STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2018

Aktiviteter
Organisasjonen har hatt stor synlig aktivitet utad i 2018, blant annet ved et eget
debattmøte og stor stand under Oslo Pride, samt en rekke medieoppslag. Vi har også
arrangert en rekke seminarer, kurs og foredrag gjennom året, også utenfor Oslo. Blant
disse nevnes spesielt to kvinneseminar og et eget seminar for menn som har sex med
menn som har levd med hiv siden før hivmedisiner kom i 1996. I januar 2018 ble
hivlegemidler overført fra Folketrygden til finansering over sykehus og satt på anbud.
Arbeidet med anbud på hivlegemidler og konsekvensene av dette har vært den mest
krevende saken HivNorge har jobbet med i 2018. Styrets leder satt i spesialistutvalget til
Sykehusinnkjøp og gikk imot anbefalingen fra utvalget. Anbudet endte opp med en
vinner som har tilhører gruppen proteasehemmere, som omtrent ingen hivpasienter i
Norge har som del av sin behandling, noe som vekket oppsikt hos det
infeksjonsmedisinske miljøet både nasjonalt og internasjonalt.
HivNorge har måtte bruke mye ressurser på å følge opp pasienter som av ulike grunner
ikke kan eller ønsker å bytte fra velfungerende hivmedisiner til anbudsvinner. PrEP har
vært en stor suksess med over 800 brukere over hele landet og ser ut til å bidra til at
antall nysmittede for 2018 vil være langt lavere enn tidligere år. Fremdriften av PrEP
fikk imidlertid en merkbar stopp etter at finansieringsanvaret for alle hivlegemidler ble
overført til sykehusfinansiering januar 2018 og dermed kun kunne foreskrives av
spesialisthelsetjenesten. Derav oppsto det køer for inntak av flere PrEP-brukere, særlig i
Oslo-området. HivNorge har jobbet aktivt med å få flere sykehus til å ta inn flere PrEPbrukere, men dette har ikke lykkes fullt ut og dermed har vi opplevd at stadig flere har
blitt hivpositive i påvente av å få PrEP. Endring av straffeloven har hatt en positiv effekt
både med tanke på de som lever med hiv i dag og kraftig nedgang i anmeldte saker. I
tillegg ble det sommeren 2018 lagt frem en stor internasjonal studie som for alvor slo
fast at hivpositive på vellykket behandling er smittefri.
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Organisasjonens bakgrunn
HivNorge er en frivillig organisasjon som skal vareta hivpositives rettigheter og
interesser i samfunnet, ivareta det hivforebyggende arbeidet i Norge, og ha et
internasjonalt engasjement. Organisasjonen er en landsdekkende organisasjon med sete
i Oslo. Vi er den eneste landsdekkende pasient- og brukerorganisasjon for alle berørt av
hiv i Norge.

Økonomi
HivNorges økonomiske situasjon ved utgangen av året er svært god. Organisasjonen ble
i 2016 tildelt driftstilskudd fra Helsedirektoratet for tre år og er gitt hovedansvaret for
myndighetenes satsning på helhetlig ivaretakelse av mennesker som lever med hiv.
Dette innebærer også at HivNorge tar initiativ til å samarbeide med andre
organisasjoner og institusjoner som har tiltak innenfor samme felt, og at midler fra
Helsedirektoratet til dette formål kanaliseres gjennom HivNorge. Totalt var tilskuddet
fra Helsedirektoratet i 2018 på kr 6.474.914,00 – inkludert tilskudd til
samarbeidspartnere. I tillegg mottok vi tilskudd fra et stort amerikansk fond på 772.280
kroner øremerket til aktiviteter rettet mot hivpositive. Organisasjonen har også mottatt
små midler fra helseregionene, samt et mindre beløp fra Oslo kommune.
Vi går ut av 2018 med et overskudd på kr 240.270,00. Fri egenkapital er ved årets
utgang på kr 1,560.651,00. I tillegg har kr 50.000,00 av formålskapitalen selvpålagte
restriksjoner som ennå ikke er benyttet
Utover dette kjenner ikke styret til andre forhold som er av interesse for å bedømme
organisasjonens økonomiske situasjon utover det som framgår av årsregnskap og
balanse.
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt drift. Styret bekrefter at
forutsetningen for fortsatt drift er til stede.
Arbeidsmiljø
HivNorge hadde ved årets slutt fire fast ansatte i til sammen fire stillinger. I tillegg har
organisasjonens styreleder arbeidet og blitt lønnet i full «stilling». Styret er av den
oppfatning at organisasjonen har et forsvarlig arbeidsmiljø.
Likestilling
HivNorges styre består av fire menn og to kvinner. Sekretariatet består ved utgangen av
2018 av én mann og tre kvinner, samt én mann i 20 % stilling. Vi anser dette for å være
en god fordeling mellom kjønnene.
Påvirkning av ytre miljø
Organisasjonens aktiviteter påvirker ikke det ytre miljø på noen vesentlig negativ måte.
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Vi har arrangert en rekke temakvelder som også har vært strømmet live fra våre
Facebook-sider og har opplevd en merkbar økning i nye henvendelser fra brukere til
organisasjonen det siste året.
Organisasjonen har også hatt stor aktivitet for å bygge nettverk og mer permanent
samarbeid med andre organisasjoner på feltet. Gjennom et svært aktivt arbeid med
anbud på hivlegemidler og PrEP har HivNorge styrket seg som en tydelig
pasientorganisasjon for alle som lever med hiv i Norge.

HivNorge, Oslo, 5/2/2019
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