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STYRELEDEREN
HAR ORDET
VIDLØFTIGE AMBISJONER BETALER SEG
Nok et år i homohelsens tjeneste er lagt bak oss og
Helseutvalget begynner virkelig å høste fruktene av det
strenge tilbakemelding- og evalueringsregimet vi har
lagt på oss selv. Innhenting av anonym informasjon
fra våre brukere er den kraftigste katalysatoren for å
få Helseutvalgets tiltak og tilbud på høyde med våre
hårete ambisjoner. I så måte er vi overbevist om at
etableringen av lavterskel samtale- og testetilbud
i Helseutvalgets lokaler i 2012 vil representere et
vannskille i det hivforebyggende arbeidet i Norge.
I den andre enden jobber vi kontinuerlig med å innhente
stadig mer bevilgninger, politisk og byråkratisk støtte
samt nye og spennende samarbeidspartnere. Men uten
grunnbevilgning speiler dog ikke bevilgningene
vårt ambisjonsnivå.
Statistikken vi samler inn forteller oss mye om hvor godt
eller dårlig et tiltak fungerer, men den avslører også
masse om hvem som deltar, selv om respondentene
er anonyme. Det er eksempelvis verdt å nevne at
prosentandelen som er fornøyd eller meget fornøyd
med våre tilbud er stadig høy og økende og at den
selvrapporterte rusforebyggende effekten har gått
kraftig oppover. Et viktig punkt for oss er også at lesbisk
praktiserende jenter rapporterer om forhøyet forståelse
for viktigheten av sikrere sex. Spesielt gledelig er det
også at vi beviselig treffer flere av de mest sårbare
enn tidligere.

Kristen Vegge (40)
Advokatfullmektig
i Wiersholm og medlem
av Helseutvalgets
styre siden 2007

For ikke å nevne en betraktelig økning i antall deltakere,
spesielt de helt unge, på våre tiltak. Vi er overbevist om
at alt dette har direkte sammenheng med våre nye
lokaler i Oslo sentrum, som for øvrig også gir en mye
bedre landsdekkende effekt enn tidligere.
Suksess forplanter seg på mange måter. I 2011 inngikk vi
samarbeid med mange spennende og dyktige instanser,
deriblant byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
i Oslo kommune, LHBT-senteret og et mer direkte
samarbeid med Olafiaklinikken samt et mangfold av
små og store organisasjoner som driver forskjellige
møteplasser for lhbt-gruppen. Samarbeidet med andre
aktører er helt avgjørende for oss, nå som før.
Vi opplever også en sterk pågang av vår aller viktigste
ressurs; hverdagshelter som gjennomgår skolering for
å bli frivillige hos oss og for deg. Uten frivillighet
stopper Helseutvalget.
Det omtalte underskuddet til Helseutvalget i 2010 og
2011 blir dessuten spist opp kjappere en antatt, mye
på grunn av utrettelig og systematisk arbeid av styret,
administrasjonen og ansatte. Nå er vi ikke langt fra
å balansere budsjettet.
Vi er dessuten meget stolte av å endelig presentere to
nye brosjyrer som tar for seg et helhetlig helseperspektiv
for kvinner som har sex med kvinner og menn som
har sex med menn.
Som denne årsrapporten viser går Helseutvalget
inn i 2012 med mye spennende bagasje og vi gleder
oss til det nye året.
Kristen Vegge
Styreleder
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STYRENDE ORGANER I HELSEUTVALGET
Helseutvalgets styre består av syv medlemmer og tre
vararepresentanter. Styret avholdt 8 møter i løpet av
2011. Årsmøtet er Helseutvalgets øverste organ.
STYREREPRESENTANTER VED UTGANGEN AV ÅRET:
Kristen Vegge...............................................styreleder
Thor-Albert Frøsland
Anders Telle Hole
Marte Skogtrø
Anne Charlotte Larsen
Tor Egil Ytrenes
Magnus Bettum......................... ansattes representant
Henning Høyer ....................................................vara
Anne Gotfredsen..................................................vara
ANSATTE I HELSEUTVALGET I 2011:
Rolf Martin Angeltvedt, faglig/adm. leder 100%
Bera Ulstein Moseng, nestleder/seniorrådgiver 100%
Therese Lerstad, prosjektleder miljø og frivillighet 100%
Walter Heidkampf, prosjektleder kurs, gruppeog seminarvirksomhet 100%
Magnus Bettum, kommunikasjonsrådgiver 100%
Vegar Bjørnshagen, prosjektmedarbeider 30%
Patrick Tengs, prosjektmedarbeider 67%
SLUTTET
Patrick Tengs (sluttet den 1. juni grunnet nedskjæringer)
KJØNNSFORDELING
Kjønnsmessig fordeling blant ansatte i Helseutvalget
ved utgangen av 2011
Antall

Menn
4 (67%)

Kvinner
2 (33%)

Kjønnsmessig fordeling blant styrerepresentantene i
Helseutvalget ved utgangen av 2011
Antall

Menn
6 (67%)

Kvinner
3 (33%)

Kjønnsmessig fordeling av deltakere på Helseutvalgets
tiltak ved utgangen av 2011 er; 38 prosent kvinner,
60 prosent menn og 2 prosent transpersoner. Dette er
en markert fremgang av kvinner siden 2010.
Helseutvalgets målsetting er at halvparten av
organisasjonens tiltak skal være rettet mot kvinner som
har sex med andre kvinner. Våre tiltak er dog øremerket
av bevilgende myndigheter og uten økte tildelinger til
tiltak rettet mot kvinner som har sex med kvinner er
det utfordrende å nå dette målet. I den anledning har
Helseutvalget tilrettelagt for at publikum kan donere en
valgfri sum til uspesifisert arbeid i organisasjonen, ved
hjelp av en «donasjonsknapp» på helseutvalget.no.
Helseutvalget for bedre homohelse
Helseutvalget for bedre homohelse er en organisasjon
som skal drive helsefremmende og forebyggende arbeid
mot kvinner som har sex med kvinner (ksk) og menn
som har sex med menn (msm). For å kunne utvikle
gode strategier er det nødvendig med forskningsbasert
kunnskap om helse- og levevilkårene til våre målgrupper.
Helseutvalget er et ledende kompetansesenter i
homohelse og skal arbeide aktivt for å generere
forskningsbasert kunnskap om sammekjønnsseksuelles
livssituasjon og helse – enten på egenhånd eller i
samarbeid med andre innen forebygging og forskning.
Helseutvalgets tilbud er landsdekkende.

Trøndelag 11,1%
Agder/Rogaland 4,4%
Nord-Norge 4,4%

Vestlandet 15,6%

Østlandet 62,1%

Helseutvalgets gruppe- og seminarvirksomhet i 2011.
Deltakere fordelt på landsdel.
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6700 slikkelapper

6000 «Safety»-pakker
med kondomer, slikkelapper og glid

108 000 glidpakninger
125 000 kondomer

125 000 kondomer, 108 000 glidpakninger
og 6700 slikkelapper ble delt ut av Helseutvalget på
arenaer rundt om i Norge hvor msm og ksk møtes.
I tillegg er det delt ut drøyt 6000 «Safety»-pakker med
kondomer, slikkelapper og glid.

Faglig og administrativ leder, Rolf M. Angeltvedt, Skeive dager 2011

Helseutvalget (HU) har siden 1983 hatt en nøkkelrolle
i det hiv-forebyggende arbeidet overfor msm. I løpet
av sin 29 år lange historie har HU utviklet seg fra å
være en ren hiv-forebyggende organisasjon til å være
et bredt anlagt helseforebyggende tiltak som har både
msm og ksk som sine målgrupper. Helseutvalget er
en politisk uavhengig og livssynsnøytral organisasjon
og et lavterskeltilbud for ksk/msm som har behov for
samtale eller veiledning. Organisasjonen tilbyr også
spesialdesignede gruppeseminarer for målgruppene.
Helseutvalget er en viktig ressurs for helsetjenesten,
politikkutformere, helsebyråkrater, testesteder, media
og de homopolitiske interesseorganisasjonene i Norge.
Organisasjonen utvikler og formidler forsknings- og
erfaringsbasert kunnskap, samt avholder kurs og
konferanser for det helsefaglige og politiske praksisfeltet.
Frivillige deltar på mange nivåer av Helseutvalgets
virksomhet, fra styrende organer, via representasjon på
festivaler til oppsøkende virksomhet på gråsonearenaer.
For å sikre størst mulig bredde i det helseforebyggende
arbeidet, legges det vekt på å engasjere frivillige
og ansatte med ulik alder, kjønn, etnisk bakgrunn,
kompetanse, erfaringsbakgrunn og hiv-status.
Helseutvalget organiserte 54 skolerte frivillige i 2011.
I tillegg kommer om lag 20 frivillige som ikke er ferdig
skolert og per 30. januar 2012 er det 28 nye som har
meldt sin interesse for å være frivillig i HU.
Helseutvalget har en målsetting å ha en frivilligstab
på 100 personer innen 2015.

Samarbeid med samlende
og forebyggende agenda
Som et kompetansesenter i homohelse er
Helseutvalget en bidragsyter overfor grupperinger,
interesseorganisasjoner og særlig små lokallag for
lhbt-gruppen som ikke har ressurser til å arbeide
helse- eller hivforebyggende på egen hånd. I mange
år har Helseutvalget samarbeidet meget godt med
LLH- og Skeiv Ungdomslag rundt om i landet ved skeive
festivaler, arrangement av grupper, kurs, workshops
og seminarer. Helseutvalget kan i denne sammenheng
tilby et antall spesialdesignede og evaluerte
intervensjonstiltak. En stor andel av deltakerne på våre
tiltak rundt om i Norge har en eller annen tilknytting
til LLH. Telefonvakter fra Ungdomstelefonen har blitt
invitert og skolert i VIVAT- og MI-metode og noen deltar
også som frivillige i YouChatprosjektet. Vi har også
bidratt på arrangementer i regi av Skeiv Verden i 2011,
og andre nettverk som samler ksk og msm.
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NØKKELTALL 2011
281 deltakere deltok i gruppe- og seminarvirksomheten.
Dette fikk vi til ved hjelp av 74 frivillige
82,2 prosent svarte at de var svært eller meget godt fornøyd.
56 prosent av de mannlige og 58,8 prosent av de kvinnelige deltakerne
svarte at de er blitt flinkere til å håndtere sikrere sex

93 prosent av deltakere kunne tenke seg å delta på liknende
helseforebyggende seminar/gruppe i regi av Helseutvalget i framtiden

56 prosent rapporterer om å ha fått bedre selvbilde
3 spesialiserte chattetjenester – youchat.no, fuckchat.no og hvaskjernå.no
7,7 prosent av deltakerne hadde innvandrerbakgrunn (1,1 prosent ikke-vestlig)
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2011
ÅRET
FOREBYGGINGSPOTENSIALET
I SOSIALE MEDIER
BLE TEMMET
Helseutvalget har alltid hatt et mål om å møte
målgruppen der hvor disse befinner seg, og på
deres premisser. Organisasjonen opplever at dette
i økende grad er sosiale flater på Internett. Det er
også organisasjonens erfaring at målgruppene er mer
mottakelig for budskap og åpen om egen situasjon
når vedkommende er anonym på nettet enn, for
eksempel, på utelivs- og gråsonearenaene. I tillegg
blir det landsdekkende aspektet til organisasjonen
bedre ivaretatt.
Diverse konseptdrevne chattetilbud er altså fortsatt en
betydelig del av Helseutvalgets forebyggingsportefølje.
I 2011 har volumet og kvaliteten på slike tiltak økt på
bakgrunn av erfaring, tilbakemeldinger og evalueringer.
Nytt av året er i så måte FuckChat (anonym chat om
sex, rus og relasjoner i blogformat), SentralbordChat
(anonym chat om hva som helst i HUs kontortid),
multilingual BuddyChat (anonym chat for hivpositive
på norsk, engelsk, fransk og portugisisk) og eget
helgeseminar for skeive bloggere. I tillegg har YouChat
suksessfullt konvertert til blogformat. 2011 var også
året produksjon av nye nettsider ble igangsatt og
kartlegging av egen kondomdistribusjonsapplikasjon til
smarttelefon, lesebrett og datamaskin ble iverksatt.
Synlighet på «byen» har muligens blitt et offer for denne
betydelige satsningen på nettbaserte treffplasser i
2010/2011. Publikums ønsker om høyere tilstedeværelse
på utelivsarenaen ble derfor imøtekommet i 2011. En
egen prosjektleder har jobbet med å etablere verktøy
og rutiner for å førstehåndsdistribuere kondomer/glid/
slikkelapper og informasjon på utesteder, festivaler
og klubbkonsept, samt bruke muligheten til å styrke
Helseutvalgets merkevare blant lhbt. Tilstedeværelse
på sauna og cruisingsområder er fortsatt meget
viktig for Helseutvalget.

Potensialet i Helseutvalgets nye lokaler ble bekreftet i
2011. Til tross for kutt i bevilgning har deltakerantallet
økt fra 195 til 281 fra 2010 til 2011. Denne økningen
speiler Helseutvalgets ambisjoner og årsakene til
flyttingen i 2009. Lokalet blir dessuten brukt til sosiale
samlinger og er tilgjengelig for små lhbt-organisasjoner
som trenger møteplass og som kollokvieareal for
sykepleierstudenter fra HiOA som har sin praksis
på Helseutvalget.
Profesjonalisering gjennom skolering
Som et ledende kompetansesenter i homohelse
ønsker Helseutvalget å være en rollemodell for
hivforebyggende/helsefremmende organisasjoner
– også i utlandet. Vi er i så måte opptatt av at det må
stilles strengere krav til organisasjoner som får tilskudd
til helseforebyggende arbeid blant lhbt. For mange tiltak
er per i dag tro/intensjonsbaserte i betydningen at de
bygger på antakelser om en problemstilling eller vedtatt
paradigme og at tiltakene forhåpentligvis har virkning
eller effekt. Tiltak som ikke undergår etterprøvbar
evaluering blir frarøvet muligheten til å endres og
optimaliseres. Dette går i siste ende ut over brukerne.
Helseutvalget er derfor opptatt av at alle våre tiltak
skal være forsknings/databaserte og kunne vise
til en dokumentert effekt. De siste tre årene har
det blitt arbeidet systematisk med å kvalitetssikre
organisasjonens helsefremmende prosjekter – samt våre
ansatte og frivilliges evne til å arbeide likemannsbasert
og helseforebyggende.
I 2009 ble det utarbeidet en obligatorisk modell for
skoleringen av frivillige. Frivilligskoleringen er bygget
på tre moduler. Skoleringen suppleres også med
VIVAT-helgekurs (kompetanse om førstehjelp ved
selvmordsfare) og MI-kurs (motiverende samtale) som
holdes av Kompetansesenteret for rus i Oslo kommune.
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18,7% over 50 år
26,4% 25–34 år

Alle deltakerne blir testet mht. kunnskapskrav etter
gjennomført skolering. I 2011 ble det gjennomført seks
skoleringsmoduler – hvorav ett MI-kurs (19 deltakere)
og ett VIVAT-kurs (15 deltakere) som gikk over to
dager. Syv av deltakerne på VIVAT-kurset var fra
Ungdomstelefonen. Til sammen har 40 unike frivillige,
hvorav 15 helt nye, gjennomført hele eller deler av
HUs skolering i 2011. Per desember 2011 består HUs
aktive frivillighetsstab av 74 personer. I tillegg kommer
kontaktpersoner, kuratorer, modeller og frivillige rundt
om i landet som gjør praktisk innsats for HU, som ikke
krever skolering.
Evaluering i praksis
Alle tiltakene i 2011 er blitt evaluert med utgangspunkt
i validerte evalueringsmål. Hensikten med evalueringen
er å generere data som kan ligge til grunn for utvikling
og forbedring av det eksisterende tilbudet. Til sammen
svarte 45,3 prosent av deltakerne (N = 127/281) på
Helseutvalgets gruppe- og seminarvirksomhet på et
elektronisk spørreskjema. 60,4 prosent av deltakerne
var menn, 38,5 prosent kvinner og 1,1 prosent hadde
en transeidentitet. Det vil si at kvinnedeltakelsen
har økt med over åtte prosentpoeng siden 2010.
Gjennomsnittsmål for alder er 15 til 24 år – 36,8 prosent
av deltakerne var i denne gruppen, 26,4 prosent 25 til
34 år og 18,7 var over 50 år. Deltakelsen blant de aller
yngste har i 2011 som 2010 vært meget høy. Dette er et
godt mål på at Helseutvalgets rus- og hivforebyggende
arbeid blant de aller yngste har båret frukter. En slik
rekruttering hadde ikke vært mulig uten det gode
samarbeidet som er etablert mellom LLH/Skeiv Ungdom
rundt om i Norge.
7,7 prosent av deltakerne hadde innvandrerbakgrunn
(1,1 prosent ikke-vestlig). 62,1 prosent av deltakerne
kommer fra Østlandet, 15,6 prosent fra Vestlandet, 6,7
prosent fra Nord-Norge, 4,4 prosent fra Agder/Rogaland
og 11,1 prosent fra Trøndelag. En hovedkonklusjon i
evalueringen av Helseutvalgets tiltak er at majoriteten
brukere er meget godt fornøyd med gruppe- og
seminarvirksomheten vår i 2011. 82,2 prosent svarte at
de var svært eller meget godt fornøyd med det tiltaket
de deltok på. Spesielt gledelig er det at en stor andel
rapporterer om bedre evne til å håndtere vanskelige
sider ved det å leve sammekjønnsseksuelle liv i etterkant
av seminar/gruppevirksomhet.
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36,8% 15–24 år
Helseutvalgets gruppe- og seminarvirksomhet i 2011.
Deltakere fordelt på alder.

56 prosent av de mannlige og 58,8 prosent av de
kvinnelige deltakerne svarer dessuten at de er blitt
flinkere til å håndtere sikrere sex. Dette er en økning på
13,8 prosent blant de kvinnelige deltakerne – noe som
er en indikator på at HUs sikrere sex-budskap overfor
kvinnene er i ferd med å slå gjennom.
22 prosent av deltakerne svarte eksempelvis at de hadde
et høyt/meget høyt alkoholforbruk og 15,8 prosent
svarte at de ønsket å drikke mindre. 22,3 prosent av
deltakerne svarte at deltakelse på Helseutvalgets tiltak
hadde gjort det lettere å drikke mindre alkohol. 20,9
prosent av deltakerne svarte at de brukte narkotiske
midler (27 prosent av de mellom 15 og 24 år) og 8,9
prosent svarte at de ønsket å ruse seg mindre på
narkotiske stoffer. 18,4 prosent av deltakerne svarte
at deltakelse på Helseutvalgets tiltak hadde gjort det
lettere å ikke ruse seg på narkotiske stoffer – det betyr
at dette tiltaket også virker preventivt på de som, per i
dag, ikke bruker noen form for narkotika.
Mange svarer at de også finner det lettere å mestre
egne valg etter å ha deltatt på tiltak. 56 prosent av
deltakerne rapporterer om å ha fått bedre selvbilde
av deltakelse, 45,9 prosent om å ha blitt mer åpne og
52,9 prosent om å ha blitt sikrere på sin egen seksuelle
orientering. 93 prosent av deltakere kunne tenke seg å
delta på et liknende helseforebyggende seminar/gruppe
i regi av HU i framtiden.

NØKKELTALL 2011
2219 chattere tok kontakt med YouChat i 2011. 19,9 prosent var under 15 år og
84,1 prosent svarte at de kunne tenke seg å chatte med frivillige fra Helseutvalget igjen
I en tremåneders pilotperiode mottok FuckChat 806 henvendelser

2 nye helsebrosjyrer med felles uttrykk for MSM og KSK, med egne nettsider
2264 tok livsstiltesten på besafebesexy.no. 1175 fikk testsvar på highclass grønt,
828 skikkelig case rødt og 261 ble hold-it gult
8318 kondombestillinger ble mottat per e-post (Stanset 1. juni p.g.a. av økonomi)
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Deltakere på Livsstil&Homoliv-seminar i Oslo
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HELSEUTVALGETS
VIRKSOMHET
2011

Individuell samtale, veiledning og veivisning
Helseutvalget opplever en nedadgående tendens til at
ksk og msm på eget initiativ tar kontakt per e-post,
chat /e-dialog og på telefon. Dette skyldes i hovedsak at
kondomdistribusjonen via Internett foreløpig blir rutet
til gratiskondomer.no. Det er for øvrig Helseutvalgets
mål å opprette en mer målrettet kondomdistribusjon.
Samtidig er det ikke uvanlig at vi blir kontaktet med
samtaletemaer hvor det er knyttet bekymringer til
hivtest og egen hivstatus, faktakunnskap om risiko for
hiv-smitte/seksuelt overførbare infeksjoner (soi), sikrere
sex, psykiske plager og temaer knyttet til skam, åpenhet,
identitet samt alkohol- og narkotikaproblematikk.
Samtalene medvirker til bevisstgjøring omkring eventuell
risikoatferd, men kan også gi bekreftelse på «riktige
valg» mht. rus, hiv/soi og identitet. I 2011 gjennomførte
Helseutvalget om lag 250 slike veiledningssamtaler.
Mange av disse personene ble sluset videre til
hensiktsmessige helsetjenester for å helhetlig ivareta
de individuelle utfordringene til vedkommende.
Gruppe- og seminarvirksomhet
Kjernevirksomheten i Helseutvalget er fortsatt grupper
og seminarer. Organisasjonene har gode erfaringer
med å bruke samtalegrupper som helsefremmende
og helseforebyggende virkemiddel. Evaluering av våre
tiltak viser at gruppediskusjon med erfaringsutveksling
er velegnet til å påvirke atferd, bygge nettverk og
styrke åpenhet og identitet, samt øke bevissthet rundt
egne valg mht. helse, rus og sikrere sex. Disse styrte
gruppesamtalene med fokus på livssituasjons- og
helseproblematikk har ringvirkninger langt ut over
deltakerne på Helseutvalgets ulike tiltak. Ni av ti svarer
at de vil anbefale venner og bekjente å delta på et
liknende seminar og Helseutvalgets anbefalninger og
metoder er noe deltakerne tar med hjem og diskuterer
med andre sammekjønnsseksuelle kvinner og menn.
På denne måten blir deltakerne ambassadører for
Helseutvalgets råd om sikrere håndtering av kjærlighet,
sex, rusproblematikk og helse i de sammekjønnseksuelle
miljøene rundt om i Norge.

I 2011 ble det gjennomført 18 grupper og seminarer med
til sammen 281 deltakere i regi av Helseutvalget. Dette
er vi stolte av på bakgrunn av økonomiske kutt på 700
000 kr. på hivfeltet i forhold til 2010. For hivpositive ble
det avholdt to håndteringsseminarer for 10 hivpositive
i Oslo og Trondheim (over 6 uker). Det ble gjennomført
to helgeseminar og ett gjenforeningsseminar for
Late Bloomers-menn (menn som har begynt å leve
homo- eller bifilt sent i livet) i 2011 med til sammen
33 deltakere. Det ble også avholdt to Late Bloomersseminar for kvinner – et ettermiddagsseminar med 20
deltakere og ett helgeseminar i Oslo med 17 deltakere.
På Osloseminaret deltok Late Bloomers-kvinner fra hele
landet hvorav 3 fra Nord-Norge, 1 fra Trøndelag,
1 fra Rogaland, 7 fra Oslo og de resterende fra
Akershus/Østlandsområdet.
Det ble i 2011 avholdt tre rusforebyggende seminarer
(Livsstil & Homoliv) i Bergen og Oslo med til sammen
95 deltakere. På seminaret i Bergen deltok ksk og msm
fra Rogaland og Hordaland. På seminaret i Oslo kom
deltakere fra Nordland, Trøndelag, Hordaland, Rogaland,
Hedmark, Oppland, Vestfold, Østfold, Telemark og
Akershus. Det siste seminaret ble pga. av stor pågang
gjennomført siste helgen i januar 2012. Det ble også
avholdt åtte Fuckshopkurs (en svensk designet sikrere
sex-modul med fokus på analsex) med 86 deltakere
rundt om i landet.
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10,2% 20–24 år
19,9% under 15 år

66,8% 15–19 år

YouChat-brukere i 2011, fordelt på alder.

psykisk helseproblematikk 18,4%
sex 24,1%

narkotika og alkohol 4,2%
selvmordstanker 4%
konflikter og relasjonsproblemer 20,5%

mobbing/diskriminering 10,9%
utsettelse for vold 4,8%
YouChat 2011, temaer.

YouChat er per i dag ansett som Helseutvalgets viktigste
tilbud for unge lhbt. Tiltaket (youchat.no) er en chat
hvor unge ansatte og frivillige har anonyme samtaler
med unge ksk/msm på nettet om alt fra det å være ung
og leve som homo, bi, skeiv, transperson eller lesbisk,
til sikrere sex, uønsket svangerskap, psykisk uhelse og
rus- og voldsproblematikk. Den bemannes av en ansatt
og to til fem frivillige hver mandag kl. 17.30–20.30.
2219 chattere tok kontakt i 2011, hvorav 858 samtaler
ble gjennomført. YouChatten er dessuten et godt
verktøy for å nå de aller yngste. Av brukerne var 19,9
prosent under 15 år, 66,8 prosent mellom 15 og 19 år
og 10,2 prosent mellom 20 og 24 år. 36,1 prosent av
chatterne var gutter, 62,1 prosent jenter og 1,9 prosent
oppga at de hadde en transeidentitet. 39,8 prosent kom
fra Østlandet, 26 prosent fra Vestlandet, 13,8 prosent
fra Trøndelag, 9,8 prosent Nord-Norge, 8,9 prosent
fra Sørlandet og 1,6 prosent fra utlandet. 18,4 prosent
av samtalene handlet om psykisk helseproblematikk,
4,2 prosent om narkotika og alkohol, 10,9 prosent om
mobbing/diskriminering, 4,8 prosent om utsettelse for
vold, 20,5 prosent om konflikter og relasjonsproblemer,
4 prosent om selvmordstanker og 24,1 prosent om sex.
I 2011 ble det konstruert et eksternt evalueringsmål som
måler brukernes opplevelse av tiltaket. 33 prosent svarte
at nysgjerrighet eller lyst til å snakke med noen var
grunnen til at de tok kontakt med YouChat. 23,9 prosent
svarte at de trengte hjelp til noe og 37,8 prosent svarte
at noe i livet deres var vanskelig. 84,7 prosent svarte at
de var tilfreds eller svært tilfreds med YouChat-samtalen
og 84,1 prosent svarte at de kunne tenke seg å chatte
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med frivillige fra Helseutvalget igjen. Blant de som
svarte at de var svært lite fornøyd skyldtes dette at de
hadde opplevd tekniske problemer eller at de ikke hadde
oppnådd kontakt pga. lang kø.
Med suksessformelen til YouChat i bagasjen har tiltaket
FuckChat etablert seg raskt som en anerkjent lavterskeltoveiskommunikasjon om rus, sex og relasjoner blant
lhbt i Norge.
Helseutvalget ønsker derfor å tilspisse FuckChat i 2012,
jamfør tilbakemeldinger og brukerevaluering. FuckChat
opplever allerede en lignende trafikk som YouChat,
selv om sistnevnte har eksistert i tre år, og førstnevnte
har vært i sin pilotperiode. I det siste kvartalet i 2011
registrerte Helseutvalget hele 806 henvendelser til
FuckChat, hvorav 247 er gjennomførte samtaler.
Dette skyldes uten tvil at metodikken fra YouChat er
forfinet og at ansatte og skolerte frivillige har utviklet
en spisskompetanse på å arbeide oppsøkende og
forebyggende på Internettarenaer hvor unge ksk og
msm befinner seg – chattekanalene er en unik måte å
komme i kontakt med de mest sårbare blant de unge.
Fokus i FuckChat er sex, sikrere sex, hiv/soi, abort og

asymmetri i seksuelle forhold 4,8%
konflikt/relasjonsproblemer 15%
uønskede svangerskap/abortproblematikk 1%
sikrere sex 8%
sex 60%

soi 10%

FuckChat 2011, temaer.

Nytt av året i 2011 var også seminaret Bygg-en-Blogger.
Helseutvalgets kommunikasjonsrådgiver gjennomførte
en seminarhelg for unge meningsbærere i bloggsfæren
med homofil/lesbisk/bifil/skeivt utgangspunkt og
tematikk. Formålet var å skape et samlingspunkt
for erfarings- og vitenskapskapsbasert kunnskap om
deltakernes målgrupper i forhold til rus, miljø
og åpenhet blant annet.
Helseutvalget anerkjenner bloggeres autoritet blant,
kanskje spesielt unge, lhbt. Utfordringen ligger i at
mange av disse lek-kommunikatørene har lite eller
ingen reflekterte forhold til journalistiske prinsipper,
«vær varsom-kultur» og minoritetshelseforutsetningene
til målgruppene sine. Helseutvalget ønsket derfor å
tilrettelegge for besittelse av informasjon, refleksjon og
kunnskap som hjelper med å tilspisse budskap som
er heldig, fremfor det motsatte.
seksuelle overgrep, rus, og ofte hvor og hvordan testing
av seksuelt overførbare infeksjoner foregår. 68,1 prosent
av chatterne var gutter, 29,7 prosent jenter og
2,1 prosent oppga at de hadde en transeidentitet.
Omlag 50 prosent befant seg i aldersspennet 15–19 år.
60 prosent av samtalene handlet om sex, 10 prosent
om soi, 8 prosent om sikrere sex, 1 prosent om uønskede
svangerskap/abortproblematikk, 15 prosent om konflikt/
relasjonsproblemer og 4,8 prosent om asymmetri
i seksuelle forhold.
42,9 prosent av de som tok kontakt med FuckChat
svarte at nysgjerrighet eller lyst til å snakke med noen
var grunnen til at de tok kontakt, 33,3 prosent svarte
at de trengte hjelp til noe og 23,8 prosent svarte at noe
i livet deres var vanskelig. 75,8 prosent svarte at de
var tilfreds eller svært tilfreds med samtalen og
66,7 prosent svarte at de kunne tenke seg å chatte med
frivillige fra Helseutvalget igjen. Blant de som svarte at
de var svært lite fornøyd skyldtes missfornøydheten at
de hadde opplevd tekniske problemer eller at de ikke
hadde oppnådd kontakt pga. lang kø.

I tillegg var det viktig å tilrettelegge seminaret på en
slik måte at bloggerne fikk dele erfaringer og sosiale
nettverk samt lære hvordan bli bedre bloggere fordi
dette forplanter seg i høyere standard på den helhetlige
kommunikasjonen til bloggerne.
For å imøtekomme alle disse tverrfaglige kravene var det
viktig at seminarets innhold kom fra flere innfallsvinkler.
Således var aktører fra helsefag, praksisfelt, journalistikk,
merkevarebygging og sosiale medier på listen over
foredragsholdere.
Kunnskapsformidling, tverrfaglig
samarbeid og publikasjoner
Kunnskapsformidling til målgruppene i befolkningen
er et av Helseutvalgets viktigste forebyggingsverktøy.
For å imøtekomme dette med oppdatert og relevant
kunnskap, har organisasjonen samlet og presentert
sin praktiske kunnskapsbank i to omfattende
brosjyreverk i 2011. En for msm, og en for ksk.
Innholdet i begge innebefatter et helhetsperspektiv
hva angår spesielle helseutfordringer blant lhbt
og dokumentert skjevfordeling.
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Produksjon av nye brosjyrer for msm og ksk

msm.helseutvalget.no
ksk.helseutvalget.no

I prosessen var det viktig å skape to likestilte brosjyrer
hva gjelder konsept, design, fotobruk og helhetlig
uttrykk for å understreke at målgruppene blir sidestilt
med hverandre. Det faglige innholdet er dog naturligvis
noe annerledes. Valg av grafisk- og fotografisk uttrykk
er veloverveid med bakgrunn i markedsføringslitteratur,
erfaring, kunnskap og tilbakemeldinger fra publikum.
Et uavhengig, eksternt markedsføringsbyrå
gjennomførte dessuten to fokusgrupper som fikk gi
tilbakemelding på prøvetrykk av brosjyrene og de faglige
aspektene i brosjyrene ble også gjennomgått
av anerkjente eksperter på de ulike områdene.
Brosjyrene skal distribueres over hele landet,
til enkeltpersoner, relevante organisasjoner, legekontorer
og helsestasjoner. De er også tilgjengelig i søkbare
versjoner på Internett (ksk.helseutvalget.no
og msm.helseutvalget.no).
Det er viktig for Helseutvalgets suksess å samarbeide
med andre. Helseutvalget har lange og fruktbare
samarbeid med toneangivende organisasjoner og
mennesker i helse- og sosialsektoren, utelivs- og
gråsonearenaene samt kultur- og idrettsarrangement.
Noen eksempler er Helsedirektoratet, Olafiaklinikken,
Folkehelseinstituttet, Smittevernoverlegen i Oslo, Aksept,
LLH, Skeiv Ungdom, Skeiv Verden, Homonettverket i
Arbeiderpartiet, GayGalla, Rabalder, Skeive Ski, Skeive
Dager, Bamseklubben, Ullevål Universitetssykehus,
St. Olavs Hospital, Høgskolen i Oslo og Akershus,
Hercules Sauna, London Pub, So, Elsker, Oslo Queer
Festival, Scandinavian leathermen (SLM), Smia,
Kunnskapssenteret og Café Fincken.
Helseutvalget er alltid åpne for erfaringsutveksling
og nye samarbeidsforhold hvor dette er fordelaktig.
Nye samarbeidsavtaler i 2011 er inngått med
byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester i Oslo
kommune, LHBT-senteret, Av-og-til (Nasjonal
alkovettorganisasjon), Nadheim (Senter for
kvinner og menn med prostitusjonserfaring),
Prosenteret (Nasjonalt kompetansesenter for
prostitusjon), Kjøp av seksuelle tjenester (KAST) og
AKAN (Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og
avhengighetsproblematikk). Helseutvalget igangsatte
også samtaler om samarbeid med Kreftforeningen
og Helsedirektoratet i forhold til anti røyke-tiltak på
Skeive Dager i Oslo, men dette ble forpurret fordi
tobakksprodusent Phillip Morris hadde stand på den
samme festivalen. Helseutvalget ønsker å gjenoppta
samtaler med Kreftforeningen på et senere tidspunkt.
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Gay Kids – levekårsprosjekt
forkledd som kunstutstilling
I 2008 utarbeidet og lanserte Helseutvalget i samarbeid
med kunstneren/fotografen Lill-Ann Chepstow-Lusty
og Kulturhistorisk museum, bok- og utstillingsprosjektet
Gay Kids. Gay Kids, som er gitt ut på Abstrakt forlag,
er en gjennomillustrert fagbok som skal legge grunnlag
for trygghet, toleranse og respekt hos barn og voksne
– uansett seksuell orientering. Boken, utstillingen og
det medfølgende pedagogiske opplegget vil også
kunne bidra til å gi mange barn og ungdom en viktig
opplevelse av å bli sett og respektert og dermed
høste positive sosiale opplevelser som forplanter seg
videre i livet. Gay Kids er et viktig intervensjonsverktøy
når det gjelder lesbiske, skeive og homofiles helse
og livssituasjon i formative barne- og ungdomsår.
Sponsorer og samarbeidspartnere i Gay Kids-prosjektet
er Fritt ord, Kulturhistorisk museum, Barne- og
likestillingsdepartementet, Utdanningsdirektoratet,
Unicef Norge, Frie fotografers forbund og
Institusjonsfotografers forening, for å nevne noen.
I 2011 har Gay Kids-utstillingen og konseptet fått
egne ben å gå på. Utstillingen har besøkt museer i
Vadsø, Vardø, Sør-Varanger, Bardufoss, Finnsnes og
Akershus. På flere av disse stedene er utstillingen blitt
kombinert med foredrag om kunstprosjektet og besøk
av lokale skoleklasser som har deltatt i det pedagogiske
opplegget. Gay Kids har opplevd betydelig interesse
fra lokalpresse i områdene prosjektet har besøkt, i
tillegg til en meget fordelaktig omtale i bransjebladet
Museumsnytt (nr. 5, 2011). Hvert museum/utstillingssted
har stått for utgifter knyttet til frakt, markedsføring,
opp- og nedheng og kurator. Turnéplanen for Gay Kids
i 2012 er allerede nesten fullbooket.

Gay Kids på turné i Nord-Norge

Foto: Cecilie Johansen
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Hvaskjernå.no – helse- og hivforebyggende
webressurs for hivpositive msm
Hvaskjernå.no er et nettsted hvis formål er å gi nøktern
faktakunnskap om hiv samt hvordan det er å leve med
hiv – og har dessuten et e-dialogverktøy slik at hivpositive kan chatte anonymt med en hivpositiv ansatt
i Helseutvalget. Via hvaskjernå.no formidles også
«Buddykontakt» for nydiagnostiserte som ønsker en
samtalepartner med samme hivstatus.
I 2011 ble viktige deler av nettsiden oversatt
til portugisisk, engelsk og fransk. Det ble også
rekruttert to nye hivpositive «Buddys» som kan, på et
likemannsbasert grunnlag treffe nysmittede i en sårbar
situasjon for å formidle kunnskap om hva som skjer
etter en hivdiagnose. Dette tilbudet har vært benyttet
av Olafiaklinikken i 2011.
Besafebesexy.no – Livsstiltest
med umiddelbar tilbakemelding
Be Safe Be Sexy er et intervensjonsverktøy som fungerer
som en reality-check for målgruppen på rusvaner og
sikrere sex. I tillegg er besafebesexy.no en nettside
med informasjon om hvor man kan teste seg, få
tilsendt gratis kondomer samt bestille tilgjengelig
brosjyremateriell om rusproblematikk og seksuelt
overførbare infeksjoner. I 2011 hadde Be Safe Be Sexy
5727 unike besøkende, 2264 av disse tok livsstiltesten
(1175 fikk testsvar grønt, 828 rødt og 261 gult).
Testen inngår også som et intervensjonsverktøy og
samtalestarter når Helseutvalget deltar på festivaler og
andre sosiale arenaer. Fokuset for Be Safe Be Sexy i 2011
har vært mer rettet mot utelivsarenaen enn Internett.
Dette har medført at færre har tatt livsstiltesten i 2011
enn i 2010. Det er etablert samarbeid med liknende
tiltak finansiert av Helsedirektoratet som av-og-til-prat
og AKAN for å utveksle erfaringer for å utvikle
prosjektet videre.
Supplert uteliv
Internett er blitt en toneangivende, sosial arena for
ksk og msm – og en effektiv plattform å arbeide helseog hivforebyggende på. Samtidig er det viktig at HU
fortsetter å ta i bruk tradisjonelle arenaer i sitt arbeid.
Fra og med høsten 2011 var Helseutvalget en mer
synlig aktør på utelivsarenaene for ksk og msm enn det
foregående året, spesielt i Oslo. Frivillige sammen med
ansatte har vært til stede og jobbet oppsøkende på
utesteder (puber/kafeer/nattklubber), SLM, festivaler,
klubbkonsept og andre sosiale arrangement. I tillegg har
HUs utelivspatrulje også vært i dialog med ledelsen på
viktige utesteder for ksk/msm om ulike helsefremmende
tiltak og om viktige rus- og hiv/soi-utfordringer for
målgruppen. På London Pub har det vært ukentlig
utdeling av kondomer og glid gjennom kondomdispenser
i begge etasjer, samt utdeling av vann til gjester ved
stengetid. På utstedet Elsker har det høsten 2011
vært utdeling av kondompakker ved ankomst til show
onsdager til fredager. Her har kondompakker også
vært tilgjengelig i baren og vann fra HU har også her
blitt delt ut av dørvaktene. På baren SO, for kvinner
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Yngve Emil Marcussen og Rolf Angeltvedt
på GayGalla 2011

som har sex med kvinner, har pakker med kondom, glid
og slikkelapper også vært tilgengelig i baren og når
gjestene har forlatt utestedet. I 2012 vil dette bli supplert
med nye helsebrosjyrer for ksk og msm. Café Fincken i
Bergen har også egen kondomdispenser som eier Steinar
Aagesen har tatt ansvar for i 2011.
Januar 2011 var HU representert på GayGalla med
prosjektet Homoradio (homoradio.no) og ved
utdeling av Be Safe Be Sexy-pakker/røde sløyfer til alle
medvirkende og gjester. En monolog om Helseutvalgets
historie og arbeidsområder ble også gjennomført av
skuespiller Henriette Lien på scenen under showet.
Gjennom hele 2011 har Helseutvalget bidratt med
premier og sikrere sex-info på bingoen på London pub.
Helseutvalget har også vært til stede på Hercules sauna
ved flere anledninger.
HU har høsten 2011 vært til stede tre ganger på
G-Club på Latter (og delt ut til sammen 1250 pakker
med kondomer og glid), i avgangshallen ved Pink
Cruise (Stena Line) hvor til sammen 700 pakker med
slikkelapper og kondomer ble delt ut (kondomer/
slikkelapper var dessuten tilgjengelig ombord i båten,
på Club Fire (The Villa) hvor 350 kondompakker ble
utdelt til gjester ved ankomst og 300 kondompakker
på Ett Glass og London Pub på Verdens Aidsdag.
Undervisningspakke i homohelse
for sykepleiestudenter
Siden 2006 har Helseutvalget samarbeidet med
Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) om undervisning
og veiledning av sykepleierstudenter på 2-året i
bachelorutdanningens prosjektorienterte praksis.
I 2011 har tre grupper sykepleiere (til sammen 32
studenter), hatt åtte ukers praksistid med tre timers
ukentlig forelesning og veiledning i HUs lokaler.

Utdeling av kondomer
på G-Club på Latter

Skolering av gruppeledere til Fuckshop

I 2011 har helsefremmende tiltak overfor lhbt med
røykevaner stått i fokus for praksisgruppene. Sentralt i
undervisningspakken står veiledningsansvar i forbindelse
med studentenes ulike prosjektoppgaver om homohelse.
Faglig og administrativ leder Rolf Martin Angeltvedt
har dessuten avholdt én fellesforelesning for alle
bachelorstudentene på kullet (2-året) om skjevfordeling
i helse på sykepleierutdanningen på HiOA.
Pågående forskningsprosjekt
I 2011 har Helseutvalget i samarbeid med
Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og
Kunnskapssenteret ferdigstilt den norske delrapporten
av EMIS-undersøkelsen om sex og rusvaner til msm som
befinner seg på Internettarenaen.
Ekstern undervisning og forelesninger
Bera Ulstein Moseng, 10. mars: Praktisk forebyggende
hiv-arbeid, Smittevernkonferanse hos Fylkesmannen
i Oslo og Akershus
Rolf Martin Angeltvedt, 28. april: «Kan erfaringer fra
forebygging av smittsomme sykdommer brukes
i arbeidet med de ikke-smittsomme?»,
Litteraturhuset/FORUT

Deltakere på Livsstil&Homoliv-seminar i Bergen

Bera Ulstein Moseng, 6. juni: Pedagogisk opplegg
tilhørende Gay Kids, Midt-Troms museum, avdeling
Bardufoss (4 forelesninger for 4 skoleklasser
i 8 klassetrinn)
Rolf Martin Angeltvedt, 4. oktober: «Homofili og helse»,
Høgskolen i Oslo og Akershus
Bera Ulstein Moseng, 16. oktober: «Sexual Desire and Sex
Risk Behaviour among HIV-Positive Men Who Have Sex
with Men», NACS 33s conference i Oslo
Rolf Martin Angeltvedt og Pia Kahn, 25. november:
Utvikling av pedagogisk opplegg for prosjektorganiserte
praksisstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
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Kristen Vegge, Rolf Angeltvedt og Bera Moseng på høring
hos Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget

Deltakere på Livsstil&Homoliv-seminar i Oslo

Gruppeledere i Fuckshop

Høringsuttalelser og deltakelse
i utvalg og referansegrupper
Helseutvalget har i 2011 deltatt i en rekke nasjonale,
så vel som internasjonale utvalg og referansegrupper:
Faglig og administrativ leder Angeltvedt har sittet
i Folkehelseinstituttets SOI-nettverk.
Faglig og administrativ leder Angeltvedt har sittet
i Regjeringens Nasjonale Aidsråd.
Faglig og administrativ leder Angeltvedt har sittet
på vegne av Helseutvalget som rådsmedlem
i LHBT-senterets rådutvalg.
Helseutvalget har deltatt med faglig og administrativ
leder, så langt det har latt seg gjøre i aidsdagkomiteen.
Helseutvalget deltok også med tre ansatte
på Verdens Aidsdag.
Faglig og administrativ leder deltok med innlegg på
Aksepts organisasjonsutviklingsseminar med innspill
på hva Helseutvalget mener Aksept bør fokusere på
i årene som kommer.
Høringsuttalelse til Oslo kommune om kommunens
planlagte hivplan.
Høringsuttalelse til Syseutvalget om § 237
og § 238 i straffeloven.
Merknader til statsbudsjettet til Helseog omsorgskomiteen.
Merknader til statsbudsjettet til Familieog kulturkomiteen.
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Miljøarbeid – eksklusive grupper
(seminarer for ksk og msm: se ovenfor)
Helseutvalget har i 2011 delt ut 125 000 kondomer
og 108 000 glidpakninger på arenaer rundt om i
Norge hvor msm møtes. I tillegg har vi mottatt 8318
kondombestillinger per e-post. Dette er en halvering
fra 2010 som skyldes at utsendelsesordningen i sin
daværende form ble avviklet fordi tjenesten ble tatt
i bruk av veldig mange «andre enn lhbt». Dette ble en
betydelig økonomisk bør for organisasjonen, som i siste
ende gikk ut over målgruppene tilbudet opprinnelig
var ment for.
Tjenesten vil i 2012 forhåpentligvis bli erstattet av en
applikasjon til smarttelefon, lesebrett og datamaskin.
Fra og med høsten 2008 distribuerer Helseutvalget også
gratis kondomer, glid og slikkelapper til kvinner. I 2011
distribuerte Helseutvalget mer enn 6700 slikkelapper til
kvinner på ulike arrangementer og miljøtiltak.
Helseutvalget var tungt inne på Skeive dager i Oslo
2011. Det ble jobbet oppsøkende og raidet kontinuerlig
under hele festivalen med livstilstesten Be Safe Be Sexy
og delt ut drøyt 6000 «safety»-pakker med kondomer,
slikkelapper og glid.
Helseutvalget ved Rolf Martin Angeltvedt og Bera
Ulstein Moseng holdt appeller på London pub og i Oslo
Domkirke under Verdens Aidsdag den 1. desember.
Helseutvalget deltok også under Skeive Dager
i Kristiansand, på Skeive Ski og sendte kondompakker
til skeive festivaler i Molde, Sarpsborg og Stavanger.

Deltakere på Blogg-seminar med meningsbryting for lhbt som blogger med skeiv vri

Møter, samarbeidsaktiviteter
og deltakelser på konferanser
Helseutvalget ved Rolf Martin Angeltvedt, Bera
Ulstein Moseng og Magnus Bettum hadde møte
med storfraksjonen (AP, SV og SP) i Helse- og
omsorgskomiteen i anledning årets statsbudsjett.
Helseutvalget ved Rolf Martin Angeltvedt og styreleder
Kristen Vegge har deltatt i en rekke møter med
Helsedirektoratet for å løse underskuddsituasjonen
i organisasjonen.

Helseutvalget ved Magnus Bettum og Rolf Martin
Angeltvedt har hatt et møte med Seksjonsoverlege
Richard Olaussen i blodbanken ved OUS om lhbt
og blodgivning.
Deltakelse på seminaret «Challenges in HIV/AIDS
Prevention: Experiences from Russia and Norway»
i regi av NIBR.
Helseutvalget ved Walter Heidkampf skolerte frivillige fra
Ungdomstelefon i hiv- og soi-problematikk i september
2011. 13 personer deltok.

Helseutvalget ved Rolf Martin Angeltvedt, Marte Skogtrø
og Anders Telle Hole møtte storfraksjonen (AP, SV og SP)
i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Helseutvalget ved Walter Heidkampf skolerte 28 LLHmedlemmer på LLHs landsmøte i oktober 2011 med
egen Fuckshop om hiv-, soi- og sikrere sex.

Helseutvalget ved Rolf Martin Angeltvedt deltok på
LHBT-senterets rundebordskonferanse i forbindelse
med BLDs evaluering av LHBT-planen.

Helseutvalget ved Rolf Martin Angeltvedt, Kristen
Vegge og Bera Ulstein Moseng gjennomførte en
høringsuttalelse for Helse- og omsorgskomiteen.

Helseutvalget ved Magnus Bettum deltok på
rundebordskonferanse om LHBT-senterets strategier
og fremdrift.

Helseutvalget ved Bera Ulstein Moseng og Magnus
Andersen Bettum gjennomførte en høringsuttalelse
for Familie- og kulturkomiteen.
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Helseutvalget ved Walter Heidkampf skolerte 8 deltakere
på Oslo Queer Festival i september. Hiv-, soi- og sikrere
sex var temaene. Frivillige fra HU deltok også med egen
stand og kondomer/glid og slikkelapper.
Helseutvalget ved Walter Heidkampf holdt forelesning
om hiv-, soi- og sikrere sex på UgleZ
(lhbt-studentforening) i Bergen.
Helseutvalget ved Walter Heidkampf foreleste
på Trondheim studentfestival om hivpositives
levekår i februar 2011.
Helseutvalget ved Bera Ulstein Moseng foreleste
for helsepersonell fra Arkhangelsk i Russland om
hivforebyggingsmetoder blant msm i Norge.
Helseutvalget ved Bera Ulstein Moseng deltok i det
nasjonale hiv- og aidsrådet 13. mai i Helseog omsorgsdepartementet.
Helseutvalget ved Rolf Martin Angeltvedt har deltatt
på enkelte møter i Aidsnett.
Helseutvalget ved Rolf Martin Angeltvedt
og Bera U. Moseng har hatt to møter med
Smittevernoverlegen i Oslo i forbindelse
med ny handlingsplan.
Helseutvalget ved Walter Heidkampf og Rolf Martin
Angeltvedt deltok på informasjonsmøte om grupper for
hivpositive ved Lærings- og mestringssenteret ved OUS.
Møte med Sanofi Pasteur fra MSD Norge AS
om HPV-vaksiner for menn og gutter.
Vertskap for Nordisk Møte i Oslo.
Deltakelse på FEMP2011 i Stockholm.
Deltakelse på CHAPS i Manchester.

Prosjektleder Walter Heidkampf
blir intervjuet av programmet Trekant i Nrk

Helseutvalget i media
Hpv-vaksine også mot analkreft (Sykepleien, 05. januar)
Er det greit å kalle noen «jævla homo»?
(Østhavet, februar)
Kunsten å endre kurs (Gaysir, 04. februar)
Vil ha nytt tilbud for HIV-testing
(Nrk Østlandssendingen, 07. mars)
Vil la homser gi blod (Blikk, 23. mars)
Skeiv utstilling gjorde inntrykk (Finnmarken, 30. mars)
Pust liv i Grorud (Aftenposten, 29. mars)
Bedre vaner med humor (Blikk, 05. april)
Ønsker tett oppfølging (Blikk, 11. april)
Hva skal LLH jobbe med (Blikk, mai)
Fortsetter YouChat (Blikk, 12. mai)
Stort underskudd i Helseutvalget (Blikk, 18. mai)
Ømtålig tema (Nordlys, 07. juni)
Slutt på kondomer i posten (Blikk, 09. juni)
Blod til besvær (Dagsavisen nye meninger
+ Verdidebatt, 14. juni)
Ingen kampsak å få gi blod (Bioingeniøren, juni/juli)
Ber om sexklager (Aftenposten, 01. juli)
Lesbisk helse rykker stadig fremover i køen
(Gaysir, 02. september)
Vil tillate homofile å gi blod (Nrk HF&L, 08. september)
Verbal prevensjon (VG, 20. september)
Bekymrer oss ikke (Blikk, 06. oktober)
Oslos Oase (Dagbladet Magasinet, 10. oktober)
Bygg en blogger (Gaysir, 20. oktober)
Håp om vaksine (Blikk, 01. november)
Aids i medisinenes tid (VG, 30. november)
Sentrale utfordringer i det hivforebyggende arbeidet
(Gaysir, 01. desember)
Hva er de viktigste kampene mot hiv (Blikk, desember)
30 år med hiv (Blikk, 01. desember)
Jeg er min egen fiende (VG, 01. desember)
Flere smittes av hiv (Nrk Østlandssendingen,
Alltid nyheter, Nyhetslunsj – nett og radio, 01. desember)
Gay Kids – kule barn som også finnes
(Museumsnytt nr. 05, 2011)
Bekjentgjøring gjennom annonsering
Helseutvalget har også brukt annonseflater til å
reklamere for tiltak, tilbud, nettsider og deltakelse
i spørreundersøkelser på gaysir.no, blikk.no, Blikk
magasin, Natt&Dag, PlanB, SLMs medlemsblad,
Bamseklubbens medlemsblad, skybyen.no og diverse
blogger. Reklame for tiltak, tilbud og nye brosjyrer har
også blitt frontet i form plakater, grafikk til kondom/
glid-pakker og oppmøte av frivillige på utelivs- og
gråsonearenaene.
Nettmøte
Lansering av Fuckchat på Gaysir 11. oktober 2011
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Stand på Skeive Dager i Oslo i 2011
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GAY & LESBIAN HEALTH NORWAY
Besøk: Skippergata 23, 0154 Oslo
Post: Postboks 1004 Sentrum, 0104 Oslo
+47 23 35 72 00
post@helseutvalget.no
www.helseutvalget.no
Youchat.no
Fuckchat.no
Hvaskjernå.no
Gaykids.no
Besafebesexy.no
msm.helseutvalget.no
ksk.helseutvalget.no

