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Oslo, 10.03.2022 

UDI, Ankomst- og transittenheten  
Politiets utlendingsenhet, Nasjonalt ankomstsenter, Råde 

Asylsøkere og hiv 
HivNorge er den eneste pasient- og brukerorganisasjonen for mennesker som lever med hiv i Norge. Vi 
engasjerer oss blant annet i hivforebygging og bistand til mennesker som lever med hiv. 

I forbindelse med krigen i Ukraina og flyktningstrømmen som er ventet derfra, henvender vi oss til dere 
fordi vi er kjent med at det er relativt mange i Ukraina som lever med hiv. Vi antar derfor at en andel av 
de som søker internasjonal beskyttelse i Norge som kommer fra Ukraina vil leve med hiv. Ifølge UNAIDS 
mottar rundt 60% av alle som lever med hiv i Ukraina hivbehandling. En stor andel av flyktningene som 
lever med hiv vil dermed allerede være i gang med et behandlingsregime for hiv. Samtidig vil det være en 
del som ikke har påbegynt behandling og som vil ha behov for det. 

Hivmedisiner gjør at personer som lever med hiv opprettholder et godt immunforsvar og gjør også at hiv 
ikke smitter til andre. Selv ubehandlet er hiv et svært lite smittsomt virus. Det kan i praksis kun smitte når 
blod fra en som er smittet med hiv (og som ikke er på hivbehandling) kommer inn i blodbanen til en 
person som ikke er smittet, og ved ubeskyttet seksuell omgang. Ved ubeskyttet seksuell omgang er det 
kun i et av hundre tilfeller at smitte faktisk skjer. Hiv smitter ikke ved vanlig sosial omgang, kyssing, ved 
kontakt med spytt eller om blod kommer i kontakt med hel hud. 

Det er svært viktig er at en person som lever med hiv og som mottar hivbehandling får fortsette med det. 
Om en person som står på hivbehandling slutter å ta medikamenter, er det en risiko for at viruset muterer 
og blir resistent (motstandsdyktig) mot et eller flere av medikamentene som personen har brukt. Det er 
derfor viktig at personer som lever med hiv og som søker beskyttelse i Norge, raskt henvises til spesialist i 
infeksjonsmedisin som kan foreskrive medikamenter så infeksjonen ikke blir gående ubehandlet. 

Enhver lege kan henvise en person som lever med hiv til en av de infeksjonsmedisinske politiklinikkene i 
spesialisthelsetjenesten. HivNorge kan gi veiledning til personer som ønsker slik henvisning. Testing, 
smittevern og behandling for hiv og andre allmenfarlige smittsomme sykdommer er gratis for alle som er i 
Norge, uavhengig av oppholdsstatus. 

Testing for hiv og andre allmenfarlige smittsomme sykdommer er frivillig. Vi anbefaler alle som har vært 
utsatt for smitte og tror at de kan være smittet med hiv å teste seg. 

Hiv er en infeksjon som bærer med seg et stigma. Frykt for reaksjoner, som diskriminering og trakassering, 
kan føre til at personer som lever med hiv kvier seg for å opplyse om dette til andre. Det er derfor viktig å 
sikre at riktig informasjon når frem til de som søker asyl, slik at de vet hvor de trygt kan henvende seg. 

Vi i HivNorge vil gjerne bistå med råd og veiledning, rettshjelp og ikke-terapeutiske samtaler til personer 
som lever med hiv, og personer som tilhører en av gruppene som er særlig utsatt for hiv. Vi hjelper også 
personer som ønsker smitteverntiltak, som den hivforebyggende medisinen PrEP, kondomer eller 
brukerutstyr. Dere kan henvise de som søker internasjonal beskyttelse i Norge som ønsker slik bistand til 
oss, for eksempel ved å ringe oss på 21 31 45 80 eller sende epost til post@hivnorge.no. 

Om dere har ytterligere spørsmål er dere velkomne til å ta kontakt med oss på telefon eller epost. 

Med vennlig hilsen 

Anne-Karin Kolstad  
Generalsekretær 
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