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Arrangører: Oslo universitetssykehus og Nye Pluss - hivpositives landsforening 

med bidrag fra: 
Aksept, HivNorge, Sørlandet Sykehus, Universitetssykehuset Nord-Norge og Brynsenglegene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferansen HIV15 er godkjent med tellende timer av flere organisasjoner 
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Ny kunnskap – positiv endring 

 

For:  
Kunnskapsheving, ansvarliggjøring og 

normalisering 

 

Mot:  
Negativ særbehandling, smittefrykt, 

stigmatisering, diskriminering og 
kriminalisering 
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Mandag 2. november 2015 

10:00-11:00 Registrering ved inngang til plenumsalen i Vulkan Arena  

● Enkel servering i plenumsalen 
● Bokstand ved biblioteket ved Oslo universitetssykehus  
● Fotoutstilling og salg av boken «Våre Stemmer: 30 år med hiv» 

 

Møteleder: Kim Fangen, daglig leder i Nye Pluss 

11:00-11:20  Åpning v/ Bjørn Erikstein, adm. direktør ved Oslo universitetssykehus  

11:20-12:30  HIV i 2015 – Hvor står vi? - om utfordringer og nødvendige tiltak  

● Å leve med hiv i 2015 v/ styreleder i Nye Pluss 
● Dagens situasjon v/ Dag Kvale, overlege og avdelingsleder ved 

infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus 
● Epidemiologi og forebygging v/ Øivind Nilsen, seniorrådgiver ved 

avdeling for infeksjonsovervåking, Folkehelseinstituttet  
● Dagens situasjon sett fra:   

o Universitetssykehuset Nord-Norge v/ Vegard Skogen, 
overlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling  

o Sørlandet sykehus v/ Ole Rysstad, overlege og 
avdelingsleder ved infeksjonsmedisinsk avdeling  

12:30-13:30 Lunsj  

13:30-13:55 Users involvement / Patient representatives as an integral part of  
the team at Bloomsbury Clinic 
v/ Christopher Sandford, Patient Representative, Bloomsbury Clinic, 
London, UK 

 
13:55-14:45 «Nothing about us without us” 

 – en debatt om brukerrollen 
 

Innledning v/ Torill Martinussen, medlem                                                                     
av brukerrådet ved Sørlandet Sykehus 
Deltakere 
Frank Olav Pettersen, overlege, Oslo universitetssykehus 
Ole Rysstad, overlege og avdelingsleder, Sørlandet Sykehus 
Torgeir Micaelsen, medlem av helse- og omsorgskomiteen, Stortinget 
Anja Fog Heen, medlem av Sentralstyret, Den norske legeforening  
Cecilie Brein Karlsen, statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet  
 
Ledes av Erik Wold, som i flere år ledet Norges mest sette TV-  
debattprogram, Debatten på NRK1 

14:45-15:05  Møte med unge hivpositive i Danmark  
  v/ Stian Fjerdingen, sosionom og prosjektleder i Aksept 
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  Introduksjon til parallellsesjoner – alle sesjoner er åpne for alle 

15:10-15:30   Pause  

15:30-17:45  Parallellsesjoner – lengden på parallellsesjonene kan variere, men 
tidsrammen er fra kl 15.30 til 17.45. 

Sesjonene skal avdekke problemer og diskutere løsninger og foreslå 
endringer evt. nye prosjekt, arbeidsformer, helsepolitikk og forskning.  

 Unge med hiv – stimulere unge mennesker (16-25 år) til å ta kontroll 
over egne liv. Aksept vil bidra med sitt prosjekt rettet mot hivpositive. 
Ungdommer vil selv bidra inn i sesjonen.  

 
 Hiv og aldring – første generasjon av eldre hivpositive – hvordan 

møter samfunnet disse. Hvordan styrker vi hver enkelt og gruppen? 
Eldre med hiv er en sammensatt gruppe. Nye Pluss bidrar med sitt 
prosjekt rettet mot eldre med hiv.   

 
 Læring- og mestringstilbud til hivpositive (LMS) - presentasjon av 

ulike LMS-tilbud fra hele landet. Sesjonen er primært rettet mot LMS-
sentre, hivkoordinatorer, brukere og hivsykepleiere. Deltakere: Helse 
Bergen, Universitetssykehuset Nord-Norge, St. Olavs Hospital, Oslo 
universitetssykehus, Sørlandet sykehus, Helse Stavanger, Sykehuset 
Østfold og Aksept. 
 

 Innvandrere med hiv – nettverksbygging og informasjon. Nye Pluss 
har fått innspill fra Tromsø, Heimly, Bodø, Harstad og Tverrlandet 
Mottakssenter. Den nasjonale hivstrategien nevner at hivarbeid rettet 
mot innvandrere er en spesiell utfordring, og Nye Pluss og Aksept 
presenterer ulike tilbud til denne gruppen i dag.  
 

 Kvinnenettverk – Nye Pluss har etablert kontakt med hivpositive 
kvinner i alle de største byene, og de utgjør fundamentet i 
kvinnenettverket. De har også etablert en lukket Facebookside. HIV15 
vil fokusere på tema som er spesielt relevante for kvinner med hiv i 
2015. Bidrag fra Nye Pluss, HivNorge og Aksept.  

 

 Forebygging med PrEP (Pre-exposure prophylaxis) 
– mange land benytter nå PrEP i det hiv-forebyggende arbeidet, eller 
har som Proud og Ipergay. I Norge har vi ennå ikke tatt stilling til på 
hvilken måte vi skal tilby PrEP og til hvem. Hva kan vi lære av 
erfaringene så langt, f.eks. H-TEAM i Amsterdam - HIV Transmission 
Elimination Amsterdam. 

19:30-23:00  Felles middag i Vulkan Arena  

 

http://www.proud.mrc.ac.uk/
http://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/2015/IPERGAY-2015-Media-Statement.html)
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Tirsdag 3. november 

Møteleder:  Tove Strand, viseadm. direktør ved Oslo Universitetssykehus 

09:00-09:20 Åpning  

Introduksjon v/ Anne Grethe Erlandsen, statssekretær i Helse- og 
omsorgsdepartementet 

TEMA: NORMALISERING  

Introduksjon v/ styreleder i Nye Pluss 

Om skam, skyld og mestring                                                               
v/ Gry Stålsett, psykolog ved Modum Bad 

Samtale rundt bordene med korte tilbakemeldinger i plenum 

10:10-10:55  Hivpositive til fastlegen!  

Allmennlegene/fastlegene kommer til å spille en større rolle i 
behandling og ivaretakelse av hivpositive i fremtiden. Hvordan kan  
fastlegenes rolle og kompetanse styrkes?  

v/ Kim Fangen, brukerrepresentant 
v/ Frank O. Pettersen, overlege ved Oslo universitetssykehus 
v/ Thomas Tønseth, fastlege ved Brynsenglegene  

 
Samtale rundt bordene med korte tilbakemeldinger i plenum 
  

 
10:55-11:30  Users involvement / Patient representatives as an integral part of 

the team at Bloomsbury Clinic - how can we do this in Norway? 

 
Samtale mellom Christopher Sandford, Patient Representative, 
Bloomsbury Clinic i London, UK og Birgit Lie, leder av poliklinikk for 
psykosomatikk og traumer ved Sørlandet Sykehus 

 
Samtale rundt bordene med korte tilbakemeldinger i plenum 
 

11:30 11:50   Pause 
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11:50-13:00  Pasientens helsevesen:   

 Min Journal                                                                                             
v/ Vibeke Iren Herikstad, leder av Regional Min Journal, Oslo 
universitetssykehus 

 Patients Know Best  
v/ Dr Lloyd Humphrey, Vice President of Business Development at 
Patients Know Best   

 Samvalg  
v/ Simone Kienlin, prosjektkoordinator ved Delprosjekt Regionalt 
nettverk, Kunnskapsstøtte Helse Sør-Øst 

Samtale rundt bordene med korte tilbakemeldinger i plenum 
 

13:00-14:00  Lunsj 

14:00-14:45  Myndiggjøring, ansvarliggjøring og medvirkning                                 
- hva må den enkelte selv ta ansvar for?  
v/ Berge Andreas Steinsvåg, spesialrådgiver ved Oslo 
universitetssykehus 

Samtale rundt bordene med korte tilbakemeldinger i plenum 
 

14.45-14.55 Benstrekk og kaffe   

De gruppespesifikke bestillingene presenteres, etterfulgt av en  
plenumsdiskusjon rundt bestillingene – 3 tiltak fra hver gruppe:  

● unge med hiv  
● eldre med hiv 
● innvandrere med hiv 
● kvinner med hiv 
● læring- og mestringstilbud (LMS) 
● forebygging med PrEP 

 
16:15-16:30  HIV15 Oppsummering og avslutning  
 
 
 
 

 

SLUTT 
 

Med forbehold om endringer 

 

https://www.patientsknowbest.com/
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Praktisk informasjon: 
 
Tid:   Mandag 2. og tirsdag 3. november 2015 
Sted:   Scandic Vulkan / Vulkan Arena, Oslo 
Informasjon:  Oslo universitetssykehus og Nye Pluss 

Kontakt daglig leder i Nye Pluss; Kim Fangen på mail: 
kfangen21@gmail.com eller mobil: 92013144 

Tolking:  Tolketjeneste til engelsk på deler av konferansen 
Påmelding:  Se www.nyepluss.no 
 
Pris:  Helsearbeidere: kr. 2500 inkl. lunsj og pauseservering begge dager.  
 

Festmiddag mandag kveld koster kr. 335, og påmelding gjøres ved 
konferansepåmelding. 
 
Hotell: Enkeltrom koster kr 1240 pr. natt. 
Helsearbeidere som ønsker overnatting oppgir referanse HIV011115 
ved bestilling. Telefon: 21 05 71 01 (resepsjon Vulkan) 
Epost: Vulkan@scandichotels.com (rombestilling) 
 
Hivpositive i arbeid: gratis konferanse, festmiddag og 1 overnatting ved 
behov 
Hivpositive ikke i arbeid : gratis konferanse, festmiddag, 1 overnatting 
ved behov, og reisekostnader dekkes etter billigste måte. 
Kontakt Kim Fangen for informasjon om bestilling av reise. 

 
Kursbevis:  Kursbevis kan deles ut etter konferansen 
 
Betingelser: Skriftlig/elektronisk påmelding er bindende. Med forbehold om 

endringer i programmet og arrangør er ikke ansvarlig for endringer 
utenfor vår kontroll. 

 
Konferansen er godkjent av Den norske legeforening for klinisk emnekurs og valgfritt 
kurs. Konferansen er godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meritterende for 
godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie (15 timer), 
Psykologforeningen (15 timers vedlikeholdsaktivitet), Fagforbundet som tellende i 
program for klinisk fagstige for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, 
sykepleiere samt øvrige helsefaglige personellgrupper (13 timer). 

 
Programkomite: 
Tove Strand, viseadm. direktør ved Oslo universitetssykehus 
Eva Bjørnsborg, spesialrådgiver ved Oslo universitetssykehus 
Nina C. Olkvam, kommunikasjonsrådgiver ved Oslo universitetssykehus 
Frank O. Pettersen, overlege ved infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo 
universitetssykehus 
Kim Fangen, daglig leder i Nye Pluss, Hivpositives landsforening 
Styreleder i Nye Pluss, Hivpositives landsforening 
Styremedlem i Nye Pluss, Hivpositives landsforening  
 

http://nyepluss.no/articles/190/hiv15-sett-av-2-og-3-november
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