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Side 2 w HivNorges årsmelding 2010

FORORD
HivNorge var medvirkende til at myndighetene en-
delig fikk nedsatt et utvalg som skal vurdere bruk 
av straff som et virkemiddel for å begrense utbre-
delse av allmannefarlige smittsomme sykdommer.

BAKGRUNN
Helsedirektoratets sene tildeling i 2010 fikk flere 
konsekvenser for HivNorges aktiviteter. Noen akti-
viteter måtte nullstilles, mens samarbeidsprosjek-
ter ikke lot seg gjennomføre.

PÅVIRKNINGSARBEID
For å sikre hivpositives interesser og rettigheter er 
det viktig at HivNorge driver et aktivt påvirknings-
arbeid overfor politikere og andre beslutningsta-
kere.

INFORMASJON
omfatter utgivelse av POSITIV, oppdatering og 
videreutvikling av websider og deltakelse i sosiale 
medier, nyhetsbrev med aktuell informasjon til 
medlemmer, foredrag, m. m.

AKTIVITETER
HivNorges organiserte aktiviteter inkluderer semi-
narer, kurs, grupper, temakvelder, medlemsmøter. 
I tillegg inkluderer det ulike markeringer som for 
eksempel Verdens aidsdag 1. desember.

REGNSKAP
HivNorges regnskap innbefatter et aktivitets- 
resultat samt balanse. 
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[INNHOLD 2010]

På forsiden: Øverst Ane Dahl Torp, nederst til venstre 
Henriette Lien, nederst i midten Erik og Kriss og nederst 
til høyre Vegard Thomas Olsen – alle deltok gratis i  
HivNorges kampanje ”Hiv – Bry deg!”
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HivNorge tok flere viktige ini-
tiativ i 2010: Det aller viktigste 
vi bidro til var å få myndighe-
tene til å sette ned et utvalg 

som skal vurdere bruken 
av straff og krimina-
lisering i forbindelse 

med allmennfarlige smittsomme 
sykdommer. Det betyr at vi endelig 
skal få en tverrfaglig og kunnskaps-
basert gjennomgang av lovtekst, 
rettspraksis samt spørsmålet om 
samfunnet trenger en særskilt 
bestemmelse for å beskytte seg mot 
hiv.

Vi oppnådde også å få støtte fra 
ExtraStiftelsen til et prosjekt om 
hiv og rettigheter som blant annet 
skal dokumentere behovet for den 
juridiske rådgivningstjenesten vi 
driver i organisasjonen. HivNorge 
ønsker med dette å synliggjøre og 
dokumentere bredden av juridiske 
problemstillinger som hivpositive 
er berørt av. Videre dokumentere 
behovet for juridisk kompetanse 
overfor myndighetene, slik at økte 
bevilgninger kan styrke vår mulig-
het til å ivareta hivpositives rettig-
heter på en enda bedre måte.

I tillegg har vårt samarbeid med 
Mediameglerne bidratt til økt 
synliggjøring av hivsaken. Vi 
synes det er gledelig å konstatere 
at HivNorge og hivpositive var til 
stede i norske medier fire ganger 
oftere i 2010 enn i 2009. I tillegg 
oppnår vi økt synliggjøring gjen-
nom boka om HivNorges historie, 
Kjærlighet, kunnskap og kondom 

som ble lansert på Verdens aidsdag 
1. desember og vi har fått mulighet 
til å få fagbladet vårt – Positiv – ut i 
Narvesen, begge deler forhold som 
bidrar til å synliggjøre mennesker 
som lever med hiv og kampen for 
like rettigheter.

Det er absolutt nødvendig. For 
til tross for at vi i 2008 og 2009 
dokumenterte manglende kunn-
skap om hiv og det å leve med hiv 
i befolkningen, viste myndighetene 
også i 2010 liten vilje til å ta tak i 
dette og gjøre noe med situasjonen. 
Vi vet at mangel på kunnskap om 
hiv i befolkningen fører til nedsatt 
livskvalitet og diskriminering av 
hivpositive i dagliglivet, hivposi-
tives møte med helsevesenet og i 
møte med offentlige etater, for bare 
å nevne noe. 

Myndighetene bruker hvert år rundt 
19 millioner kroner på tiltak for å 
forebygge hiv og bedre levekårene 
til hivpositive her i landet. Vi kan 
ikke si annet enn at en utvikling der 
vi kunne konstatere 299 nydiag-
nostiserte i 2008 og 282 i 2009 må 
kunne karakteriseres som en ren 
fiasko for den forebyggende siden 
av dette arbeidet. Dette er blant de 
høyeste antallene nydiagnostiserte 
siden epidemien kom til Norge på 
1980-tallet. Disse tallene oppleves 
nærmest som en provokasjon.

Gjennom hele 2010 har vi dessuten 
håpet at regjeringens handlings-
plan ”Aksept og mestring” skulle 
føre til bedring i hivarbeidet, siden 

den la ansvaret for å drive arbeidet 
fremover på hele seks departemen-
ter. Det kan imidlertid virke som 
om ansvaret for fremdrift har blitt 
pulverisert snarere enn effektivi-
sert. Det skjer fremdeles svært lite 
både i forhold til å få fortgang i 
rettighetsarbeidet og for å begrense 
nysmitte. Vi kan ikke annet enn å 
sette spørsmålstegn ved hva vi skal 
med en god handlingsplan mot hiv, 
dersom den ikke følges opp skik-
kelig?

HivNorge mener de millionene som 
brukes i det hivforebyggende og 
hivpolitiske arbeidet gir særdeles 
lav uttelling. Smittetallene går ikke 
ned, og hivpositives levekår blir 
ikke bedre. Vi kan ikke annet enn 
trekke den slutningen at myn-
dighetene ikke klarer å følge opp 
sin egen politikk. Vi savner også 
langsiktighet i bevilgninger og gjen-
nomføring.

HivNorge er den eneste organisa-
sjonen i dette landet som represen-
terer alle hivpositives interesser. Vi 
er også den eneste organisasjonen 
som er demokratisk oppbygd og 
hvor alle gjennom medlemskap har 
reell innflytelse på de veivalg or-
ganisasjonen foretar. Det mener vi 
myndighetene også bør merke seg 
når fremtidige tiltak og fremtidens 
politikk skal utarbeides!

Viktige initiativ

[FORORD]
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2010 var det første hele året med den nye strategipla-
nen ”Aksept og mestring”. HivNorges forventninger har 
vært forsiktig optimistisk, og etter vårt syn realistisk 
ut ifra organisasjonens utfordringer, men ikke minst 
ut ifra hivpositives situasjon og de stabilt alt for høye 
antallet diagnostiserte hvert år. Ut fra dette er det etter 
vårt skjønn nødvendig med økte tildelinger for å oppnå 
handlingsplanens innhold.

Årets tildeling fra Helsedirektoratet kom først 5. juli 
– noe som umulig kan være akseptabelt ei heller fra 
bevilgende myndigheters side. Den sene tildelingen har 
hatt flere konsekvenser for hivpositive og organi-
sasjonen. For det første visste vi at HivNorge 
ville møte et skjæringspunkt hva aktiviteter 
og ansatte gjaldt om ikke bevilgningene 
ble økt. Dette er også Helse- og omsorgs-
departementet (HOD) kjent med gjennom  
samtaler. Når tildeling først kommer i juli 
og ferien har startet lar det seg ikke prak-
tisk gjennomføre og drøfte, samt beslutte, 
det endelige budsjettet før 17. august. Da 
det heller ikke ble økte bevilgninger ble 
konsekvensen at vi måtte gjennomføre re-
duksjoner både på aktiviteter og på antall 
ansatte. Ett årsverk med ansvar for medlems-
rettede aktiviteter ble derfor inndratt med virkning 
fra 01.09.10 og forhandlingene med den ansatte ble 
avsluttet til 30.11.10, noe som også var den ansattes 
siste arbeidsdag. 

Aktivitetene vi hadde planlagt for høsten måtte på 
grunn av den sene tildelingen nullstilles. I siste halvdel 
av august startet vi på nytt å planlegge høstens aktivi-
teter, men da viste det seg at flere aktiviteter ikke len-

ger kunne gjennomføres blant annet fordi noen av våre 
samarbeidspartnere ikke hadde ledig kapasitet. Dette 
gjaldt for eksempel seminaret ”Jeg er mer enn hivposi-
tiv”. Til dette seminaret hadde vi for øvrig venteliste av 
nydiagnostiserte som dessverre ikke fikk mulighet til å 
delta på vårt mestringsseminar. 

En god ting dette året er oppstarten av vårt infor-
masjonsprosjekt. I 2008 utga Fafo i samarbeid med 
HivNorge en rapport etter å ha gjennomført en kunn-
skaps- og holdningsundersøkelse om hiv i den norske 
befolkningen, ”Fortsatt farlig å kysse? Kunnskap om 
og holdninger til hiv” (Fafo-rapport 2008:21). Resul-

tatene fra undersøkelsen viste et bekymringsfullt 
lavt kunnskapsnivå om hiv i befolkningen, sær-
lig blant ungdom. Den avdekket også til dels 
negative holdninger til mennesker som lever 
med hiv. Mange tolererer relativt store inngrep 
i hivpositives liv med bakgrunn i en smittefrykt 
som ikke bygger på reell smittefare. På denne 

bakgrunn ønsket HivNorge å gjennomføre et 
prosjekt med fokus på informasjonsformid-
ling og øking av kunnskapsnivået om hiv i 

befolkningen. Det har todelt mål: å bedre hold-
ningene til mennesker som lever med hiv samt 

forebygge videre spredning av hiv.

Til slutt vil vi nevne at vi på slutten av året dessverre 
besluttet å avvikle vårt bidrag til ”Å leve med hiv”-
prosjektet i Trondheim. Dette skyldes svært lav akti-
vitet det siste året og manglende stabilitet blant våre 
medlemmer i prosjektet. Vi vurderte det derfor ikke 
lenger som mulig å fortsette som tidligere. Om det på 
et senere tidspunkt er grunnlag for å øke aktivitetene i 
Trondheim igjen, ønsker HivNorge å gjøre det.       

[BAKGRUNN]

Må ha økte tildelinger

1 2 % Besøkstallene på HivNorges hjem-
mesider viste en oppgang på 12 % i 2010 i forhold 
til året før. 

2 5 3 Det ble registrert medieomtale om 
HivNorge i alt 253 ganger i løpet av 2010. Dette 
er en markant økning fra året før da vi hadde 74 
omtaler. TA

LL
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Styre og sekretariat

Årsmøtet er HivNorges høyeste or-
gan og ble avholdt 20. mars 2010. 
307 medlemmer har betalt kontin-
gent i 2010. Av disse er 36 orga-
nisasjonsmedlemmer, det samme 
som året før. Styret i HivNorge 
velges på årsmøtet av medlem-
mene. Styret er det høyeste organet 
mellom årsmøtene. Styret ansetter 
generalsekretær og har arbeidsgi-
veransvar for de ansatte.

Styret har i perioden bestått av:
Willy-Freddy Shanti, styreleder, 

personmedlem
Arild Thoresen, nestleder (YS)
Ingeborg Rokkones, styremedlem 

(FO)
Anniken, styremedl, personmedlem
Bjarne, styremedl, personmedlem
Eigil Granhøy-Markussen, styremedl 

(Kirkens Bymisjon)
Ove, varamedl, personmedlem
Ruth Paintsil, varamedl (Primærme-

disinsk verksted)

Sekretariatet
Generalsekretæren innehar et over-
ordnet ansvar for organisasjonens 
daglige virke, myndighet delegeres 
fra styret. Generalsekretæren er 
også ansvarlig utgiver av HivNorges 
nettsider og for bladet POSITIV.
Evy-Aina Røe, generalsekretær
Arne Walderhaug, rådgiver
Inger-Lise Hognerud, jur. rådgiver
Trond Grinde Rinding, rådgiver 

medl.akt. (fram til 30.11.2010)
Roger Storås, sekretær
Bente Bendiksen, informasjons-

medarbeider (i prosjektstilling fra 
25.01.2010)

Påvirkningsarbeid

HivNorge skal jobbe for å sikre 
eksisterende rettigheter for hiv-
positive samt hindre diskrimine-
ring på grunn av hivdiagnosen. 
Foruten rettighetsspørsmål, er 
opplysningsarbeid også en viktig 
del av vårt påvirkningsarbeid. En 
forutsetning for at mennesker som 
lever med hiv skal ha mulighet til å 
være åpne om sin hivstatus – uten 
å risikere å bli møtt med negativ 
forskjellsbehandling – er at folk har 
tilstrekkelig basiskunnskap om hiv. 
I løpet av 2010 har vi hatt en rekke 
møter med politikere og byråkrater 
på stats- og kommunenivå, samt 
i ulike kontrollorganer som LDO 
(Likestillings- og diskriminerings-
ombudet) og andre samarbeidspart-
nere.

Forutsetningen for å gjøre noe som 
helst er imidlertid at vi har tilstrek-
kelig med økonomiske ressurser. 
Også i 2010 har vi brukt uforholds-
messig mye tid på å skaffe finan-
siering gjennom ulike kanaler og 
måttet avvikle ett årsverk i sekreta-
riatet.

Informasjonsformidling
Resultatene fra Fafos 
kunnskaps- og hold-
ningsundersøkelse fra 
2008 (Fafo-rapport 
2008:21) ”Fortsatt farlig 
å kysse?” viste at kunn-
skapsnivået om hiv i 
befolkningen er bekym-
ringsfullt lavt. Rapporten 
avdekket også en god 
del negative holdninger 
ovenfor mennesker som 

lever med hiv, og den viste en klar 
sammenheng mellom kunnskaps-
nivå og holdninger.

Med bakgrunn i disse funnene 
ønsket HivNorge et større fokus 
på informasjonsvirksomhet. Blant 
annet for å øke kunnskapsnivået 
om å leve med hiv blant folk flest 
samt hvordan hiv smitter og ikke 
smitter. Økt kunnskapsnivå vil gi 
bedre holdninger overfor mennes-
ker som lever med hiv, samt kan 
virke forebyggende med tanke på 
å redusere videre spredning av hiv. 
HivNorge ansatte derfor en infor-
masjonsmedarbeider i en prosjekt-
stilling for 2010. En informasjons- 
og kommunikasjonsstrategi ble 
utarbeidet for å systematisere og 
tydeliggjøre informasjonsformidlin-
gen. Noen av informasjonstiltakene 
i 2010 har vært deltakelse i sosiale 
medier som Wikipedia og blogger, 
opprettelse av egen Facebook-side 
for HivNorge, økt deltakelse på ar-
rangementer og deltakelse på ulike 
konferanser. Det har også medført 
økt distribusjon av artikler på 
websidene, flere pressemeldinger 
og leserinnlegg. Vi har utarbeidet 

quizer, vært aktive ved 
bruk av quiz som infor-
masjonsstrategi, og vi 
har innført evaluerings-
verktøyet Questback. I 
tillegg innebærer pro-
sjektet arbeid for økt 
synliggjøring av både 
temaet hiv og organisa-
sjonen HivNorge.

Blant tiltakene var kam-
panjen ”Hiv – bry deg!”, 
som ble lansert på M/S 
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Color Fantasy på Verdens 
aidsdag. Her deltok en rek-

ke artister og profilerte 
personer. Målet med 
kampanjen er å få 
satt fokus på hiv 

i Norge – at vi har mennesker 
som lever med hiv i her i landet og 
at vi således har utfordringer også 
i vårt land. I tillegg er det viktig å gi 
noe basisinfo om hvem som kan bli 
hivpositive gjennom å fremheve at 
hiv kan ramme alle. Denne kam-
panjen ble gjort i samarbeid med 
Mediameglerne ved Geir Bie. 28 av 
Norges mest kjente ansikter stilte 
gratis opp i kampanjen og ga etter 
vår mening et betydelig bidrag til å 
få fokus på saken igjen. 
HivNorge er godt fornøyd med 
resultatet, den har skapt debatt og 
kortversjonen av filmen ble vist på 
reklamefrie dager på TvNorge og 
TV2 i romjula. Filmen kan ses på 
våre websider, vår Facebook-side 
eller på www.youtube.com, søk på 
”Hiv - Bry deg”.

Workshop 2. desember 2010
Sammen med Mediameglerne 
inviterte HivNorge til workshop 2. 
desember. Temaet for dagen var 
hvordan hivsaken og hivpositives 
rettigheter skal kunne settes og hol-
des på dagsordenen gjennom hele 
2011. Blant deltakerne var politike-
re, folk fra næringslivet, mediefolk 
og ikke minst våre medlemmer.
Det hivpolitiske arbeidet må både 
ha et forebyggende perspektiv 
og et perspektiv på hva som bør 
gjøres for de som allerede lever 
med hiv for å gi hivpositive likever-
dige levekår som resten av Norges 
befolkning. I tillegg til å bidra 
med en rekke kreative innspill til 
dette arbeidet, la workshopen også 

grunnlaget for videre samarbeid 
mellom HivNorge og deltakerne på 
workshopen. 

Rettigheter 
Arbeidet med rettighetsspørsmål i 
2010 har også innbefattet jobbing 
med ulike temaer. For det første har 
vi i løpet av året fulgt opp de førin-
gene som ble lagt i innstillingen fra 
justiskomiteen i forarbeidene til ny 
straffelov. Allerede i 2009 ba vi om 
at det måtte nedsettes et faglig ut-
valg for å se på spørsmålet om hiv 
og bruk av straff. Det gikk imidler-
tid flere måneder før vi fikk infor-
masjon om at regjeringen faktisk 
ville følge opp med et slikt utvalg. 
Vi fulgte arbeidet med mandatet 
tett både med skriftlige innspill 
samt møter med Helse- og omsorgs-
departementet (HOD). Utvalget 
holdt sitt første møte i desember 
2010, og skal jobbe i nær to år. Det 
gjenstår å se hva arbeidet munner 
ut i, men HivNorge vil gjøre det 
vi kan for at situasjonen på dette 
feltet skal bli bedre for mennesker 
som lever med hiv.

Et annet tema som tok mye tid i 
2010 var forslaget fra seksjonso-
verlege Bente Bergersen ved Oslo 
universitetssykehus Aker om 
opprettelsen av et kvalitetsregister 
for hivpositive. HivNorge har ikke 
avvist et slikt register, men vi har 
vært opptatt av at det skal tas til-
strekkelige hensyn til den enkeltes 
rett til personvern. Vi hadde derfor 
flere møter, både med Datatilsynet, 
initiativtakerne, personvernombu-
det ved Oslo universitetssykehus 
samt våre medlemmer vedrørende 
temaet i løpet av året. Prosessen om 
opprettelsen av et kvalitetsregister 
er ikke avsluttet og vi vil følge opp 
denne saken videre. Når det gjelder 
personvernspørsmål generelt, har 

dette vært et tema for 2010. Regje-
ringen kommer med raske forslag 
til lovendringer på helsefeltet med 
betydning for personvernet og det 
er et tidkrevende arbeid å følge 
med. 

Vi vil vi også fremheve retten til 
assistert befruktning for hivposi-
tive. Aldri før har vi hatt så mange 
henvendelser fra medlemmer som 
opplever ufrivillig barnløshet, og 
som ikke gis den samme rett til 
assistert befruktning som resten 
av befolkningen. På denne bak-
grunn foretok vi en henvendelse til 
Likestillings- og diskriminerings-
ombudet (LDO) og klaget myndig-
hetene inn med påstand om brudd 
på diskrimineringslovgivningen. Så 
langt har vi ikke fått et avklarende 
svar fra verken myndigheter eller 
LDO og også denne saken vil vi dra 
med oss over i neste år. 

Kort oppsummert er situasjonen 
for organisasjonen at utfordringene 
knyttet til rettigheter er mange. I til-
legg til det generelle opplysningsar-
beidet samt jobben med å følge opp 
prinsipielle enkeltsaker og overord-
nede rettighetsspørsmål, ser vi at 
det er flere prinsipielle saker som 
trenger myndighetenes avklaring. 
Det er en manglende vilje til offent-
lig satsning på rettighetsarbeidet, 
dette til tross for at de til stadighet 
hevder at dette er viktig. 

Høringer
HivNorge har i løpet av 2010 levert 
to høringsuttalelser, begge innenfor 
to viktige områder for vår organi-
sasjon. Den ene høringen gjaldt 
forslag til forskrift om behand-
lingsrettede helseregistre og tilgang 
til helseopplysninger på tvers av 

[PÅVIRKNING]
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Øverst til venstre: Utenriksminister Jonas Gahr Støre i samtale med Jens Peder Høeberg fra Hiv-Danmark og generalsekretær 
Evy-Aina Røe. Deretter Mari Maurstad med sitt Zulufadderbarn. Til venstre er generalsekretær Evy-Aina Røe på gata i Kristi-
ansand og nederst HivNorges stand under Skeive dager i Oslo.
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virksomheter. Denne høringen er en 
konsekvens av regjeringens sats-
ning på ulike helseregistre og for 
HivNorge er det viktig at person-
vernhensyn blir godt ivaretatt 
i slike prosesser. Den andre 
høringen gjaldt spørsmålet om 
videreføring av skattemessig 
særfradrag for store syk-
domsutgifter. En interde-
partemental arbeidsgruppe hadde 
levert en rapport med forslag til 
forholdsvis omfattende endringer 
av dagens ordning. HivNorge på-
pekte flere forhold ved de foreslåtte 
nye reglene som for hivpositive 
vil slå meget negativt ut. Forelø-
pig, det vil si for skatteåret 2011, 
videreføres de gamle reglene. Det er 
imidlertid usikkert hva som vil skje 
med dette regelverket i årene som 
kommer. Høringene ligger på våre 
nettsider og er tilgjengelig for alle.

Rådgivning
I sekretariatet brukes det mye tid 
på vår rådgivningstjeneste, enten 
per telefon, epost eller ved person-
lig møte. Spørsmålene og rådgiv-
ningssamtalene kan deles i tre 
kategorier: 

For det første er det mange som 
ringer oss med spørsmål om de 
har  vært i en risikosituasjon for 
smitte. Klassiske spørsmål omhand-
ler symptomer på hiv og om ulike 
situasjoner faktisk representerer 
risikosituasjoner. Det er også mange 
som spør om hvor de kan teste seg, 
om muligheter for anonym testing 
og hvor lenge man må vente på svar. 

Videre tar mange kontakt fordi de 
nettopp har testet positivt og/eller 
har utfordringer knyttet til det å 

være hivpositiv. De henvender seg 
til oss med generelle spørsmål om 
vår organisasjon og om hva slags 
tilbud vi har. Mange ønsker bare å 

snakke med en annen om situa-
sjonen som har oppstått og de 
ønsker informasjon om hvor de 
kan henvende seg med ulike 
problemstillinger. Vi ser en 
økning i henvendelser fra par 

hvor den ene er hivpositiv og 
den andre negativ, hvor de søker 
råd knyttet til utfordringer samlivet 
medfører. 

Den tredje kategorien gjelder 
juridisk rådgivning. Henvendelsene 
kommer fra personer som lever 
med hiv, pårørende eller fagperso-
ner. Spørsmålene er generelle i form 
av hvilke rettigheter hivpositive 
har, eller er spesifikke knyttet opp 
mot konkrete situasjoner. Enkelte 
ganger er det tilstrekkelig med én 
rådgivningstime, mens i andre saker 
kan det være behov for betydelig 
oppfølging. I løpet av 2010 har det 
vært stor pågang til vår juridiske 
rådgivningstjeneste.

Informasjon
Bladet Positiv
HivNorges fagblad POSITIV tar blant 
annet opp viktige saker i debatten 
om hivepidemien og presenterer 
intervjuer med hivpositive om deres 
livssituasjon. Det har blitt utgitt 
siden 2002. Det kom med fire 
utgaver i 2010. Bladet sendes 
til alle medlemmer, abonnen-
ter og distribueres gjennom 
utvalgte steder som for 
eksempel infeksjonsmedi-
sinske avdelinger ved de 
største sykehusene her i 
landet. På sommeren 2010 

fikk HivNorge anledning til distri-
busjon i Narvesen. Fra og med nr 
4/2010 ble bladet lagt ut for salg i 
utvalgte Narvesen-butikker.

Nyhetsbrev
Det ble sendt ut tre nyhetsbrev 
til medlemmene i løpet av 2010. 
Nyhetsbrevene inneholder informa-
sjon om organisasjonens aktiviteter. 
Sekretariatet jobber med å utvikle 
et elektronisk nyhetsbrev til med-
lemmene, samt til presse og andre 
interesserte.

Questback
HivNorge tok i 2010 i bruk Quest-
back, et elektronisk verktøy som 
brukes til å samle inn og analysere 
informasjon, og verktøyet kan 
ha flere ulike bruksområder. For 
HivNorge har aktuelle bruksområ-
der i første omgang vært kartleg-
ging av kunnskap og holdninger, 
og evaluering av gjennomførte 
arrangementer, foredrag og semina-
rer. Vi har også brukt verktøyet til 
hivinformantenes egen evaluering 
av sine oppdrag, gjennomføring 
av quiz og kartlegging og analyse 
av svarene på quizer HivNorge har 
gjennomført i løpet av 2010.

Quiz
Både på våre websider, vår Face-
bookside og på HivNorges stands 
har quiz vært et populært tilbud 

[INFORMASJON]
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Øverst til venstre: Plussprisvinner Per Miljeteig sammen med svigerdatter Ane Dahl Torp. Generalsekretær Evy-Aina Røe 
sammen med programleder Thomas Leikvoll. Samlet på bildet i midten fra venstre: Geir Bie, Marie fra NRK-serien Trekant, 
Ane Dahl Torp, Erik, Ingeborg Sørensen, Thomas Leikvoll, Kriss og Evy-Aina Røe. Bildet nederst: Erik (fra Erik og Kriss), Ane 
Dahl Torp, Marie fra NRK-serien Trekant, Kriss, tidligere modell Ingeborg Sørensen og Thomas Leikvoll poserer i samband 
med lanseringen av HivNorges nye kampanje.
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4 . 6 2 3 Ved utgangen av 2010 var det 
i alt diagnostisert 4.623 mennesker med hiv her i 
landet. Det er en økning på over 250 fra året før. 

8 4 9 Etter omleggingen av webplattformen 
i 2007, har det pr 31. desember 2010 blitt produ-
sert 849 artikler på websidene til HivNorge.TA

LL

gjennom året. Bruk av quiz har flere 
intensjoner. I tillegg til økt synlig-
gjøring av temaet hiv i ulike fora, 
gir quizene publikum en mulighet 
til å få testet sine kunnskaper om 
hiv på en underholdende måte. Sva-
rene gir HivNorge et innblikk i en 
del av holdningene som finnes i be-
folkningen. Selv om det ikke lar seg 
gjøre å generalisere på bakgrunn av 
svarene, vil gir de likevel gi et bilde 
av kunnskapsnivå og holdninger 
hos respondentene.

Bruk av quiz på stands er også en 
gylden anledning for å skape dialog 
om hiv. Spørsmålene skaper en 
arena for samtale, og vi ser at det 
åpner for flere spørsmål fra publi-
kum og gir mulighet for informa-
sjonsformidling og kunnskapshe-
ving om hiv.

Web
Etter omleggingen av webplattfor-
men i 2007, har det pr 31. de-
sember 2010 blitt produsert 849 
artikler på websidene til HivNorge. 
Her finner man både informasjon 
og artikler om hiv, og relevante te-

maer i forhold til å leve med hiv. I 
tillegg produseres det nyhetssaker, 
og i 2010 ble det produsert 93 
nyhetssaker på websidene. Sam-
tidig ble det lagt ut meldinger om 
HivNorges synspunkter på en rekke 
saker, samt artikler fra Positiv og 
generell oppdatering av informa-
sjon og lenker på sidene. Det legges 
også ut lenker til andre mediers 
omtale av hiv og aids. Besøkstallene 
fra 2010 viser en oppgang på 12 
prosent fra 2009.

HivNorge på Sommerspillet
Lørdag 24. juli deltok HivNorges 
generalsekretær Evy-Aina Røe på 
TV2s sommersatsing ”Sommerspil-
let”. Med den idylliske sørlandsbyen 
Arendal som arena kunne program-
lederne Katarina Flatland og Sturla 
Berg-Johansen by på aktuelle gjester 
og kjente artister. ”Lyst” var temaet 
for ”Sommerspillet” denne kvelden, 
og blant gjestene var sexolog Gro 
Isachsen og Evy-Aina Røe. HivNorge 
fikk satt fokus både på forebygging 
mot videre spredning av hiv og på 
det lave kunnskapsnivået om hiv i 
befolkningen, særlig blant unge.

Sosiale medier
Som et ledd i HivNorges strategi 
om å gjøre informasjon om hiv 
mer synlig og lettere tilgjengelig 
for befolkningen, har HivNorge 
i 2010 etablert seg i sosiale 
medier. Sosiale medier, som for 
eksempel Facebook, er blitt en 
sentral sosial arena i dagens 

samfunn. Her holder man kontakt 
med venner, man bygger nettverk 
og det er også blitt en viktig arena 
for å nå ut med informasjon til et 
bredere publikum. Svært mange 
benytter seg av Facebook, både 
unge som eldre. Dette er derfor en 
hensiktsmessig arena for HivNorge 
å være aktive på, og vi lanserte vår 
Facebook-side i forbindelse med 
Skeive dager i Oslo. I tillegg kan du 
finne oss på Wikipedia, med kom-
mentarer på blogger som tar for seg 
hiv, og vår kampanjevideo som ble 
lansert på Verdens aidsdag i 2010 
kan du se på YouTube.

Hivinformantene
En viktig del av HivNorges forebyg-
gende arbeid er Hivinformanttje-
nesten. Dette er en tjeneste åpen 
for alle som ønsker informasjon om 
hivsituasjonen i Norge. Et foredrag 
av en hivinformant består normalt 
av en kort orientering om HivNorge 
som organisasjon, faktaopplys-
ninger om hiv, herunder hvordan 
hiv smitter og ikke smitter, samt 
informantens personlige erfaringer 
knyttet til det å leve med hiv. Av-
slutningsvis åpnes det for spørsmål. 

I tillegg har vi et samarbeid med 
Menneskebiblioteket i regi av Norsk 
Folkehjelp. Dette er en annen form 
for formidling av kunnskap. Men-
neskebiblioteket består av ”levende 
bøker”, for eksempel en hivpositiv, 
en synshemmet eller en homofil. 
Man kan da låne ”boken” og få svar 

[INFORMASJON]
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på spørsmål man sitter inne med.

2010 var et hektisk år for våre 
informanter ikke bare fordi det har 
vært betydelig etterspørsel men 
også fordi antall informanter er på 
et minimumsnivå. Dette har nød-
vendigvis ført til høy aktivitet for 
den enkelte informant. Vi ønsker 
derfor å rette en stor takk til våre 
hivinformanter for innsatsen som 
er lagt ned i år samtidig som vi ser 
behovet for intensivert målrettet 
arbeid for å rekruttere flere infor-
manter.   

Hivinformantfilmer
Firmaet Applaus! Film og TV AS har 
på oppdrag fra HivNorge ferdigstilt 
to filmer om hivinformantene. En 
tredje film vil bli produsert. Filmene 
vil bli gjort tilgjengelig på HivNor-
ges websider og er tenkt brukt som 
”reklame” for hivinformantene. Fil-
mene kan også brukes i ulike andre 
sammenhenger, som for eksempel i 
forbindelse med foredrag. Dette var 
gjort mulig gjennom en donasjon 
fra ett av medlemmene våre. Vi tak-
ker aller hjerteligst for dette.

Andre filmer
Firmaet Mediaplanet laget en infor-
masjonsfilm om hvordan hiv ikke 
smitter med tittelen ”Det er ikke far-
lig å kysse”. Den ble publisert på en 
rekke websider (blant annet tv2.no) 
i forbindelse med en kampanje om 
helse i april måned. Filmen er også 
tilgjengelig på HivNorges websider.

Presse
I forbindelse med ulike arrange-
menter og meningsytringer fra 
HivNorges side er det blitt sendt ut 
pressemeldinger. Det ble registrert 
medieomtale om HivNorge i alt 253 

ganger i løpet av 2010. Dette er en 
markant økning fra året før da vi 
hadde 74 omtaler. HivNorge hadde 
123 omtaler i 2008. Det er lagt ut 
link til alle disse omtalene på våre 
websider.

Rettighetsturné
HivNorge mottok på slutten av 
2010 særskilte midler fra Justis-
departementet for å gjennomføre 
en rettighetsturné. Juristen vil 
besøke de største byene i Norge 
og holde foredrag for ansatte ved 
infeksjonsmedisinske avdelinger 
og eventuelt andre som gjennom 
sitt arbeid kommer i kontakt med 
mennesker som lever 
med hiv. Målsettingen er 
å øke kunnskapen om 
hivpositives rettigheter 
og plikter. Turneen ble 
startet opp i 2010 og vil 
fortsette i 2011.

Rettighetshefter
HivNorge har fått støtte 
fra Justis-departementet og Gilead 
til å produsere rettighetshefter for 
mennesker som lever med hiv. I 
løpet av 2010 kom tre nye hefter; 
”Hjelp til bolig”, ”Pasientrettigheter” 
og ”Økonomi”. Heftene er sendt til 
medlemmer, infeksjonsmedisin-
ske avdelinger og andre som vil ha 
nytte av dem.

Foredrag
I løpet av 2010 har ansatte i se-
kretariatet holdt mange foredrag 
i ulike fora. Temaene har vært alt 
fra det generelle om hiv i Norge, 
om vår organisasjon og til juridiske 
foredrag. Sistnevnte har blant annet 
omhandlet rettigheter og plikter 
for hivpositive generelt eller mer 
spesifikt i forhold til arbeidsliv, 

straffelovens bestemmelse eller hel-
sepersonells plikter ovenfor men-
nesker som lever med hiv. I løpet av 
året holdt vi blant annet foredrag 
på en nasjonal tannhelsesekretær-
konferanse, for sykepleierstudenter 
ved universitetet i Agder, for AUF 
Akershus, årsmøte til Skeiv ungdom 
med flere.

Skeive dager
Skeive dager i Oslo: HivNorge 
markerte seg med stand på Skeive 
dagers Pride Park på Rådhusplassen 
fire dager i slutten av juni. Foruten 
utdeling av brosjyrer, kondomer og 
annet informasjonsmateriell hadde 

vi en quiz med flere flotte 
sponsede premier. Dette 
året som året før hadde vi et 
samarbeid med Olafiaklinik-
ken med tilbud om hivtesting 
onsdag til fredag. Både stan-
den og testteltet var svært 
godt besøkt.

Skeive Sørlandsdager: I for-
bindelse med Skeive Sørlandsdager 
som ble avholdt i Kristiansand 2. 
til 10. juli inviterte HivNorge til 
seminaret ”Å leve med hiv i 2010”. 
Publikum fikk en innføring i histo-
rien om hiv i Norge, om hvordan 
situasjonen er i dag, samt om hvilke 
utfordringer hivpositive møter i 
det norske samfunnet, blant annet 
innenfor arbeidslivet og knyttet til 
åpenhet om at man lever med hiv.
Seminaret fikk også en personlig 
vri da publikum fikk møte en av 
våre hivinformanter. Vedkommende 
formidlet hva det vil si å leve med 
hiv i Norge i dag, og delte sine egne 
erfaringer med tilhørerne. I tillegg 
var HivNorge synlig i gatebildet i 
Kristiansand.
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[AKTIVITETER]

Homodagene i Vestfold: For andre år 
på rad arrangerte LLH Vestfold Ho-
modager i Tønsberg 6. til 8. august. 
LLH Vestfold benyttet anledningen 
til åpning av sine nye lokaler. På 
programmet sto også blant annet 
skeive filmer og debatt, og på lør-
dagen gikk historiens første homo-
parade gjennom Tønsbergs gater.
HivNorge var til stede med stand 
utenfor de nye lokalene. Vi mar-
kerte oss også i byens gater under 
paraden, med utdeling av kondo-
mer og HivNorges effekter. I tillegg 
til informasjonsmateriell og kon-
domer, kunne vi på standen tilby 
Homodagenes besøkende en quiz 
om hiv slik at de fikk testet sine 
kunnskaper, noe som viste seg å 
være svært populært.

Stavanger på Skeivå: For 
tolvte gang arrangerte LLH 
Rogaland Stavanger på 
Skeivå. Lørdag 4. septem-
ber preget organisasjoner 
og lag den fargerike Øvre 
Holmegate, i anledningen 
kalt ”Homogadå”, hvor hu-
sene er malt i alle regnbuens farger.
HivNorge var på plass med stand 
og kunne by på informasjon og vår 
etter hvert så populære quiz, hvor 
publikum kunne teste sine kunn-
skaper om hiv. Premier vanket til 
dem som utmerket seg.

Stands
Vi deltok som vanlig med stands 
under Smitteverndagene i Oslo i 
juni og for første gang var vi invi-
tert til Norsk Sjømannsforbunds 
landsmøte som ble avholdt på  
Hotel Plaza i Oslo i september.

Verdens aidsdag
M/S Color Fantasy: I samarbeid med 
Mediameglerne og Color Line hadde 
HivNorge et eget arrangement på 
M/S Color Fantasy på Verdens 
aidsdag. Boken ”Kjærlighet, kunn-
skap og kondom” av Olav André 
Manum som ble utgitt på Pax forlag, 
ble lansert med blant annet intervju 
med forfatteren og boksignering. 
Samtidig ble også kampanjen ”Hiv 
– bry deg!” lansert. Her deltok en 
rekke artister og profilerte personer 
i en film, som foruten våre websi-
der også kan ses på YouTube. En 
kortversjon ble vist på reklamefrie 
dager på enkelte norske tv-kanaler. 
Noen av artistene deltok også på 
lanseringen på M/S Color Fantasy.

Fellesarrangement: Sammen med et 
tyvetalls andre organisasjoner del-

tok HivNorge på et arrangement 
på Jernbanetorget på Verdens 
aidsdag i 2010. Tema for dagen 
var ”Like rettigheter nå!”  Et stort 
telt med varmeapparater var 
satt opp foran den gamle Østba-

nebygningen og teltet var delt opp 
i ti ulike temaer og hvert tema ble 
betjent av en eller flere organisasjo-
ner. HivNorge deltok under temaet 
”historie” med tittelen ”Det var en 
gang …”. I tillegg var en del av teltet 
reservert ulike aktiviteter, så som 
undervisning av en skoleklasse, 
underholdning og andre aktiviteter. 
To studenter fra Westerdahl School 
of Communication hadde på frivillig 
basis laget to filminnslag om hen-
holdsvis hivhistorien og om hvor-
dan hiv ikke smitter som ble vist på 
en monitor.

Plussprisen:  Plussprisen går hvert 
år til en person som enten setter 
hiv på dagsordenen, bidrar til å gi 

hiv et ansikt, er med på å redusere 
myter og stigma – eller bidrar med 
en langvarig innsats for hivpositive 
og hivpositives rettigheter. Årets 
Plusspris gikk til Per Miljeteig, og 
om årets Plusspris-mottaker sier ju-
ryen at han fyller alle disse kriteri-
ene. Han har bidratt med kunnskap 
og engasjement gjennom mer enn 
to ti-år. Miljeteig har vært med på 
å gi hiv et tydelig ansikt, både i det 
offentlige rom og gjennom kontakt 
med politikere, byråkrater og andre 
beslutningstakere. Gjennom å vise 
ansikt i møte med andre mennesker 
har Miljeteig vist at å leve med hiv 
handler om mennesker, og ikke tall 
og statistikker, heter det videre i 
begrunnelsen.

Han var i den første tiden etter 
at Helseutvalget for homofile var 
stiftet en av de første hivpositives 
representant i Helseutvalgets styre 
og var med på å legge grunnlaget 
for – og var en av stifterne av – 
hivpositives interesseorganisasjon 
Pluss. Gjennom sitt utrettelige 
arbeid, ikke minst det siste tiåret, 
har han vært ei vaktbikkje som har 
pushet myndighetene. Han har vært 
en aktiv bidragsyter i utviklingen 
av myndighetenes nye strategi-
plan ”Aksept og mestring”. Under 
overrekkelsen av prisen påpekte 
generalsekretær Evy-Aina Røe at 
Miljeteig ikke generelt kan beskri-
ves som ei brysom masekråke, men 
han er uten tvil standhaftig og ikke 
minst tydelig når det er og har vært 
nødvendig.

Historieboka
Hva som skjedde da hiv ble opp-
daget i Norge og hva som siden 
hendte er noe av det journalisten og 
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forfatteren Olav André 
Manum forsøker å 
oppsummere i boka 
”Kjærlighet, Kunn-
skap og Kondom 
– Den hivpolitiske 
kampen i Norge” 
som ble utgitt 
på Pax forlag på Verdens aidsdag 
1. desember. Boka er blitt mulig 
gjennom støtte fra Institusjonen 
Fritt Ord, Helsedirektoratet, Barne-, 
inkluderings- og likestillingsdepar-
tementet og Eckbos legater. Den tar 
for seg historien fra tidlig åttitall, 
dannelsen av Pluss og Landsfore-
ningen mot Aids, sammenslåings-
prosessen og går frem til og med 
kampen mot straffelovens paragraf 
155 sommeren 2010. For forfat-
teren har det vært et møysommelig 
arbeid å sy sammen denne historien 
på 276 sider. Foruten samtaler med 
personer som er og har vært invol-
vert i hiv- og aidsarbeidet her til 
lands, har han også benyttet seg av 
en rekke skriftlige kilder: styrepro-
tokoller, medlemsblad, avisutklipp, 
brosjyrer og annet materiell fra tre 
tiår med hiv. Det er ikke alle han 
har greid å få tak i, og særlig blant 
folk som har jobbet på grasrotni-
vået har det vært en utfordring. 
Forfatteren og boka ble presentert i 
Positiv nr. 4-2010.

Aktiviteter
Seminarer og treff
Jeg er mer enn hivpositiv
Også i år var vårt seminar ”Jeg er 
mer enn hivpositiv” populært og 
vi opererte derfor med venteliste 
for deltakelse. Seminaret, som er et 
samarbeid med Norsk Selvhjelps-
forum, gikk av stabelen fra fredag 
til søndag en helg i mars. Denne 

gangen var det mange 
nye som aldri tidligere 

hadde vært i kontakt med 
organisasjonen som deltok. 

Vårt møysommelige arbeid 
med å forbedre kontakten 

med de infeksjonsmedisin-
ske avdelingene gjør at vi nå 

rekrutterer bredere. Tilbakemeldin-
gene fra deltakerne var i all hoved-
sak positive. Kombinasjonen av det 
faglige sammen med det sosiale ble 
verdsatt. HivNorge hadde også som 
mål å arrangere ett kurs til i løpet 
av høsten. Siden tildelingene kom 
sent var det imidlertid ikke mulig å 
gjennomføre dette da våre samar-
beidspartnere allerede var fullboo-
ket resten av året.

Kvinnetreff
I løpet av 2010 har vi avholdt to 
lørdagstreff for kvinner som lever 
med hiv. De kvinnelige medlem-
mene i organisasjonen har tidligere 
ytret et sterkt behov for et hefte 
med personlige historier med ulike 
aspekt ved det å leve som hivpositiv 
kvinne. Et mulig innhold i et slikt 
hefte var derfor tema for de to kvin-
nesamlingene som vi har avholdt i 
løpet av 2010. 

I begynnelsen av året hadde vi et 
treff med unge hivpositive kvinner, 
og i november et treff med hivpo-
sitive kvinner over 35 år. Gjennom 
samtalene om hvilke utfordringer 
man møter som hivpositiv kvinne 
ble det også rom for å utveksle erfa-
ringer. Hvert treff ble avsluttet med 
en felles middag. Målet for dagen 
var å finne frem til hvilke utfor-
dringer man som hivpositiv kvinne 
møter i hverdagen. Tema som ble 
drøftet, var utfordringer i forhold 
til partnere, både i forhold til det å 

fortelle om diagnose, bruk av kon-
dom og oralsex. Mange er naturlig 
nok også opptatt av det å få barn. 
Den overordnede problemstillingen 
om åpenhet ble også tatt opp. 

Femten pluss
I november ble det avholdt et se-
minar for hivpositive som har levd 
med hiv i mer enn femten år. Vi øn-
sket å sette fokus på alderdom og 
hiv, samt langstidsvirkningene av å 
ha levd lenge med hiv. I den anled-
ning inviterte vi Garry Brough fra 
Terrence Higgins Trust (THT) – en 
ledende hivorganisasjon i Storbri-
tannia. Han presenterte resultatene 
fra en undersøkelse som THT, i 
samarbeid med Age UK, har utført 
blant hivpositive over 50 år. Under-
søkelsen tar for seg hvilke bekym-
ringer og behov respondentene har 
med tanke på det å bli eldre som 
hivpositiv. Evalueringen av femten-
pluss-seminaret viser at deltakerne 
fikk stort utbytte av presentasjonen 
til Garry Brough og diskusjonen 
rundt hvilke utfordringer som 
oppleves i forhold til alderdom og 
hiv. Det ble utvekslet en god del 
erfaringer, og HivNorge fikk mange 
innspill for videre arbeid.

Temamøte
Et aktuelt tema i løpet av året har 
vært et forslag om å opprette et 
nasjonalt kvalitetsregister for hiv. 
Seksjonsoverlege Bente Bergersen 
ved Oslo Universitetssykehus Aker 
er initiativtakeren til dette registe-
ret, som har til hensikt å sikre et 
bedre og likere behandlingstilbud 
til alle hivpositive uansett bopel.
Registeret bygger på personidentifi-
serbare data, og flere av HivNorges 
medlemmer har uttrykt bekymring 
for dette. HivNorge inviterte derfor 
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til to temamøter for alle hivpositive 
i løpet av 2010 hvor kvalitetsre-
gisteret sto på dagsordenen. Bente 
Bergersen ble invitert til å presen-
tere registeret, og deltakerne fikk 
anledning til å stille spørsmål, samt 
gi HivNorge tilbakemelding om 
hvordan de opplever registeret.

Skrivekurs
Hvordan forteller man en historie 
på en spennende måte? I mai kunne 
HivNorge i samarbeid med to tekst-
studenter fra Westerdals School of 
Communication tilby skrivekurs for 
våre kvinnelige medlemmer. Gjen-
nom kreative skriveoppgaver fikk 
deltakerne utforsket sin litterære 
stemme, det vil si å kunne fortelle 
en historie, sin egen eller andres, på 
en spennende måte.
Kurset var en del av studentenes ek-
samensoppgave, hvor hensikten var 
å finne frem til nye stemmer, stem-
mene til mennesker som vanligvis 
ikke blir hørt i samfunnet. Prosjek-
tet valgte de derfor å kalle ”Uhørt”.

Medisinfirmaer
HIV and Your Body: Medis-
infirmaet Gilead har 
utviklet et samtale- og 

undervisningsopplegg 
for mennesker som 
lever med hiv hvor 
man lærer om virusets 
virkning på krop-
pen. I samarbeid med 
HivNorden har dette 
vært presentert for de 
nordiske organisasjo-

nene. HivNorge sendte 
fem frivillige pluss en fra 
sekretariatet til Stock-
holm, hvor de sammen 

med representanter fra de 
øvrige nordiske organisa-

sjonene deltok på et introduksjons-
kurs. Kursopplegget er bearbeidet 
og vil bli tilbudt hivpositive i 2011.

Abbottkonferansen: Konferansen ble 
denne gangen avholdt i Amsterdam. 
HivNorge deltok med tre deltagere, 
to medlemmer og en fra sekretaria-
tet. Temaene for konferansen var 
altomfattende med workshops om 
stigma/diskriminering, forebygging 
og testing, organisasjonsutfordrin-
ger og medisinske spørsmål.  I år 
hadde man også valgt å invitere 
ledere og representanter fra andre 
organisasjoner som HivEurope, 
Aids Action Europe, HivNorden med 
flere.

Det var en innholdsmessig god 
konferanse med en flere dyktige 
forelesere, men deltagernes kunn-
skap og kompetanse spriker slik at 
innholdet derfor ikke ”treffer” alle. 
HivNorges tilbakemelding er derfor 
at Abbott må være tydelig på hvem 
konferansen er ment for. Samtidig 
mener vi at konferansen i fremtiden 
bør rettes mot ordinære medlem-
mer og ikke mot administrasjonen 
eller styret. HivNorges ønske om 
hvem som skal være fremtidige 
deltagere er også tatt opp med 
HivNorden. 

Studiebesøk
Vi har i løpet av året hatt mange 
studiebesøk på vårt kontor. Dette 
dreide seg om alt fra hele klasser 
med helsefagsstudenter til offisi-
elle delegasjoner fra andre land. 
Informasjonen de har etterspurt 
har blant annet vært om hiv, om 
situasjonen i Norge, om vår organi-
sasjon og om rettigheter og plikter 
for mennesker som lever med hiv i 
Norge. 

Samarbeid
Sløyfesalg: I samar-
beid med skuespiller 
Mari Maurstad og 
hennes organisa-
sjon Zulufadder 
lanserte Hivfondet i 
forbindelse med Skeive dager i Oslo 
en ny rød sløyfe. De håndlagede 
sløyfene er laget av perler, og er 
sydd av kvinner i Sør-Afrika. Alle 
kvinnene er knyttet til barn som er 
med i Mari Maurstads Zulufadder. 
Zulufadder arbeider for kvinner og 
barn som er berørt av hiv og aids i 
Sør-Afrika. Sløyfene distribueres av 
HivNorge, og inntektene av sløyfe-
salget deles mellom Zulufadder og 
Hivfondet.

Gaver og innsamlinger
HivNorge har mottatt gaver og arv 
for nesten 60.000 kroner i 2010. Vi 
er godkjent av myndighetene slik at 
gaver til organisasjonen kan trekkes 
fra på selvangivelsen i henhold til 
skattelovens § 6-50. HivNorge er 
også medlem av Stiftelsen Innsam-
lingskontrollen, hvis formål er å 
ivareta allmennhetens interesser 
i at innsamlinger til humanitære, 
kulturelle og religiøse formål m.v. 
organiseres og gjennomføres på 
en betryggende måte og at forvalt-
ningen av midlene er forsvarlig. 
Innsamlingskontrollen godkjenner 
HivNorges regnskap hvert år.

Frivillige
De frivillige i HivNorge utgjør en 
viktig ressurs for organisasjonen. 
Arbeidsoppgavene de utfører er 
varierte, og spenner fra pakking 
av Positiv og annen informasjon 
for utsendelse til våre medlemmer, 
utdeling av Positiv på ulike insti-
tusjoner og møtearenaer i Oslo, og 
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til aktiv deltakelse under arrange-
menter og på stands. Evalueringen 
de frivillige gir av dette arbeidet er 
viktige tilbakemeldinger for organi-
sasjonens videre arbeid.

Distriktene
HivNorge har deltatt med stand un-
der Homodagene i Vestfold i Tøns-
berg, under Skeive sørlandsdager i 
Kristiansand og under Stavanger på 
Skeivå. Vi har også hatt møte med 
infeksjonsmedsinere ved medisinsk 
poliklinikk ved Stavanger Universi-
tetssykehus.

Ved slutten av året besluttet 
HivNorge å avvikle organisasjo-
nens bidrag til ”Å leve med hiv”-
prosjektet i Trondheim, på grunn 
av manglende stabilitet. Vi vurderte 
det derfor ikke lenger hensiktsmes-
sig å fortsette som tidligere. Om det 
er grunnlag for det, vil HivNorge 
på et senere tidspunkt gjenoppta 
aktivitetene i Trondheim.       

Internasjonalt
HivNorge deltar i to nettverk av 
søsterorganisasjoner. Dette er for 
det første HivNorden som i løpet av 
2010 har hatt tre møter. Det store 
prosjektet i året som har gått har 
vært HIV and Your Body. Dette er 
et samtale- og undervisningsopp-
legg for hivpositive hvor man får 
kunnskap om virusets virkning på 
kroppen. HIV and Your Body er 
utviklet av medisinfirmaet Gilead 
og bearbeidet i samarbeid med 
HivNorden. 

Når det gjelder Abbott-konferansen, 
reiste HivNorge problemstillin-
gen knyttet til hvem konferansen 
skal rettes mot. Basert på dette vil 

HivNorden skrive et brev til Abbott 
for å forsøke å endre målgruppen 
til igjen å være et tilbud til ordinære 
medlemmer og ikke til styre og 
administrasjon. 

Til vår felles stand under konferan-
sen AIDS 2010 i Wien utarbeidet 
HivNorden en brosjyre om hiv og 
kriminalisering i de nordiske lan-
dene, som ble vel mottatt av delta-
gerne på konferansen. Problemstil-
lingene og utformingen ble utført 
av HivNorge. Også i HivNorden er 
det knyttet utfordringer til finan-
siering av organisasjonen. Utover 
dette har det vært diskusjoner om 
tema som opptar de ulike landene, 
samt erfaringsutveksling. 

HivNorge en også medlem av det 
europeiske nettverket HivEurope. 
Det ble avholdt årsmøte i Lisboa 29. 
april til 1. mai. Dette var et viktig 
møte da HivEuropes vedtekter 
endelig ble vedtatt – etter fem år. At 
vedtektene er på plass muliggjør at 
vi nå kan gå videre med de viktige 
felleseuropeiske utfordringene. På 
møtet i Lisboa ble Evy-Aina Røe 
valgt inn i HivEuropes styre. I løpet 
av 2010 har HivEurope blant annet 
gjennomført en spørreundersøkelse 
om seksuelle og reproduktive rettig-
heter i de ulike europeiske landene. 
Slike undersøkelser er viktige i vårt 
påvirkningsarbeid på hjemmebane, 
det viser seg nemlig ofte at Norge 
slettes ikke alltid er best i klassen.

I 2010 var HivNorge også represen-
tert på den internasjonale konferan-
sen AIDS 2010 i Wien. Med særskilt 
støtte fra Helsedirektoratet reiste vi 
med fire representanter i tillegg til 
en journalist. Disse konferansene er 
store evenementer og vi brukte mye 

tid i forkant av konferansen for å 
gjøre oss kjent med programmet. 
Vi fordelte oss på ulike sesjoner og 
foredrag og hadde i løpet av dagene 
i Wien hyppige oppdateringsmøter. 
Journalisten leverte daglig flere sa-
ker til hjemmesiden vår. I tillegg til 
å være en delegasjon fra HivNorge 
hadde vi oppgaver i forbindelse 
med vår felles nordiske stand, samt 
møter med HivEurope-nettverket. 

Alle de reisende fra HivNorge var 
fornøyd med konferansen, men 
da alle, med unntak av journalis-
ten, var førstegangsreisende til et 
slikt arrangement, er det ikke til å 
komme forbi at vi ble overveldet av 
alt som skjedde. Nyttige kontakter 
ble imidlertid knyttet, og ny 
kunnskap og informasjon 
om ulike tema ble tatt 
med tilbake til Norge.

Når det gjelder 
det internasjonale 
arbeidet må også 
HivNorges deltakelse i 
den norske delegasjonen 
til PCB (Programme Coordi-
nating Board) for Unaids nevnes. På 
PCB-møtene er vår oppgave å være 
representant for sivilt samfunn i 
delegasjonen. Vi skal med andre 
ord snakke på vegne av de som 
lever med hiv i Norge. Det er verdt 
å merke seg at den norske delega-
sjonen er den eneste delegasjonen 
som har en representant for sivilt 
samfunn som en del av den offisiel-
le delegasjonen. I løpet av 2010 har 
det vært to møter i PCB og HivNorge 
var representert på begge. 

[INTERNASJONALT]
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[REGNSKAP 2010]

RESULTATREGNSKAP:

Fordeling av utgiftene:
 
Husleie, strøm, data, kontordrift – 24,88 %
Informasjonsvirksomhet – 16,34 %
Rådgivning - 15,4 %
Medlemsaktiviteter - 10 %
Politisk arbeid - 8 %

 2010 2009 
Medlemskontigenter 153.050 138.600
Offentlige tilskudd 4.692.000 4.930.590
Ref. off. avgifter 139.973 40.920
Andre tilskudd 133.000 263.264
Annonseinntekter 107.000 107.000
Gaver og innsamlinger 59.873 100.601
Egenandel arrangementer 5.400 7.937
Salg av pins til Hivfondet 29.281 43.369
Andre inntekter 108.968 77.126
Inntekter overført neste år -212.975
Øremerkede offentlige tilskudd 925.373 117.806
Renteinntekter 4.471 5.274
SUM 6.145.414 5.832.487

Kostnader til anskaffelse av midler 14.816 1.500
Kostnader til organisasjonens formål:
Påvirkningsarbeid 482.010 401.625
Rådgivning 915.360 962.615
Informasjonsvirksomhet 972.940 1.194.883
Distriktsaktiviteter 59.666 30.585
Organiserte aktiviteter 590.877 1.191.302
Styrende organer 111.953 125.075
Internasjonalt arbeid 399.788 134.675
Tilskudd til Hivfondet 45.000 43.369
Kostnader til administrasjonen 1.481.620 1.604.708
Øremerkede prosjekter 880.910 117.806
SUM 5.954.940 5.808.143

Årets resultat 190.474 24.344
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[REGNSKAP 2010]

 2010 2009 
Omløpsmidler 
Fordringer 161.265 252.905 
Sum fordringer 161.265 252.905
Bankinnskudd, kontanter o l 1.629.864 1.844.580
Sum omløpsmilder 1.791.129 2.097.485
Sum eiendeler 1.791.129 2.097.485

Egenkapital
Egenkapital 01.01 336.758 312.414
Årets resultat 190.474 24.344
Egenkapital 31.12. 527.232 336.758
Gjeld
Leverandørgjeld 29.100 167.124
Forskuddsbetalte tilskudd 212.975 823.405
Offentlige avgifter 280.057 204.486
Annen kortsiktig gjeld 741.765 565.712
Sum kortsiktig gjeld 1.263.897 1.760.727
Sum egenkapital og gjeld 1.791.129 2.097.485BA
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[KALENDER 2010]

Bildene øverst er fra konferansen AIDS 2010 som ble holdt i Wien, Østerrike. Artisten Annie Lennox og president Bill Clinton 
var blant de celebre gjestene i tillegg til rundt 20.000 hivaktivister. Nederst bladet Positivs fire forsider i 2010.
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Januar 2010
Obama-administrasjo-
nen opphevet innrei-
serestriksjonene for 
hivpositive i USA fra 4. 
januar. Sør-Korea gjorde 
det samme fra årsskiftet.

Februar 2010
I februar var HivNorges sekretariat 
travelt opptatt med søknader og 
ferdiggjøring av årsmelding.

Mars 2010
Hivtallene for 2009 ble presentert 

av Folkehelsa og viste en 
svak tilbakegang fra året før. 
Årsmøtet i HivNorge valgte 

Willy-Freddy Shanti som ny 
leder.

April 2010
Kina opphevde reiserestriksjonene 
på samme måte som USA og Sør-
Korea hadde gjort noen måneder 
tidligere. Ungdommens musikk-
teater satte opp stykket Rent for å 
bevisstgjøre ungdommen i Askim 
om seksuelt overførbare infeksjo-
ner. Hiv-Norden hadde styremøte i 
København.

Mai 2010
HivEurope samlet organisasjoner 
fra rundt 20 land og forvandlet seg 
fra nettverk til organisasjon. Stiftel-
sesmøtet fant sted i Lisboa 
og HivNorge var 
tilstede og ble 
representert i 
styret. HivNorge 
arrangerte også 
det første åpne 
møtet om det 
foreslåtte kvalitetsregisteret.

Juni 2010
HivNorges stand på Skeive 
dager i Oslo i slutten av 
måneden ble svært popu-

lær, ikke minst vår spør-
rekonkurranse. HivNorge 

debuterte også på Facebook 
denne måneden. HivNorge innledet 
også et samarbeid med skuespil-
leren Mari Maurstad og hennes 
organisasjon Zulufadder som ha 
håndlagde sløyfer laget av perler. 
Bergensfotografen Kay Berg har 
reist jorden rundt og fotografert 
mennesker som lever med hiv. 
Bildene ble stilt ut i Durban i Sør-
Afrika under 
fotball-VM.

Juli 2010
Dette var må-
neden ”alle” var 
samlet i den øster-
rikske hovedsta-
den Wien i forbindelse med den 
store aidskonferansen. HivNorge 
var tilstede og rapporterte med fle-
re hjemsendte reportasjer på våre 
websider hver eneste dag. I som-
mermåneden var HivNorge også 
representert ved Skeive sørlandsda-
ger i Kristiansand og vi deltok med 
et innslag i TV2-programmet Som-
merspillet fra Arendal. Helse- og 
omsorgsdepartementet besluttet å 
si nei til forslaget fra Helsedirekto-

ratet om å dele ut sterile sprøy-
ter til innsatte i fengslene.

August 2010
HivNorge deltok med stand 
på Skeive dager i Vestfold. 
HivNorge ga et høringsvar om 

at den nye ordningen om særfra-
drag for store sykdomsutgifter som 
skisseres, vil føre til en betydelig 

skatteøkning for mange hivpositive.

September 2010
HivNorge var for første gang til-
stede under Stavanger på Skeivå. 

Oktober 2010
Regjeringens budsjettforslag for 
2011 viste et tallmessig kutt i hiv-
midlene. Regjeringen selv kalte det 
en økning.

November 2010
HivNorges fagblad POSITIV blir å 
finne i Narvesens hyller. HivNorge 
inviterte for første gang til seminar 

for mennesker som har levd 
med hiv i mer enn femten år 
om utfordringer knyttet til det 
å bli eldre og hivpositiv.

Desember 2010
Første desember er den 
internasjonale aidsdagen og 

HivNorge markerte dette på flere 
måter. Vi lanserte vår nye kam-
panje ”Hiv – Bry deg!”, et samarbeid 
med Mediameglerne. Forfatter og 
journalist Olav André Manums 
bok om den hivpolitiske kampen 
i Norge, ”Kjærlighet, Kunnskap og 
Kondom” ble lansert samme dag. 
Plussprisen ble tildelt tidligere sty-

releder i HivNorge og 
mangeårig aktivist Per 
Miljeteig for å ha satt 
hiv på dagsordenen 
og bidratt til å avlive 
myter omkring hiv 
og aids. En forkortet 
versjon av kampan-
jefilmen ble vist på 
reklamefrie dager i 

romjulen på TV2 og TvNorge.

w [Denne oversikten representerer også hendelser 
HivNorge ikke har initiert.]
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