds og legater. Dette har gitt et 
beskjedent resultat, men har bidratt til en noe mer offensiv profil ift. deltagelse i diverse 
internasjonale fora og drahjelp til igangsetting og vedlikehold av nettverksgrupper. 
Resultatregnskapet for 2005 viser et underskudd på kr 248.002. Underskuddet dekkes av vår 
egenkapital. Denne er ved utgangen av 2005 på kr. 20.508.  
Sosial og helsedirektoratet har godkjent at utbetalte midler i 2005 på til sammen kr. 759.849 
overføres til 2006. Dette skyldes uforutsette hendelser som førte til at to større prosjekter 
ble forsinket: St. Petersburg der midler først ble tildelt i slutten av november 05 og 
Kinaprosjektet, som skulle vært avsluttet i 2005. Her møtte vi uforutsette problemer i Kina.  
 
 
1.5 Om medlemmene 
1.5.1 Enkeltmedlemmer 
Organisasjonen sender ut materiell til ca. 600 enkeltmedlemmer. Ifølge arbeidsplanen for 
2005 skulle sekretariatet ha arbeidet mer offensivt og systematisk med rekruttering av 
betalende medlemmer. Dette er en arbeidsoppgave vi av ressursmessige grunner ikke har 
maktet å følge opp tilfredsstillende. Innmeldinger har stort sett foregått via nettet, ved slipp i 
bladet POSITIV, ved utsendelse av innmeldingsblanketter ved kontakt med oss og ved bruk 
av rekrutteringsbrosjyre m/innsendingsslipp på stands. Dette har resultert i at det i løpet av 
2004 og 2005 er kommet et jevnt tilsig av betalende medlemmer. Ved utgangen av 2005 var 
det registrert 159 betalende medlemmer med fulle rettigheter. Dette vil være et 
satsningsområde I 2006.  
 
1.5.2 Organisasjoner 
HivNorge startet også prosessen med rekruttering av betalende organisasjoner i 2004, men 
har heller ikke her hatt kapasitet til å følge dette opp så offensivt som vi ønsket. Ved 
utgangen av 2005 har vi 22 betalende medlemmer, en nedgang på 14, noe som henger 
sammen med en opprydning i hvem som kan være betalende medlemmer med fulle 
rettigheter i organisasjonen. På styremøte 31.03 ble det vedtatt at ”kommersielle 
virksomheter og politiske myndigheter ikke kan være organisasjonsmedlemmer”.  
I hele 2005 har vi jevnlig diskutert hvordan vi kan nyttiggjøre oss medlemsorganisasjonenes 
engasjement og ressurser. Her er det mye fortsatt ugjort.  
I 2005 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.  
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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 mange 
nye frivillige meldt seg. Frivillige deltar i prosjekter, referansegrupper, arbeidsgrupper og 
komiteer, Verdens aidsdag, konferanser/seminarer, festivaler, står på stand, dugnader, 
sosiale aktiviteter, informasjonsarbeid, faddere, nettverksgrupper, 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.  
Ved utgangen av 2005 har vi registrert 55 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. 
 
 
2.2 Kvinneseminar 
Kvinneseminaret 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 i Porsgrunn i slutten av september. Det var to 
hovedtemaer for årets seminar; ”Rettigheter og Medisinering”. Foredragsholdere var Merete 
Klausen, avdelingsleder ved Ullevål Apotek og Inger-Lise Hognerud som er jurist i HivNorge.  
 
Det måtte settes tak på antall deltakere grunnet økonomi, med øvre grense på 21 deltakere. 
Det var mange som ønsket å delta på seminaret, og det gjorde det nødvendig å operere med 
venteliste i forbindelse med påmeldingen. På bakgrunn av deltakernes evaluering av 
seminaret kan vi si at helgen var vellykket. De som deltok var fornøyde med både det faglige 
innholdet og det sosiale samværet. 
 
Det foreligger en egen rapport fra seminaret. 
 
 
2.3 Mestringsseminar 
Mestringsseminaret – ”Jeg er mer enn hiv” ble holdt 4. – 6. november utenfor Oslo. 
Seminaret var landsdekkende og hadde en egenandel på 300 kroner. På seminaret deltok 30 
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 todelt. 
En bolk med hiv og juss ledet av Inger-Lise Hognerud og en bolk med fokus på 
bevisstgjøring, åpenhet, egne ressurser, selvinnsikt og sette seg i stand til å ta grep om egen 
livssituasjon. Eli Vogt Godager og Solbjørg Talseth fra Norsk Selvhjelpsforum hadde 
hovedregien for selvhjelpsarbeidet. Tilbakemeldingene fra deltakerne var ensidige positive og 
flere ønsker seg et oppfølgingsseminar i 2006. 
 
 
2.4 Undergrupper 
2.4.1 Esperanza 
Esperanza har eksistert som gruppe i ca. seks år og har fungert som et forum for sunnhet og 
livskvalitet for hivpostive innvandrere. Det ble holdt tre møter i 2005 og en internasjonal 
kveld. Gruppen vurderte medlemmenes behov i 2005 og fant at mange føler seg tryggest i 
små grupper. Det er planlagt å organisere små selvhjelpgrupper i 2006 men å beholde 
navnet ”Esperanza” som betyr ”Håp” som motto for alle små selvhjelpgrupper som skal 
reorganiseres. 
 
2.4.2 Faddere 
HivNorge startet høsten 2003 arbeid med å få etablert en fadderordning for hivpositive, og i 
2004 har vi laget et lite nettverk av faddere rundt om i landet. Bakgrunnen for tilbudet er at 
mange som nylig har fått diagnosen, særlig gruppen asylsøkere, innvandrere og 
fremmedspråklige, savner å kunne komme i kontakt med andre hivpositive som har levd med 
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diagnosen en stund. Fadderne skal gi råd og støtte om hvordan det er å leve med hiv i 
Norge. 
 
I 2005 har mange nysmittede henvendt seg HivNorge for å komme i kontakt med våre 
faddere. Vi har i dag et godt landsdekkende faddertilbud for hivpositive selv om mye av 
kontakten skjer via telefon. Nettverksgruppene GladiOla, FREEDOM og AMAN opererer med 
egne kontaktpersoner/faddere for sine medlemmer. 
 
2.4.3 GladiOla 
GladiOla er et nettverk av og for hivpositive menn som har sex med menn som er 
støttet av HivNorge og Helseutvalget. I løpet av 2005 var det 12 temamøter om blant 
annet rettigheter, helse og film. Nettverket har eget lokale i Oslo sentrum, og fikk eget 
domene og hjemmeside i august. Gladipost (nyhetsbrev) har 73 mottakere. GladiOla 
hadde i tett samarbeid med HivNorge en egen lounge for hiv+ homser under EuroPride 
2005 i Oslo, som er Europas største kulturarrangement for homofile og lesbiske.  
 
2.4.4 Innvandrerkvinner 
En stor andel av nysmittede som tar kontakt med HivNorge er flyktninger, asylsøkere og 
innvandrere. I 2004 startet den gang Pluss-LMA en nettverksgruppe med hivpositive kvinner 
med innvandrerbakgrunn. I 2005 fikk gruppen sitt eget navn FREEDOM. Gruppen har vært 
samlet noen ganger i løpet av 2005. Noen av aktivitetene til gruppen har skjedd i samarbeid 
med AMAN og ellers vært inkorporert i HivNorges øvrige aktiviteter. Pr. i dag er gruppen 
sårbar pga. få medlemmer. Etter at African Health Watch ble avviklet mistet gruppen sitt 
faste samlingspunkt.  
 
2.4.5 AMAN  
Aman er en gruppe for hivpositive afrikanere i Norge som har eksistert i to år. Gruppens 
kontaktperson er utplassert på praksisplass i sekretariatet gjennom Aetat og kjenner det 
afrikanske innvandrermiljøet i Oslo godt. AMAN er åpen for alle hivpositive afrikanere med 
bosted i Norge uavhengig av oppholdsstatus. Gruppen møtes regelmessig og har sin egen 
leder. Selvhjelpsarbeid står sentralt i gruppens arbeid. AMAN samarbeider med andre 
nettverk og organisasjoner som jobber for hivpositive. 
 
 
2.5 Sosiale aktiviteter 
2.5.1 Sommerfest  
Det ble arrangert stor sommerfest i bakgården til Røde Kors 27. mai. Ca. 50 personer deltok. 
Det var leid inn to store partytelt, karaokeanlegg og stor grill. Mange frivillige deltok i 
planleggingen og gjennomføringen av festen. Sekretariatet stod for et musikalskinnslag hvor 
tekst og melodi var selvkomponert. Dette falt tydeligvis i smak blant gjestene. Stemningen 
var god og folk koste seg med grillmat og drikke. Tilbakemeldingene fra medlemmene har 
vært overveiende positive. 
 
2.5.2 Julebord 
Det ble arrangert julebord for medlemmene fredag 09.12.05. Det møtte opp ca. 20 
personer, og sekretariatet hadde handlet inn til enkel bespisning. 
Julebordet var hyggelig med sosialt samvær både for medlemmer og sekretariat. 
 
 
 
3. Landsdekkende oppgaver  
3.1. Samarbeid og aktiviteter i de større byene 
En oppfølging av distriktene har vært en viktig oppgave i 2005. Vår vurdering er at det å 
etablere kontakt og følge opp de områdene der det vises interesse for å danne nettverk bør 
ha hovedfokus. I hele 2005 har vi forsøkt å arbeide med dette. Det var avsatt midler til de 
fem distriktene, både til utvikling av tiltak og i forbindelse med markeringen av Verdens 
Aidsdag. Det ser ut til at det ikke er like stor interesse og grunnlag for etablering av lokale 
nettverk som vi trodde, og områdene rundt Stavanger, Kristiansand og 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 medlemmene raskt komme i 
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kontakt med lokale miljøer. Kontaktene i Tromsø, Trondheim og Bergen har dette, i tillegg til 
en kontaktperson for innvandrernettverket I Oslo. 
I 2005 inviterte sekretariatet til ett møte med distriktskontaktene for utveksling av 
synspunkter, erfaringer og ideer. Vi fikk tilbakemeldinger om at dette hadde vært nyttig og 
inspirerende, og det planlegges en videre oppfølging av dette i 2006.  
 
 
3.1.1 Tromsø 
Arbeidet i Tromsø har tidligere i hovedsak hatt utgangspunkt i Sosialmedisinsk senter (SMS). 
Denne kontakten er ikke så hyppig etter at vi fikk en lokal distriktskontakt i egen regi som 
rekker bredere ut, og fordi etablering av prosjektet ”Helhetlig behandling for hivpositive” i 
samarbeid med Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN) ikke ble noe av. På de betingelser 
vår lokale kontakt har hatt, har det vært et høyt aktivitetsnivå og god utvikling av arbeidet i 
dette distriktet. Hun har fungert meget bra både i forhold til enkeltpersoner, i profilering av 
saken og HivNorge som organisasjon. Hun har vært en aktiv hivinformant gjennom hele året, 
og har stilt opp på stands og lignende. I oktober ble det etablert en møteplass i tilknytning til 
en privat leilighet sentralt i Tromsø. Etablering av denne og drift av møteplassen er betalt av 
HivNorge. Vår kontaktperson har et konstruktivt samarbeid med UNN og SMS.  
Hun rapporterer at noe av hovedproblemene knyttet til hennes virksomhet dels er av 
økonomisk art, da det er usedvanlig store reiseutgifter pga avstander, og at det ellers er et 
område der det er utfordrende å arbeide i 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. Vår lokale kontakt arbeider konstruktivt med 
dette, og har en aktiv utadrettet opplysnings- og rekrutteringsstrategi. Hun har utarbeidet en 
detaljert rapport om sitt arbeid.  
 
3.1.2. Trondheim 
HivNorge har i løpet av 2005 videreført et nært og forpliktende samarbeid med Kirkens 
bymisjon i Trondheim, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Trondheim kommune. Konkrete 
utslag av dette samarbeidet var et godt besøkt fagseminar på Verdens Aidsdag, fem 
brukermøter i Kirkens bymisjons lokaler med varierende oppmøte. Videre deltok HivNorges 
distriktskontakt Ingrid Næss sammen med Jan Erik Skjølås fra Trondheim kommune på 
læringstur til Aksept, African Health Watch og HivNorge i mai, og Ingrid Næss var med på 
felles distriktskontaktsmøte i HivNorge i september. Else Aasegg har gjennom hele året vært 
fadder/støtteperson for flere hiv-positive, ved blant annet å være med til sykehus og andre 
kontorer. Else og Ingrid har hatt kontakt med flere som nylig har fått diagnosen. 
Arbeidsgruppa har hatt jevnlige møter, bla for å forberede Verdens Aidsdag og senere i 
forbindelse med prosjektet ”Leve med hiv” og nye lokaler i samarbeid med Kirkens bymisjon. 
Lindseth Reklame i Steinkjer har utarbeidet og trykket gratis 900 infokort på norsk, engelsk 
og fransk om aktivitetene i Midt-Norge, som er distribuert til sykehus, legekontorer, 
flyktningemottak osv. 
 
3.1.3 Bergen 
Bente Randi Skorve som er vår distrikt kontakt i Bergen har hatt et aktivt år på 
rådgivningstelefonen. Distriktskontakten har vært i kontakt med ansatte og beboere på 
asylmottakene i Hordaland. Det er etablert kontakt med Røde Kors og sammen med Aktivt 
Valg Røde Kors Ungdom markerte de Verdens aidsdag på toget i Bergen. Ga ut informasjon 
og solgte pins. Distriktskontakten inviterte medlemmer av nettverket i Bergen hjem til seg på 
middag og sosial aften. 
 
3.1.4 Stavanger 
Arbeidet i Stavanger har i vesentlig grad vært i regi av Kirkens Bymisjon. Vår lokale 
kontakt har vært aktivt med i etableringen av deres prosjekt ”Leve med hiv” i 
Rogaland. HivNorge har hatt jevnlig vært i dialog med vår distriktskontakt Per Øyvind 
Hovland. Det ser ut til at det i 2005 ikke har vært grunnlag for å etablere aktiviteter ut 
over det Kirkens Bymisjons prosjekt tilbyr. Til gjengjeld har de hatt et omfattende 
program med blant annet temamøter og en spørreundersøkelse i samarbeid med 
medisinsk poliklinikk ved sykehuset i Stavanger.  I 2006 må det vurderes om og 
eventuelt hvordan det lokale arbeidet i denne regionen bør følges opp.          
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3.1.5 Kristiansand 
Det har det siste året vært lite aktivitet i Kristiansand. På et av våre seminarer deltok også et 
medlem fra Kristiansand og vi er for tiden i dialog med vedkommende for å undersøke 
behovet og mulighetene for å få opprettet en gruppe på Sørlandet. 
 
 
3.2. Samarbeid andre organisasjoner 
3.2.1 Hivmanifest/Hivforum 
Gruppen som står bak ”Hivmanifest 2003” har i løpet av 2005 formalisert sitt samarbeid 
ytterligere ved å følge opp den intensjonsavtalen om samarbeid som er inngått mellom 
partene: Aksept, Helseutvalget og HivNorge. Gruppen har møttes en gang i måneden i hele 
2005. Ansvar for innkalling, møteledelse og referat går på omgang.  
 
3.2.2 Aidsforum 
Generalsekretæren har deltatt i Bistandsministerens Aidsforum som fast medlem fram til 
regjeringsskiftet i 2005. Dette er en bredt sammensatt gruppe bestående av spesielt inviterte 
som representerer samfunnsdebatt, kultur og internasjonalt helsearbeid innen hiv/aids-
spørsmål. Gruppen har hatt to møter i 2005. Her blir sentrale internasjonale temaer knyttet 
til den globale hiv/aids-situasjonen satt på dagsordenen. Alle gir også en orientering fra de 
respektive organisasjoner/personer om hvem som arbeider med hva for tiden. Dette er et 
særs viktig nettverk ikke bare for oppdatering om den globale situasjonen, men også for 
utvikling av nye samarbeidsrelasjoner. Det er gitt signaler om at dette forumet skal fortsette 
i 2006, men det er noe uavklart hvem som blir med videre, og hvor sentral den nye 
utviklingsministeren vil bli i arbeidet.  
 
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.  
NSF har i samarbeid med HivNorge planlagt og gjennomført et helgeseminar: ”Jeg er mer 
enn bare hivpositiv!” Mestringsseminaret var et landsdekkende tilbud til våre medlemmer. 
 
3.2.4 Senter for selvhjelp og mestring LINK Oslo  
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. Det har 
vært holdt 3 informasjonsmøter om selvhjelpsgrupper, et hos LINK, et på Aksept og hos 
HivNorge. I tillegg var LINK Oslo med å lage en artikkel om selvhjelpsgrupper i bladet 
POSITIV. 
 
3.2.5 For øvrig 
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 er det spesielt fokus på HivNorges arbeid generelt, 

særlig informasjonsvirksomheten, tilbudet til hivpositive og tilrettelegging av 
”Kinaprosjektet” (se under pkt 6.4). Det har også vært faste møter i forbindelse med 
tilretteleggingen av markeringen av Verdens Aidsdag. 

• Helsedepartementet: I forbindelse med bistand til å forsøke å etablere et prosjekt rettet 
mot organisering av hivpositive i St. Petersburg har spesielt styreleder i HivNorge hatt en 
aktiv dialog med departementet (se pkt. 6.5.).  

• I løpet av 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 året og har deltatt på to møter og to seminarer arrangert av nettverket. 
Nettverket har et sterkt ønske om at vår organisasjon er mer aktive i 2006, hvilket vi har 
sagt ja til blant annet på grunn av kommende møter forbindelse med evaluering av 
UNGASS-deklarasjonen og planleggingen av Verdenskongressen i Toronto 2006.  

• Avhengighetserklæringen 7. juni 2005. Organisasjonen 07-06-05 tid for forandring 
inviterte sammen med Kirkens Bymisjon en rekke frivillige organisasjoner til å skrive 
under og markere en verdibasert erklæring om avhengighet av hverandre nettopp på 
dagen for markering av uavhengighet. Til sammen 52 organisasjoner med ledere alt fra 
NOAS til Human-Etisk Forbund, HivNorge, en rekke kristne-, kvinne- og ungdoms- og 
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interesseorganisasjoner skrev under. Erklæringen ble overrakt statsministeren på 
uavhengighetsdagen. Samtlige organisasjoner som hadde underskrevet erklæringen  var 
representert i denne markeringen. 

• HivNorge tok initiativ til et samarbeid mellom HivNorge, Norges Idrettsforbund og Norges 
Fotballforbund i forbindelse med Kinaprosjektet. Det var meningen å starte arbeidet med 
å etablere ”Kicking Aids Out” – nettverk og -metodikk i Kina. Dette ble aldri gjennomført 
fordi NIFF trakk seg ut av samarbeidet rett før vi skulle reise (se pkt. 6.4).  

• Da samarbeidet med NIFF 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 NFF. Det ble på kort tid utarbeidet et meget kompetent og godt 
program som skulle gjennomføres i begynnelsen av 2006. I skrivende stund er det 
uavklart om det lar seg gjøre, da prosjektet nok en gang støtte på uforutsette hindringer 
i selve gjennomføringen 

• Hivfondet: Generalsekretæren sitter som representant for HivNorge i Hivfondets styre 
• HivNorge har i 2005 hatt et godt samarbeid med Norske Kristne Studenters Samfunn i 

forbindelse med å låne gratis lokaler hos dem både til nettverksmøter for GladiOla-
gruppen og sosiale sammenkomster av forskjellig karakter.  

• Våren 2005 utarbeidet NOAS og HivNorge et felles skriv til driftsoperatører, 
mottaksansatte, beboere og UDIs regionskontorer der vi sammen tydeliggjør 
organisasjonenes oppdrag og forskjellen på oss.  

• Det er flere frivillige organisasjoner som arbeider med å bistå innvandrere og flyktninger 
på forskjellige områder. For oss er samarbeidet med NOAS viktig. (NOAS er også 
organisasjonsmedlem i HivNorge.) NOAS er en ikke-statlig 
menneskerettighetsorganisasjon som gir informasjon og juridisk bistand til asylsøkere. 
HivNorge og NOAS har løpende kontakt med hverandre; vi henviser saker til hverandre 
og jobber også sammen i enkeltsaker. I 2005 fikk vi fem henvendelser fra hivpositive 
asylsøkere som hadde fått avslag på søknaden om opphold. Vi jobbet i disse sakene 
sammen med NOAS for å forsøke å få gjennomslag for at det ble gitt opphold på 
humanitært grunnlag på grunn av hivstatus. 

• I 2005 var HivNorge medlem av Styringsgruppa for Koordinering av hiv og aids i Norges 
kristne råd. Vi utviklet to bøker hvor Norge, Danmark og to afrikanske land deltok. 
Bøkene ble trykket i engelsk og portugisisk utgave i desember 2005, og skal være helt 
ferdig til distribusjon til Kirkenes Verdensråds konferanse i Brasil 14. - 23. februar 2006. 
Vi samarbeider videre med Norges kristne råd for å drøfte bruk og distribusjon av 
materialet i Norge, og andre aktiviteter knyttet til prosjektet som måtte være av 
interesse for medlemmene våre. 

 
 
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. Disse tallene viser at det anslagsvis har vært rundt 5.000 henvendelser til HivNorge i 
2005, med en jevn fordeling av kvinner og menn.  
 
Henvendelsene har stort sett dreid seg om sosiale rettigheter, trygdespørsmål, smitteveier, 
smittefrykt, informasjon og spørsmål om betydningen av hiv i forhold til opphold i Norge for 
utenlandske statsborgere. I tillegg har det vært en del personer som har kommet til kontoret 
for å snakke med noen uten å ha konkrete spørsmål. Det er ikke nødvendig å bestille time 
for rådgivningssamtaler, selv om vi ofte anbefaler det, spesielt hvis man skal snakke med vår 
jurist. 
 
 
3.3.1. Rettighetsarbeid 
Pluss-LMA utga i 2004 ”Hiv og jus”, en oppdatert og videreutviklet versjon av rettighetsheftet 
fra 2000. Siden denne utgaven har det vært flere lovendringer. I 2005 har vi oppdatert 
innholdet i heftet og en revidert utgave kan lastes ned fra våre hjemmesider.  
I løpet av 2005 har HivNorges jurist, Inger-Lise Hognerud, holdt flere foredrag om ulike 
juridiske temaer knyttet til det å leve med hiv. Foredragene har stort sett funnet sted på 
seminarer i vår regi eller hos våre nære samarbeidspartnere. 
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3.4 Verdens Aidsdag (VAD) 
3.4.1 Verdens Aidsdag i Oslo 
HivNorge markerte Verdens aidsdag i Oslo med en fagkonferanse hvor temaet var 
”Åpenhet”. Drøye 60 personer hadde meldt seg på konferansen. Postdoktor Kathrine 
Fangen ved Universitetet i Oslo holdt foredrag og skuespiller Kim Fangen fortalte livet 
som åpen hivpositiv, og en skuespiller leste opp et brev fra en som har valgt ikke å 
være åpen om sin hivstatsus. Etter pause ble det holdt en konsensusdebatt som ble 
ledet av journalist Aslak Bonde. Deltakere var Anders Krystad fra Fotballforbundet, 
Ellen Stensrud fra LO og bydelsdirektør Maria Brattebakke i Oslo kommune. 
Konferansen ble holdt i Henri Dunant-salen i Røde Kors-senteret. Arezo Naghavian var 
innleid for å planlegge, koordinere og gjennomføre arrangementet. I forbindelse med 
konferansen ble også en utstilling av bilder fra Kina-prosjektet vist. 
 
3.4.2. VAD ellers i landet 
3.4.2.1 Trondheim 
HivMidtNorge organiserte Fagseminar for studenter/elever på NTNU med 135 deltakere. 
Videre tok vi initiativ til aktiviteter i Nordre gate sammen med Røde Kors Ungdom Aktivt 
Valg; tenning av Hiv-gran, utdeling av kondomer og brosjyrer, salg av pins og stoffsløyfer, 
RBK (Rosenborg Ballklubb) hadde bøsseinnsamling og det var mye lokal presse. Kirkens 
bymisjons Lysmesse i Vår Frue Kirke om kvelden, med etterfølgende fakkeltog gjennom 
Trondheims gater. 
 
3.4.2.2 Tromsø: 
Her ble dagen markert med stand i regi av legestudentene ved UNN med bidrag fra vår 
distriktskontakt. Hun hold foredrag for dem sammen med en hivpositiv og representant fra 
UNN.  
 
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 hiv-
informant oppdrag. Salg av pins til enkeltpersoner og organisasjoner økte også rundt 
Verdens aidsdag. 
HivNorge deltok også i fakkeltoget og gudstjenesten arrangert av Aksept. 
 
3.4.4 Pressedekning 
Noen av våre hivinformanter ble intervjuet i forskjellige aviser eller deltok på 
webmøter i ulike redaksjoner.  
 
3.4.5 Kunstnere mot hiv og aids 
Kunstutstillingen ”Kunstnere mot hiv og aids” ble holdt Krypten i Oslo domkirke fra 1. – 14. 
desember med åpning på selveste Verdens aidsdag. I alt 32 kunstverk fra 25 kunstnere ble 
stilt ut, alt donert. Utstilling var svært godt besøkt med drøye 1.000 besøkende i løpet av de 
fjorten dagene utstillingen hang oppe. Det er vi fornøyd med.  
Torsdag 14. desember kl 16 ble det holdt auksjon i Krypten. Under hele utstillingstiden kunne 
det også bys på kunstverkene på våre websider. Frammøtet på auksjonen var dessverre 
skuffende. Av de i alt 32 bildene som var med i utstillingen, gikk åtte under hammeren, med 
en total salgssum på rundt 30.000 kroner. Vi arbeider imidlertid med planer om et liknende 
arrangement til neste år, og vi arbeider også med ideer om hvordan vi skal få avsetning på 
den kunsten vi allerede har. Til dette er vi blitt tilbudt hjelp av faglig ekspertise. 
 
 
3.5 Pluss-prisen 2005 
Det var et enstemmig styre som 3.november 2005 bestemte at Helge Fisknes fortjente 
Plussprisen i år, og det er mange som vil takke han for den formidable jobben han har 
gjort og gjør for hivpositive i Norge. Fisknes startet Aksept i Geitemyrsveien - og var 
Aksept i manges bevissthet i flere år etter at han sluttet som leder av institusjonen. 
Han holdt sine “Enkemesser” på Enka i en tøff periode der mange døde og belastingen 
var stor. Hans livsbejaende holdning og måten han tolket sin prestegjerning på hjalp 
og hjelper mange. Han ble hedret med  trykket "Blå toner" av Geir Nymark. Et symbol 
på hans stillferdige markerte engasjement. 
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3.6 Påvirkningsarbeid 
HivNorge har i løpet av 2005 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 som har vært ute til høring. Den største i 2005 var vår 
kommentar til lovforslaget om ”Likeverd og tilgjengelighet” som ble fremmet av 
Syseutvalget.  
Vi har i løpet av året hatt en dialog med Nemnden for helsebedømmelser i Finansnæringens 
Hovedorganisasjon. Dette har resultert i at de har anbefalt sine medlemmer å tilby 
hivpositive dødsrisikoforsikring på nærmere angitte vilkår. Denne type uttalelser har vært en 
prioritert oppgave, for å kunne nå ulike myndigheter med saklig informasjon om den faktiske 
situasjonen for hivpositive i Norge. 
 
I forhold til påvirkningsarbeid må også støtten vi gir i enkeltsaker nevnes. Ved å være aktive  
i klageprosesser får vi synliggjort behovet for endringer og tolkninger i aktuelle lover og 
forskrifter og endringen av disse. 
 
Andre enkeltspørsmål av prinsipiell karakter har vært tatt opp med relevante myndigheter for 
nødvendig avklaring, som for eksempel trygderettigheter ved tannbehandling, avklaring 
forsikringsspørsmål og hivstatus og praktisering av taushetsplikt ved smitteoppsporing.  
 
Generalsekretæren har deltatt i en rekke møter med sentrale myndigheter og politikere for å 
informere om organisasjonen og situasjonen både internasjonalt og nasjonalt.  
 
 
3.7 Hiv og behandling 
Temaet har i hele 2005 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 betydelige 
ressurser fra sekretariates side i å holde websidene oppdatert på tema. Organisasjonen har 
deltatt i aktuelle seminarer om temaet, blant annet i det årlige nordiske fagseminaret 
medisinalfirmaet Abbott arrangerer i samarbeid med nasjonale interesseorganisasjoner. I år 
var dette lagt til Danmark. 
Vi er etablert som knutepunkt for Internasjonal AIDS Vaccine Initiativ (IAVI) og International 
Partnership for Microbicides (IPM) (se pkt.6.2. og 6.3).  
I hele 2004 arbeidet vi aktivt for å etablere vårt eget prosjekt ”Helhetlig behandling for 
hivpositive” i samarbeid med UNN. Det ble søkt midler til oppstart i 2005 fra blant annet 
stiftelsen Helse- og rehabilitering. Her fikk vi avslag, og prosjektet er inntil videre lagt på is. 
Vi har opprettholdt kontakten med aktuelle samarbeidspartnere, da disse arbeider videre 
med å finne finansiering.  
 
 
 
4. Særskilte prosjekter 2005  
4.1 Asylsøkerprosjektet 
I 2003 startet Pluss-LMA et todelt prosjekt med støtte fra Oslo kommune. Del en var å 
utvikle et kursopplegg om hiv og aids for personalet på asylmottakene i Oslo området, og del 
to var å drive informasjonsarbeid rettet mot asylantene på mottakene, samt tilby nettverk av 
hivpositive ressurspersoner for asylantene. 
I 2004 søkte vi UDI om støtte til å videreføre kurs for alle mottaksansatte i landet i 
samarbeid med driftsoperatørene, UDI og HivNorge.  
Dette arbeidet ble videreført i 2005, da mottok vi blant annet kr. 9.000,- til dekning av 
utgifter i forbindelse med kurs i Nord-Norge. Kursene var tenkt som en kombinasjonsløsning 
bestående av allerede eksisterende informasjons- og utviklingsarbeid og innslag fra hiv/aids-
kurset på UDIs regionssamling. Slik ble det ikke, men i stedet valgte HivNorge å kontakte 
Hero-mottak i Nord-Norge for å få til et samarbeid med dem i løpet av 2006. HivNorge søkte 
UDI om å få overføre det innvilgede beløpet til 2006 da det planlagte kurset ikke lot seg 
gjennomføre i 2005. Det ble innvilget, men bare under forutsetting at kurset er åpent for alle 
mottaksansatte og ikke utelukkende for HERO-ansatte. 
 
I samarbeid med helsekontoret og informasjons- og aktivitetsansvarlig på Løren og 
Klemmetsrud asylmottak har våre hivinformanter holdt 10 informasjonsforedrag for 
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asylantene fordelt på vår og høst. Tilbakemeldingene fra mottakene er overveiende positive 
og at hivpositive asylsøkerne tar kontakt med HivNorge i etterkant av informasjonsmøtene. 
 
Kursene ble holdt på flere forskjellige språk med hjelp av tolk. Informasjonsoppdragene har 
krevd en god del etterarbeid i form av individuell oppfølging, råd og veiledning. 
 
 
4.2 Informasjonskampanjen 
I 2004 fikk Pluss-LMA, nåværende HivNorge, en ekstrabevilgning på 1 million kroner fra 
Sosial- og Helsedirektoratet, til informasjonsrettet arbeid i 2004 og 2005. Organisasjonen har 
stått fritt til å velge tema og målgruppe for kampanjen, og har gjennom idédugnader med 
medlemmer og samarbeidspartnere dannet grunnlaget for dette arbeidet. Formålet med 
kampanjen har vært å møte behovet der det er størst. Noen av disse tiltakene er: 
- Hivinformantene - opplæring og informasjonsmateriell 
- Bibliotek - innkjøp av faglitteratur og annen relevant informasjon 
- Levekårsundersøkelsen - engelsk sammendrag av FAFO-rapport 402/2002 
- Produksjon av plakater - på forskjellige språk og til forskjellige målgrupper 
- Annonsering - annonsering i diverse nasjonale og lokale medier 
- Webkampanjer - annonsering og synliggjøring på Internett 
- Særskilt informasjon til asylmottak - flerspråklig informasjon om norske tilbud 
- Pocketguide - hvem, hva, hvor i det norske hjelpesystemet (norsk/engelsk) 
- Multimediekatalog - omfattende informasjonssamling på cd-rom (under utarbeidelse). 
Det er utarbeidet en egen sluttrapport for Informasjonskampanjen. 
 
 
 
5. Informasjonsformidling 
5.1 Hjemmesiden – www.hivnorge.no  
I forbindelse med at organisasjonen fikk nytt navn og ny logo ble både design, domene og 
innhold på nettsidene endret. HivNorges nettsider ble lansert 1. juni. 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, samt elektroniske 
kontaktannonser og det interaktive forumet Hivsnakk. Her kan brukerne stille og besvare 
spørsmål, dele erfaringer eller komme i kontakt med andre som ønsker det. Hjemmesiden 
har i gjennomsnitt ca 350 unike besøkende per dag, med over 350.000 sidevisninger i 2005. 
 
 
5.2 Hivinformanter 
Hiv-informantene er en gruppe frivillige som driver med opplysningsarbeid i regi av 
HivNorge. Gruppen består i dag av 25 personer som alle er berørt av hiv. De fleste av den er 
selv hivpositive.  
Hiv-informantene reiser rundt i landet og holder foredrag om hiv/aids, dets smittemåter og 
hvordan det er å leve med hiv. De besøker skoler, universiteter, arbeidsplasser, 
organisasjoner, institusjoner og asylmottak. 
 
I 2005 holdt hiv-informantene til sammen 90 foredrag og intervjuer. Alle oppdrag honoreres 
med en tusenlapp, samt at de får dekket sine reise- og oppholdsutgifter. 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 hiv-informanter dersom vi vurderer målgruppen som 
sentral for oss. Her kan nevnes asylmottak og Norsk Folkehjelps prosjekt 
”Menneskebiblioteket”. Gjennom hele året har hiv-informantene samarbeidet tett med Aktivt 
Valg Røde Kors i Ungdom. 
 
Det ble holdt et hiv-informantseminar 1. - 3. juli 2005. I løpet av året har organisasjonen 
drevet fortløpende opplæring av nye hiv-informanter. 
 
I desember holdt vi et mediekurs for hiv-informantene. En journalist fra Norsk Folkehjelp 
holdt kurset i hvordan hiv-informantene kan møte pressen, og hva en bør ta hensyn til når 
en profilere seg i mediene.  

http://www.hivnorge.no/
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5.3 Menneskebiblioteket 
Etter initiativ fra Norsk Folkehjelp høsten 2004 startet Pluss-LMA et samarbeid om prosjektet 
”Menneskebiblioteket”. Dette er et bibliotek der du i stedet for å låne bøker i vanlig forstand 
kan låne levende mennesker. Ideen bak menneskebiblioteket er at du skal kunne låne en 
mennesketype du har fordommer om eller som du ønsker å lære mer om. 
”Menneskebiblioteket” besøker skoler, foreninger, bedrifter og organisasjoner. I år deltok vi 
med hiv-informanter under Norsk Folkehjelp-uka som reiste med rundt i landet med 
”Menneskebiblioteket” i buss. I alt deltok våre hivinformanter på 27 oppdrag for 
”Menneskebibliotek i 2005. 
Prosjektleder for ”Menneskebiblioteket” Trygve Augestad fra Norsk Folkehjelp presenterte 
prosjektet under hiv-informantseminaret. 
 
 
5.4 Medlemsbladet POSITIV  
Det kom ut seks numre à 28 sider av medlemsbladet POSITIV i 2004. Bladet tar opp aktuelle 
saker og bidrar med nyheter og intervjuer. POSITIV er et av de viktigste bindeledd mellom 
HivNorge og medlemmer, fagfolk, myndigheter og andre interesserte. Bladet har et opplag 
på 1.000. Alle medlemmer får bladet gratis tilsendt, mens andre har mulighet til å abonnere 
på det for kr. 200,- i året. En redaksjonsgruppe på fire med representanter fra medlemmene 
og sekretariatet bistår redaktøren i arbeidet med å velge å utforme bladets innhold. Bladet 
POSITIV er også tilgjengelig på HivNorges hjemmeside, og abonnent kan bestilles elektronisk 
fra HivNorges webområde. 
En evaluering av bladets profil og en gjennomgang av avtalen med redaktør Lillian Jensen er 
gjennomført i løpet av 2005. Avtalen med ekstern redaktør om produksjon og videreutvikling 
av bladet ble forlenget til og med nr 1/2006. Etter dette legges bladet ut på anbud, og en 
arbeider med ny profil for bladet. 
 
 
5.5 Nyhetsbrev  
Nyhetsbrev sendes jevnlig til alle enkelt- og organisasjonsmedlemmer, samt alle andre 
interesserte. Innholdet er lagt opp spesielt med tanke på at de som ikke har tilgang til 
Internet og hjemmesiden vår, også skal ha mulighet til å bli oppdatert på  inte rne og 
eksterne nyheter. I 2005 ble det opprettet en egen Presseliste for journalister og a lle  
andre typer medier som ønsker pressemeldinger og organisasjonsnyheter med e-post. 
Nyhetsbrevene sendes ut både på papir og elektronisk med e-post.  
 
 
5.6 Særlige oppdrag 
5.6.1 Stands 
5.6.1.1 Internasjonal Uke i Drammen 
I samarbeid med Aquarius Studie Senter deltok HivNorge på Internasjonal uke i Drammen 
18. - 26. april. Vi hadde en bemannet stand på Union Scene av frivillige og folk fra 
sekretariatet, i tillegg til en ubemannet utstilling om hiv/aids på biblioteket i Drammen. En av 
våre hivinformanter skulle etter planen holde et foredrag på Union Scene, men da ingen 
besøkende møtte opp ble foredraget avlyst. Fra sekretariatets side var det lagt ned mye 
ressurser både økonomisk og menneskelig i planleggingen av den Internasjonale Uken i 
Drammen. Bruken av ressurser stod ikke i forhold til resultatet. Den var kun et par 
mennesker som besøkte standen i løpet av en hel dag.  
 
5.6.1.2 46664 Arctic 
HivNorge var godt representert under 46664 Arctic Tromsø, både på Nelson Mandela-
konserten 11. juni, og på den store ungdomskampanjen som ble holdt i uken før konserten 
med våre hivinformanter i aktivitet. Hivinformantene holdt foredrag for 10. klasser og 
videregående skoler i Tromsø. I alt deltok 4.000 elever.  
Hivinformantene var også aktive på ungdomskonferansen for ungdomsorganisasjonene i 
samarbeid med Aktivt Valg i Røde Kors Ungdom. I tillegg stilte noen av våre frivillige 
sammen med generalsekretæren opp på intervjuer i radio og under tv-programmet til Knut 
Olsen ”Brød og sirkus”. 
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På Nelson Mandela-konserten stod vi på stand sammen med Aktivt Valg Røde Kors Ungdom. 
Standen var bemannet av frivillige og en fra sekretariatet. Vi hadde mange besøkende og vi 
solgte flere hundre pins.  
 
 
5.6.1.3 EuroPride 
HivNorge deltok under fjorårets EuorPride med stand. Denne var betjent av to 
personer fra morgen til kveld og standen var forholdsvis godt besøkt. I all hovedsak 
ble det delt ut materiale om HivNorge og solgt pins, men noen tok også kontakt for å 
få informasjon om hiv. I samarbeid med GadiOla-nettverket var vi også ansvarlig for 
en lounge for hivpositive homofile. Kreftforeningen stilte med lokaler og loungen 
kunne besøkes anonymt. For første gang i EuroPrides historie hadde hivpositive 
homser sitt eget sosiale treffsted. Loungen var av og for alle hivpositive, og varte fra 
onsdag 22. juni til søndag 26. juni fra kl. 16 til 21 med omlag 40 besøkende fra inn- 
og utland.  
 
5.6.2. Andre aktiviteter 
HivNorge er også i 2005 blitt bedt om å holde foredrag/gi informasjon om hiv, spesielt om 
norske forhold, men også noe om den globale situasjonen i ulike sammenhenger. Som 
eksempler på hvem vi har fått denne type oppdrag fra, kan nevnes Stortingets 
tverrparlamentariske delegasjon i forbindelse med forberedelse av et møte om diskriminering 
og menneskerettigheter, Internasjonal uke i Drammen, høringsmøte i Kulturdepartementet, 
sekretariatet i Bioteknologinemnda i forbindelse med utkast til nytt lovverk. 
 
 
5.7 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 2005 har vi utviklet videre kontakt med noen medlemmer som er villig til dette, 
noen ønsker anonymitet, andre er åpne om sin hivstatus også i mediene.  
 
 
5.8 Studiebesøk 
Vi har gjennom hele året hatt besøk av 8 grupper som har vært på  s tudiebesøk hos 
oss. Det dreier seg om alt fra skoleklasser til medisinsk personell fra andre land på 
studiebesøk i Norge. 
 
 
 
6. Internasjonalt rettede aktiviteter 
6.1 AIDS & Mobility 
HivNorge er ”National Focal Point” (norsk knutepunkt) for det europeiske 
migrasjonsprosjektet Aids & Mobility, et prosjekt i regi av EU.  
Girmay Assemahegn har vært vår representant i dette arbeidet i hele 2005. 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 er 
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 deltok i et møte av arbeidsgruppa ”Young Migrants Living with HIV/AIDS” i Irland 
Dublin, 16. -18. juni 2005, videre deltok av den første møte i arbeidsgruppa “Access to 
Hiv/Aids Prevention, Care and Support for People Living with an Uncertain Resident Status” i 
Paris, Frankrike 13. - 15. januar 2005. HivNorge var representert i et møte av de nasjonale 
knutepunkter i nettverket i februar 2005 i Budapest, Ungarn og ”European Migrants Meeting” 
2005 i Lisboa i september 2005. Alle utgifter i forbindelse med denne møteaktiviteten dekkes 
av Aids & Mobility  
 
Vi har formidlet informasjon om utfordringer for innvandrere, etniske minoriteter og andre 
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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. I løpet av 2006 vil det bli utarbeidet en ”Trend 
Report” av alle land som har knutepunkt i nettverket. Vårt arbeid som nasjonalt knutepunkt 
vil fortsette i 2006, og vi har bekreftet at vi har tatt på oss oppgaven å fortsette som knute 
punkt frem til og med 2009 under forutsetning av økonomisk dekning fra prosjektet. 
 
 
6.2 International Aids Vaccine Initiativ (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. Dette har sitt hovedsete i New York, 
med en europaavdeling i Amsterdam. En representant fra den danske Aidsfonden 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 med jevne 
mellomrom. Det distribueres en rekke nyhetsbrev og har en egen webside www.iavi.org som 
løpende holder omgivelsene à jour. I 2005 har HivNorge v/generalsekretæren deltatt i tre 
møter, samt at vi har bidratt til å sette vaksiner og IAVIs arbeid på dagsordenen i flere fora i 
Norge. Alle utgifter dekkes av IAVI.  
 
 
6.3 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 mye materiale om tema til en rekke organisasjoner og 
enkeltpersoner. HivNorge har deltatt på to europeiske samlinger i 2005. Alle utgifter dekkes 
av IPM/Global Campaign) For mer informasjon se. www.ipm-microbicides.org  
 
 
6.4 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. Marie Stopes 
China v/ Mrs. Lily Liu ledet det fra Beijing. Hun har omfattende kunnskap om situasjonene, 
og har kontakt med flere sentrale personer i de hivpositive miljøene. 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. Prosjektet ble gjennomført i fire provinser: Guangzhou, 
Xinjiang, Shanxi og Hunan. 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. I april 2005 foretok representanter fra HivNorge en 
reise for å forberede denne delen av prosjektet. En norsk og en kinesisk skole sa seg villige 
til å være vennskapsskoler, men det viste seg 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 vi av kulturelle grunner så oss 
nødt til å reservere oss mot at en afrikansk trener skulle gjennomføre programmet. Alle vi 
var i kontakt med frarådet dette på det sterkeste. 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 en gruppe lærere i byen Yiyan i Hunanprovinsen. Det ble utarbeidet et solid 
opplegg med utgangspunkt i den kinesiske læreplanen for undervisning i tema. Opplegget ble 

http://www.iavi.org/
http://www.ipm-microbicides.org/
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godkjent av våre lokale samarbeidspartnere. Like før avreise i begynnelsen av 2006 ble 
opplegget 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. 
Pr. dags dato er det uavklart om det lar seg gjennomføre.  
Det er utarbeidet en egen prosjektrapport for det samlede Kinaprosjektet. 
 
 
6.5 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 to-
årig 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. Da midlene ble utbetalt så sent som i 
desember 2005 har departementet akseptert at midlene kan overføres til 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, og 
har levert særskilt rapport fra dette møtet. 
 
 
6.6 Nordpol 
HivNorge er medlem av NordPol, samarbeidsorganet for de nordiske hiv-organisasjonene. 
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 land. Perioden august 
2004-august 2005 har Per Miljeteig og SE vært de norske representantene i NordPols styre. 
Per Miljeteig har i samme periode vært nestleder. August 2005 ble de begge valgt for 
ytterligere en periode. 
 
 
6.7 Deltakelse i europeiske nettverk 
6.7.1 HivEurope 
I løpet av høsten 2005 har representanter fra flere europeiske land møttes to ganger, 
en gang i København og en gang i London. Møtene har kommet i stand etter initiativ 
fra Hiv-Danmark. Formålet har vært å drøfte behovet for et nettverk av organisasjoner 
som jobber for de hivpositives sak og som har sterk tilknytning til gruppen. Begge de 
to møtene var fullfinansiert av medisinfirmaer. Man kom i møtene frem til at det var 
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behov for et slikt nettverk og fundamentet ble lagt i London 3. - 4. desember 2005. 
HivNorge, ved Per Miljeteig, sitter i en oppnevnt styringsgruppe for nettverket. Mange 
av de temaene vi jobber med på nasjonalt nivå er felles mellom landene og formålet 
med nettverket er å utveksle erfaringer og ideer, samt gå sammen i felles aksjoner 
dersom dette er hensiktsmessig. GIPA (Greater Involvement of People Living with HIV 
and AIDS) skal stå sentralt i alt arbeidet som nettverket vil foreta seg. 
 
6.7.2 AIDS Action Europe 
HivNorge ble invitert på samling med AIDS Action Europe (AAE) i Nederland 9. - 11. 
november. Vi reiste med to representanter, en fra sekretariatet og et medlem. AAE er 
en sammenslutning av NGOer som jobber med hiv/aids-problematikk. Temaet for 
møtet i Nederland var Positive Prevention. Et av formålene med møtet var å formulere 
noen grunnleggende prinsipper for hva som skal forstås med ”positive prevention”. Da 
de enkelte organisasjonene som var representert hadde så ulike arbeidsfelt og 
arbeidsformer var dette imidlertid ikke mulig. Møtet innebar også en 
erfaringsutveksling om arbeidet omkring ”positive prevention”, dette opplevde 
samtlige deltakere som fruktbart. Rapport fra møtet kan lastes ned fra følgende 
nettsted: http://www.soaaids-professionals.nl/actueel_bericht/795  
 
 
6.8 World Aids Campaign 
HivNorge var invitert til det første arbeidsmøte for The World AIDS Campaign (WAC) i Brussel 
12. - 13. mars 2005. Møtet la retningslinjer for hvordan organisasjoner kan utveksle 
erfaringer og kunnskaper om allerede eksisterende kampanjer, og hvilken rolle WAC kan ha i 
koordineringen av disse og fremtidige kampanjer. Møtet diskuterte retningslinjer og 
arbeidsformer, og ga innspill til det videre arbeidet om hva og hvordan WAC skal prioritere 
sitt arbeid. WAC er et uavhengig organ/NGO som er underlagt UNAIDS med sekretariat i 
Amsterdam, og har seks ansatte. For mer informasjon om WAC, besøk 
www.worldaidscampaign.info 
 
 
6.9 Deltakelse på internasjonale konferanser 
Hvorvidt HivNorge skal delta på større og kostbare internasjonale konferanser har blant 
annet vært avhengig av om vi klarer å skaffe nødvendige midler, eventuelt om kostnadene 
blir dekket på annen måte. Vi ønsket å være representert på en internasjonal kongress for 
hivpositive i Lima, Peru, men denne ble avlyst på grunn av problemer med finansieringen fra 
arrangørenes side. Vi var også representert ved Aids & Mobilitys konferanse høsten 2005. 
Denne ble i sin helhet dekket av Aids & Mobility (se pkt 6.1) 
Andre konferanser har ikke vært prioritert i 2005.  
Etter forslag fra Kirkens Nødhjelp ble styreleder Per Miljeteig i 2005 utpekt som norsk 
representant til den forberedende komitéen ”Policy” til neste verdenskongress i Toronto i 
2006.  
 
 
6.10 Internasjonalt utvalg 
I første halvdel av 2005 var det liten aktiviteter i Internasjonalt utvalg. I siste halvdel 
ble det avholdt tre møter og man kom i mål med utarbeidelsen av en helhetlig 
internasjonal strategi for organisasjonen. Denne ble vedtatt av styret samtidig som et 
revidert mandat for Internasjonalt utvalg ble behandlet.  
 
Utvalget hadde følgende medlemmer oppnevnt av styret:  
• Moira Eknes (leder) 
• Per Miljeteig 
• Elisabeth Tveito Johnsen 
• Tor Otto Aabø 
 
Inger-Lise Hognerud fra sekretariatet har deltatt i utvalget som koordinator med noe 
sekretærfunksjoner.  
 
 
 
Sekretariatet 09.03.06 
Laila T Stang/sign. 
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