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«Det betyr at vi er nødt til å gi mer
ressurser til de forebyggingsorganisasjonene
som Helseutvalget og de norske
helsemyndighetene jobber med»
«Helseutvalget, som er den organisasjonen
som i dette tilfellet har vært med fra
starten av epidemien på begynnelsen av
1980-tallet, har fremdeles ikke fått på plass
en grunnbevilgning for sin virksomhet»
Bent Høie (H), leder av Helseog omsorgskomiteen på Stortinget
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STYRELEDEREN
HAR ORDET
NY TIDSREGNING
Det er en glede å få oppsummere en massiv mengde
arbeid, både bokstavelig talt og i overført betydning.
Helseutvalgets ansatte, ledelse, frivillige, styre og
samarbeidspartnere har i enda ett år gitt sitt beste for
den kollektive lhbt-helsen i Norge. Dere er ryggraden,
hjernen og hjertet i organisasjonen.
La meg trekke frem noen milepæler fra året som gikk.
Helseutvalgets mye omtalte underskudd er snart spist
opp som en direkte konsekvens av fokusert arbeid
av styret, ledelsen og de ansatte. Nå er vi dus.
Til tross for de stramme tidene bokser Helseutvalget
fortsatt over sin egen vektklasse. Samtidig som vi tidvis
også får inn noen kraftfulle høyreslegger. Den mest
innlysende er etableringen av Sjekkpunkt i 2012,
et prosjekt som representerer en ny tidsregning
for vårt forebyggende arbeid.
Som denne årsrapporten avslører, er kjernevirksomheten
vår fortsatt den viktigste komponenten i motoren
til Helseutvalget og noe vi jobber ustanselig med
å forbedre og tilspisse. Dette innebærer også
tilstedeværelse på utescenen, på festivaler og andre
sosiale møteplasser for våre målgrupper. Ikke minst
gjelder dette digitale flater. Vi treffer flere i målgruppene
enn noen gang tidligere, dette på tross av at
hivtildelingen har vært redusert med 25 prosent
de to siste årene (ca. 1 million hvert år). Dette er
mye takket være engasjerte frivillige og ansatte,
langtidserfaringer gjort med internett, chat og
sosiale medier som forebyggende, rekrutterende
og imagestyrkende redskaper.
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Kristen Vegge (40)
Advokat i Wiersholm
og medlem av Helseutvalgets
styre siden 2007.

Det er et vedvarende mål for Helseutvalget å styrke
denne kjernevirksomheten ved hjelp av vanntette
evalueringsrutiner, skarpt fokus og ved å ha de rette
menneskene og institusjonene på lag, som alltid.
Jeg ønsker også å takke alle byråkrater, saksbehandlere,
leger, forskere, politikere, organisasjoner, journalister
og fagfolk som tror på det vi gjør og som støtter vårt
arbeid på en eller annen måte. Dere vet forhåpentligvis
hvem dere er. Men jeg skal heller ikke glemme de som er
uenige i våre meninger og metoder. Friksjon, debatt og
meningsutveksling er også katalysatorer for utvikling og
fremdrift, så lenge diskursen er preget av respekt og fag.
Når det er sagt, er det også vårt ønske at vi får oppleve
flere stemmer i offentligheten i 2013. Uansett om
det handler om seksuell orientering, kjønnsidentitet,
hivstatus eller ruskultur blant lhbt.
Kristen Vegge
Styreleder

«Om du har noen flere spørsmål er det
bare å ta kontakt med Helseutvalget,
de svarer alltid!»
Leif, blogger bak dressjakke.com

«Jeg tror det viktigste vi gjør er å lytte
til folks erfaringer, både såre og gode
erfaringer. Jeg tror det er viktig at
skoleelever i Skedsmo får komme
og se Gay Kids-utstillingen»
Ole Jacob Flæten (Ap), ordfører i Skedsmo kommune
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STYRENDE ORGANER I HELSEUTVALGET
Helseutvalgets styre består av syv medlemmer og tre
vararepresentanter. Styret avholdt syv møter i løpet
av 2012. Årsmøtet er Helseutvalgets øverste organ.

57+43A

STYREREPRESENTANTER
VED INNGANGEN AV ÅRET:
Kristen Vegge..............................................styreleder
Marte Skogtrø
Thor-Albert Frøsland
Anders Telle Hoel
Magnus A. Bettum.................... ansattes representant
Henning Høyer....................................................vara
Anne Gotfredsen ................................................vara
STYREREPRESENTANTER
VALGT PÅ ÅRSMØTE 22. mai 2012:
Kristen Vegge .............................................styreleder
Marte Skogtrø ..............................................nestleder
Thor-Albert Frøsland
Anders Telle Hoel
Odd Vangen
Elisabeth Hovland
Magnus A. Bettum.................... ansattes representant
Eirik Pettersen.....................................................vara
Aleksander Salvador............................................vara
Roland Wiberg.....................................................vara
Styret gjennomførte årsmøte 22. mai
ANSATTE I HELSEUTVALGET I 2012:
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%
Thea Indahl Mæhlum, prosjektleder Sjekkpunkt 100%
(ansatt 20. august)
Vegar Bjørnshagen, prosjektmedarbeider 30%
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Kjønnsfordeling
Kjønnsmessig fordeling blant ansatte i Helseutvalget
ved utgangen av 2012.
Antall

Menn
4 (57%)

Kvinner
3 (43%)

Kjønnsmessig fordeling blant styrerepresentantene
i Helseutvalget ved utgangen av 2012.
Antall

Menn
8 (80%)

Kvinner
2 (20%)

Helseutvalget for bedre homohelse (HU)
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 ressurssenter i homohelse og
skal arbeide aktivt for å kommunisere forskningsbasert
kunnskap om sammekjønnsseksuelles livssituasjon
og helse – enten på egenhånd eller i samarbeid med
andre innen forebygging og helse. Helseutvalgets
tilbud er landsdekkende.

Helseutvalget har siden 1983 hatt en nøkkelrolle i det
hiv-forebyggende arbeidet overfor msm, men i løpet
av sin 30 år lange historie har HU utviklet seg til å bli
et bredt anlagt sykdomsforebyggende tiltak som har
både msm og ksk som sine målgrupper. Helseutvalget
er en politisk uavhengig og livssynsnøytral organisasjon
og er 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 til oppsøkende
virksomhet på gråsonearenaer. For å sikre størst mulig
bredde i det helsefremmende og sykdomsforebyggende
arbeidet, legges det vekt på å engasjere frivillige
med ulik alder, kjønn, etnisitet, kompetanse,
erfaringsbakgrunn og hiv-status.

Frivillige deler ut kondompakker på London Pub.
Fra venstre: Pia, Ingrid, Elisabeth og Einar.

Helseutvalget organiserte 74 aktive og skolerte frivillige
i 2012. I tillegg kommer kontaktpersoner, kuratorer,
modeller og frivillige rundt i landet som gjør en praktisk
innsats for HU som ikke krever skolering. I 2012 ble det
rekruttert 25 nye frivillige, og det ble gjennomført fem
skoleringsrunder og ett Vivat-kurs (15 deltakere, over
to dager). Tre av deltakerne var fra Ungdomstelefonen
og en fra Skeiv Verden. Nytt av året er også tydeligere
tilstedeværelse i Bodø og Bergen, ved hjelp av
nye frivillige.

E pluribus unum (fra mange, én)
Som et ressurssenter i homohelse er Helseutvalget
en bidragsyter overfor grupperinger, interesseorganisasjoner og særlig små lokallag for lhbt-gruppen
som ikke har ressurser til å arbeide helsefremmende
eller hivforebyggende på egen hånd. I mange
år har Helseutvalget samarbeidet meget godt
med lokale LLH- og Skeiv Ungdomslag rundt om i
landet ved skeive festivaler, film- idrett- og andre
arrangement av grupper, kurs, workshops og seminarer.
Helseutvalget kan i denne sammenheng tilby et antall
spesialdesignede og evaluerte intervensjonstiltak.
For å nå frem til et mangfold av våre målgrupper i
Helseutvalgets helsefremmende og forebyggende
virksomhet, er det viktig for organisasjonens suksess
at vi er i stand til å samarbeide med et utall av
forskjellige organisasjoner på mange samfunnsnivåer.
Organisasjonen har etter hvert etablert lange og
fruktbare samarbeid med toneangivende organisasjoner
og mennesker i helse- og sosialsektoren, og utelivs- og
gråsonearenaene samt club- og festivalscenen og – tro
det eller ei – viktige idrettsarrangement. Noen eksempler
er Oslo kommune byrådsavdelingen for eldre og sosiale
tjenester, Kunnskapssenteret, Helsedirektoratet,
Uteseksjonen i Oslo, Kompetansesenteret for rus i
Oslo kommune, Ungdomstelefonen, Brynsenglegene,
Lillegrensen Legesenter, Olafiaklinikken, Nasjonalt
folkehelseinstitutt (FHI), Smittevernoverlegen i Oslo og
Bergen, Aksept, HivNorge, LLH, Skeiv Ungdom, Skeiv
Verden, Homonettverket i Arbeiderpartiet, Rabalder,
Skeive Ski, Bamseklubben, Poliklinikken ved Ullevål
universitetssykehus (UOS), St. Olavs hospital, Høgskolen
i Oslo og Akershus (HiOA), Hercules Sauna, London
Pub, So, Indieseksuell/seksuell, FIRE, Echo, G-club/G-.
Kids, Brighton, Elsker, Oslo Queer, Smia, Scandinavian
leathermen (SLM) og Café Fincken.

Helseutvalget har fortsatt en målsetting om
å ha en frivilligstab på 100 personer innen 2015.

Helseutvalget er alltid åpne for erfaringsutveksling
og nye samarbeidsforhold hvor dette er fordelaktig.

Skolering som utskytningsrampe
I 2009 ble det utarbeidet en obligatorisk modell
for skoleringen av frivillige. Denne skoleringen er
bygget på tre moduler. Skoleringen suppleres også
med VIVAT-helgekurs (kompetanse om førstehjelp
ved selvmordsfare) og MI-kurs som holdes av
Kompetansesenteret for rus i Oslo kommune.
Frivilligskoleringen en naturlig og selvsagt del
av Helseutvalgets kvalitetssikring.
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NØKKELTALL 2012
Helseutvalget organiserte 74 aktive og skolerte frivillige i 2012.

278 deltakere deltok på Helseutvalgets gruppe og seminarvirksomhet i 2012.
13,4 prosent av deltakerne på Helseutvalgets tiltak i 2012 hadde innvandrerbakgrunn
(1,7 prosent ikke-vestlig).
50 prosent av de mannlige deltakerne og 63,5 prosent av de kvinnelige deltakerne
selvrapporterer at de er blitt flinkere til å håndtere sikrere sex.

21 prosent svarte at deltakelse på Helseutvalgets tiltak hadde gjort det lettere
ikke å ruse seg på narkotiske stoffer.

82,4 prosent svarte at de var meget godt/svært god fornøyd med Helseutvalgets tilbud
og 95 prosent av deltakere kunne tenke seg å delta på liknende seminar/gruppe
i regi av HU i framtiden.

34+26+20A

Helseutvalgets gruppeog seminarvirksomhet i 2012.
Deltakere fordelt på alder.
33,8 prosent av deltakerne var 15 til 24 år
25,7 prosent 25 til 34 år
19,6 prosent 35 til 49 år
20,9 var over 50 år

61+19+84A

Evalueringens klare tale
Alle tiltakene i 2012, med unntak for Fuckshop,
Besafebesexy og Gay Kids, har vært gjenstand for
evaluering. Hensikten med evaluering er å generere
data som kan ligge til grunn for utvikling og forbedring
av eksisterende tilbud og tiltak. Til sammen svarte 42,5
prosent av deltakerne (N=119/278) på Helseutvalgets
gruppe-, seminarvirksomhet i 2012 på et digitalt
spørreskjema. I tillegg kommer deltakere på Fuckchat
og Youchat. 39,5 prosent av deltakerne var menn, 55,5
prosent kvinner og 5 prosent hadde en kjønnsidentitet.
Denne gruppen har økt med over fire prosentpoeng
siden 2011. 33,8 prosent av deltakerne var 15 til 24
år, 25,7 prosent 25 til 34 år og 20,9 var over 50 år.
Gjennomsnittsmål for alder er 15 til 24 år.

13,4 prosent av deltakerne på Helseutvalgets tiltak
i 2012 hadde innvandrerbakgrunn (1,7 prosent ikkevestlig). 61,3 prosent av deltakerne kommer fra
Østlandet, 18,5 prosent fra Vestlandet, 8,4 prosent
fra Nord-Norge, 4,2 prosent fra Agder/Rogaland og
7,6 prosent fra Trøndelag. Denne skjevfordelingen
i seminarvirksomheten skyldes at HU «rullerer»
tilbudene fra fylke til fylke, men den blir også justert
ved chattevirksomheten som rekrutterer deltakere
jevnt fra alle deler av landet. En hovedkonklusjon i
evalueringen av Helseutvalgets tiltak er at majoriteten
brukere er meget godt fornøyd med gruppe- og
seminarvirksomheten i 2012. Spesielt gledelig er det at
en stor andel rapporterer om større evne til å håndtere
vanskelige sider ved det å leve sammekjønnsseksuelle
liv i etterkant av seminar/gruppevirksomhet. I tillegg
selvrapporterer 50 prosent av de mannlige deltakerne
og 63,5 prosent av de kvinnelige deltakerne at de er blitt
flinkere til å håndtere sikrere sex.

Helseutvalgets gruppeog seminarvirksomhet i 2012.
Deltakere fordelt på landsdel.
61,3 prosent av deltakerne kommer fra Østlandet
18,5 prosent fra Vestlandet
8,4 prosent fra Nord-Norge
4,2 prosent fra Agder/Rogaland
7,6 prosent fra Trøndelag

Helseutvalgets rusforebyggende tiltak er godt
spisset med hensyn til målgruppen. 2,7 prosent av
deltakerne i 2012 svarte at de hadde et høyt/meget
høyt alkoholforbruk og 31,6 prosent svarte at de
ønsket å drikke mindre. 34,7 prosent av deltakerne
svarte at deltakelse på Helseutvalgets tiltak hadde
det gjort lettere å drikke mindre alkohol. 20,4 prosent
av deltakerne svarte at de har et høyt eller meget
høyt forbruk narkotiske midler og 8,9 prosent svarte
at de ønsket å ruse seg mindre på narkotiske stoffer.
21 prosent av deltakerne svarte at deltakelse på
Helseutvalgets tiltak hadde gjort det lettere ikke å ruse
seg på narkotiske stoffer – det betyr at dette tiltaket
også virker preventivt på de som også 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. 69 prosent av
deltakerne rapporterer om å ha fått bedre selvbilde av
deltakelse, 64,8 prosent om å ha blitt mer åpne og 66,1
prosent om det å ha blitt sikrere på sin egen seksuelle
orientering. 82,4 prosent svarte at de var meget godt/
svært god fornøyd med Helseutvalgets tilbud og 95
prosent av deltakere kunne tenke seg å delta på liknende
seminar/gruppe i regi av HU i framtiden.
Slikt skaper fremsnakking og er noe deltakerne tar
med hjem og på nettet 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 sammekjønnsseksuelle
miljøene rundt om i Norge. Dette er et sekundært,
men viktig rekrutteringsverktøy for HU.
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Krav og tilbakemelding dytter oss fremover
Som et ledende kompetansesenter i homohelse ønsker
Helseutvalget å være en rollemodell for helsefremmende
og sykdomsforebyggende organisasjoner.
Organisasjonen er i så måte opptatt av at det må
stilles strenge krav til organisasjoner som får tilskudd
til slikt arbeid blant lhbt. For mange tiltak er per i dag
tro-/intensjonsbaserte i betydningen at de bygger
på antakelser om at en problemstilling eller vedtatt
paradigme er til stede 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 runde
utover 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,
helsefremmende og sykdomsforebyggende.

Byråd for helse og sosiale tjenester i Oslo, Anniken Hauglie (H)
og Rolf M. Angeltvedt på åpningen av Sjekkpunkt.

2012 – SJEKKPUNKT SER ENDELIG DAGENS LYS
Etter flere år med søknadsskrivning og påvirkningsarbeid
har Helseutvalget, sammen med Oslo kommune,
endelig lansert eget testetilbud for menn som har sex
med menn (msm) finansiert med samhandlingsmidler
fra Helsedirektoratet.
Sjekkpunkt er et inviterende, lavterskel samtaleog hurtigtestetilbud som er enkelt, anonymt og
kostnadsfritt for gjestene. Hver onsdag ettermiddag
gjennomfører organisasjonens frivillige likemannsbaserte
hurtigtester for hiv og syfilis i regi av Helseutvalget.
Tidlig diagnostisering hos utsatte målgrupper er et
betydelig verktøy i kampen mot den stigende hiv-kurven
blant msm i Norge, og sammenlignbare land har lenge
hatt stor suksess med lignende prosjekt. Med Sjekkpunkt
håper vi i 2013 å skape en trygg havn for msm som ikke
velger tradisjonelle testeklinikker av diverse årsaker.
Det er også vår mening at Sjekkpunkt har potensial
til å være et viktig supplement til den kollektive
testekulturen, samt de tradisjonelle testestedene i
Norge og dermed bidra til å avdekke viktige mørketall.
Prosjektets første måneder gir gode prognoser for
fremtiden. Les mer om Sjekkpunkt et annet sted
i denne rapporten.

«Vi har prøvd de vanlige
konvensjonelle metodene
å få til en økt testeaktivitet på,
og det har vi ikke nådd frem med»
Bente Bergersen, overlege ved OUS (om Sjekkpunkt)
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Byråd for helse
og sosiale tjenester
Anniken Hauglie (H)
og statssekretær
Nina Tangnæs Grønvold
(AP) fra Helse – og
omsorgsdepartementet.

Bærekraftig digital tilstedeværelse er en viktig
forutsetning for å snakke effektivt med målgrupper
når den internasjonale informasjonsmotorveien har
veldig mange filer i begge retninger. Helseutvalgets nye
nettsider er basert praktisk og programmeringsmessig
på Wordpress-plattform. Dette understøtter en
smidigere daglig drift og produksjon av innhold
og underletter tilknytning til sosiale medier og
brukerkontakt med HU. I tillegg tilrettelegger denne
plattformen for kostnadslav oppdatering, justering
og vedlikehold.
I tilgjengelighetens ånd og med betydelig bagasje
fra andre chattetilbud etablerte Helseutvalget en
sentralbordchat i 2012. I flere år har organisasjonen
finslipt tilnærming til og gjennomføringen av anonym
kontakt med målgruppene, eksempelvis gjennom
Youchat og Buddychat. En naturlig forlengelse av
dette har vært en «kjernetidchat» hvor den digitale
gjesten kan spørre om hva som helst i organisasjonens
virkeområde i kontorets kjernetid. Samtalene på denne
chatten omhandler alt fra praktisk informasjon
om tilbud og tiltak og slake sosiale motbakker
til livsendrende veivalg.

2012

HELSEUTVALGETS
VIRKSOMHET
INDIVIDUELL
SAMTALEOG
VEILEDNING
SJEKKPUNKT – DET NESTE LOGISKE
STEGET I HIVUTFORDRINGEN
2012 representerte det første av tre år som er satt av til
pilotprosjektet Sjekkpunkt. Sjekkpunkt er et lavterskel
samtale- og hurtigtestetilbud for msm, som er etablert
for å bremse hiv blant gruppen gjennom testing, tidlig
diagnostisering og likemannsbaserte samtaler.
Tilbudet er anonymt, gratis og enkelt. Gjester hos
Sjekkpunkt blir tilbudt hurtigtest for hiv og/eller
syfilis. Hvis en test indikerer hiv, blir vedkommende
veiledet til en av Helseutvalgets samarbeidspartnere i
helsetjenesten, eksempelvis Ullevål universitetssykehus,
Olafiaklinikken eller Brynsenglegene.
Piloten blir drevet av prosjektleder Thea Indahl Mæhlum,
som ble ansatt sommeren 2012. Thea har bakgrunn fra
sykepleie og organisasjonsarbeid. Frivillige og ansatte i
Helseutvalget er også betydelig involvert i den daglige
driften av prosjektet. Oslo kommune er toneangivende i
prosjektet, med hjelp av samhandlingsmidler fra staten.
Sjekkpunkt ble offisielt åpnet 28. november med
tilstedeværelse fra blant andre Oslo kommune,
Helsedepartementet, Helsedirektoratet,
Folkehelseinstituttet, NRK, Olafiaklinikken, HivNorge,
LLH, Blikk og Gaysir. Sjekkpunkts oppdragsgivere Oslo
kommune og Helse- og omsorgsdepartementet var
representert ved helsebyråd i Oslo, Anniken Hauglie og
statssekretær i departementet Nina Tangnæs Grønvold.
Begge ønsket i plenum prosjektet velkommen til et
utfordrende felt som har behov for mange innfallsvinkler.

Helsedepartementet, Oslo kommune,
Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet,
Olafiaklinikken, LLH, Skeiv Ungdom, Blikk,
Gaysir og NRK var noen av gjestene på
åpningen av Sjekkpunkt.

Sjekkpunkt gjennomførte generalprøve på verdens
aidsdag 1. desember og har siden vært åpent for
publikum hver onsdag ettermiddag. Prosjektet blir
ukentlig tilkjennegjort gjennom prosjektet hjemmeside
sjekk-punkt.no, helseutvalget.no, bedriftens facebookkonto, annonsering og mediepåvirkning. I den måneden
i 2012 sjekk-punkt.no var operativ, hadde nettsiden 2704
besøkende (2161 unike og 5038 sidevisninger).
Sjekkpunkt disponerer syv frivillige og et referansenettverk som består av følgende representanter:
Bente Magny Bergersen, overlege dr. med.
Infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus
Tore W. Steen, smittevernoverlege, dr. med.,
Helseetaten, Oslo kommune
Anne-Marte Bakken Kran, Laboratoriet,
Oslo universitetssykehus
Sindre Ringvik, assisterende seksjonsleder,
Olafiaklinikken – seksjon for venerologi.
Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer,
Oslo universitetssykehus
Hans Blystad, overlege, avd. for infeksjonsovervåking,
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Lennart Lee Lock, seniorrådgiver, Helsedirektoratet
Turid Jorunn Thune, seksjonsoverlege ved
hudavdelingen på Haukeland universitetssykehus
og styreleder i Norsk dermatologisk selskap
Thomas Mørk Tønseth, lege fra Brynsenglegene
Trond Daae Johansen, lege fra Lille Grensen Legesenter
Martin Fjordholm, rådgiver i Oslo kommune,
Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester
Thor-Albert Frøsland, journalist og frivillig
i Helseutvalget/Sjekkpunkt
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«Sjekkpunkt er et eksempel på veldig
god samhandling. Helseutvalget sammen
med kommunen har laget et veldig
bra prosjekt»
Anniken Haugli (H), Helsebyråd i Oslo kommune
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«Vi vet mer om hiv enn noen gang og har
mulighet til å hjelpe folk som er rammet,
men vi har også en veldig god verktøykasse
for å forhindre økt smitte. Det er Sjekkpunktprosjektet et veldig godt eksempel på»
Nina Tangnæs Grønvold (Ap), statssekretær i Helseog omsorgsdepartementet
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NØKKELTALL 2012
Sentralbordchatten hadde

16355 sidevisninger og 168 mennesker brukte tilbudet.

Det ble gjennomført 19 grupper og seminarer med til sammen 278 deltakere.
Totalt ble det avholdt tretten Fuckshops med 132 deltakere rundt om i landet.

1780 tok kontakt med oss på Youchat i 2012, som resulterte i 946 samtaler.
81,5 prosent svarte at de var tilfreds eller svært tilfreds med Youchat-samtalen
og 84,6 prosent svarte at de kunne tenke seg å chatte med frivillige
fra Helseutvalget igjen.
Youchat.no hadde 10 314 unike brukere og 22 482 sidevisninger.
Totalt var 13 022 besøkende innom bloggen til Youchat.
Det ble distribuert 12

000 KSK- og MSM-brosjyrer over hele landet.

Helseutvalget delte ut 198 000 kondomer og 110 000 glidpakninger på arenaer
rundt om i Norge hvor msm og ksk møtes. 10 000 slikkelapper har også
blitt distribuert på forskjellige arenaer.
Under Skeive dager i Oslo ble det delt ut ca. 4000 kondompakker
og 4000 slikkelapp-pakker av 24 frivillige.
Røykestudie: 40 prosent av mennene og 34 prosent av kvinnene svarte at de røkte daglig.
I den norske befolkningen generelt er det samme tallet 19 prosent.

«Takk for et kjempeflott seminar i helgen på Stord.
Dere gjør en flott innsats for oss skeive»
Seminardeltaker på Livsstil & Homoliv

Helseutvalget.no i 2012:
Besøk: 20856
Unike besøkende: 13302
Totale sidevisninger: 46759

VERBAL FULLKONTAKT
Helseutvalget har i 2012 mottatt om lag 300
henvendelser via telefon, sosiale medier, e-post
eller drop-in. I tillegg har 236 personer benyttet
sentralbordchatten. Det er stor variasjon i hvilke temaer
som er aktuelle der og da, men chatten utmerker seg
ved sin anonyme karakter på at ansatte ikke bruker
lang tid til å komme inn til kjernen i hva som plager de
som tar kontakt. Selv om en del kun ønsker å bestille
kondomer, vil vi si at hovedtyngden tar kontakt fordi noe
i livet er vanskelig. Denne veivisningsfunksjonen er en del
av kjernevirksomheten til ansatte.
Helseutvalget tilstreber å være tilgjengelig i en vid
definisjon av begrepet. Det innebærer å være både
praktisk og ikke-moraliserende til stede for alle i
målgruppene som ønsker å bruke organisasjon som
kompass i livet sitt, samt tilrettelegge anonymitet for
de som ønsker det. Det er også viktig for Helseutvalget
at organisasjonens representanter oppfattes som
mennesker som brukerne kan speile seg i.
Som tidligere år er chatting et avgjørende verktøy
for å møte egne mål på dette området. Det er også
organisasjonens erfaring at disse grepene er viktige for
å opprettholde høy publikumstrafikk. I 2012 opplevde
organisasjonens sentralbordchat et betydelig oppsving,
og mye tyder på at denne tjenesten er i ferd med å få
en tillitsfull posisjon i målgruppene. Sentralbordchatten
er et tilbud for alle som ønsker å kontakte Helseutvalget
på en enkel og anonym måte og forhøre seg om hva
som helst i kontorets kjernetid.

Videre er drop in, avtalte samtaler og fysisk følge
av personer til helsetjenesten også viktige deler
av organisasjonens kjernevirksomhet, hva angår
individuell samtale- og veiledning.
Gjennomgående samtaletemaer er konsistente med
tidligere år og omhandler ofte bekymringer for hivtest
og egen hivstatus, faktakunnskap om risiko for hivsmitte/seksuelt overførbare infeksjoner, sikrere sex,
psykiske plager og temaer knyttet til skam, overgrep,
incest, selvmordstanker, 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.

Sentralbordchatten hadde 79365 sidevisninger og
236 mennesker brukte tilbudet i 2012, Grunnen til det
høye sidevisningsantaller er at chatten i dag er gjort
tilgjengelig på flere av våre nettsteder.

Gruppe- og seminarvirksomhet
En viktig del av kjernevirksomheten i Helseutvalget er
fortsatt grupper og seminarer. Organisasjonen har
gode erfaringer med å bruke samtalegrupper som
helsefremmende og sykdomsforebyggende virkemiddel.
Evaluering av våre tiltak viser at gruppediskusjon
med erfaringsutveksling er velegnet til å påvirke
atferdsendring, 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.

Andre tiltak som bruker chat-verktøy som en
betydelig del av sitt faglige tilbud er Youchat,
Fuckchat, Sjekkpunkt og Hva skjer nå?
(sistnevnte av og for hivpositive).

I 2012 ble det gjennomført 19 grupper og seminarer med
til sammen 278 deltakere i regi av Helseutvalget. Dette
er omtrentlig det samme antallet som i 2011, som hadde
281 deltakere på 18 grupper/seminarer.
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LATE
TE BLOOMERS
Det ble gjennomført seks samlinger for Late Bloomersmenn (menn som har begynt å leve homofilt sent i
livet) i 2012 med til sammen 6 deltakere. Det ble også
avholdt ett Late Bloomers-helgeseminar for kvinner med
18 deltakere. På Osloseminaret deltok Late Bloomerskvinner fra hele landet.
LIVSSTIL OG HOMOLIV
Det ble i 2012 avholdt to rusforebyggende seminarer
(Livsstil & Homoliv) i Oslo, og ett på Stord med til
sammen 84 deltakere. På seminaret på Stord deltok ksk
og msm fra hele Vestlandet. På seminarene i Oslo kom
deltakere fra et bredere geografisk område. Det ble også
planlagt et seminar i Arendal, men det ble avlyst på
grunn av lav påmelding.

«Jeg brenner for å kunne være med på å
peke på muligheter for skeive mennesker.
Verden har ikke kommet så langt siden
jeg var ung. Det er den samme komme
ut-problematikken, den samme redselen,
den samme mobbeproblematikken og en
forverring av rusproblematikken»
Thor-Albert Frøsland, frivillig i Helseutvalget

373921A

37 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, 39 prosent svarte
at de trengte hjelp til noe, og 21 prosent
svarte at noe i livet deres var vanskelig.

Livsstil & Homoliv

HIVFOREBYGGING PÅ GRÅSONEARENAEN
Det er mye som indikerer at cruising/sex-arenaer,
eksempelvis saunaer for msm, er de sosiale
møteplassene med høyest smittepress for hiv og andre
SOI. Nettopp derfor har det vært viktig for Helseutvalget
å arrangere sikrere sex-workshops på Hercules Sauna i
Oslo. 46 saunagjester har deltatt på fem Fuckshop-kurs
(en svensk-designet sikrere sex-modul med fokus på
analsex) i disse lokalene i 2012. Arbeidet har blitt ledet
av prosjektleder Walter Heidkampf med assistanse fra
frivillige og personalet på Hercules.
Det har også blitt produsert Fuckshop t-skjorter til
personalet og kursholdere samt informasjonsmateriell
om kurstidspunkt. Helseutvalget dikterer dessuten
startsidene til saunaens datamaskiner, og alternerer
disse mellom organisasjonens nettsider. Ved to
anledninger i 2012 fikk Fuckshop på Hercules Sauna
besøk av journalister (VG Helg/ViMenn).
Totalt ble det avholdt tretten Fuckshops med 132
deltakere rundt om i landet. Foruten Hercules Sauna har
Fuckshop blitt avholdt for Olafiaklinikkens helsepersonell,
Aksept, på private vorspiel, på Kondomeriet, hjemme
hos grupperinger og på diverse festivaler og skeive dager.
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FUCKCHAT
Fokus i Fuckchat er sex, sikrere sex, hiv/SOI, abort
og seksuelle overgrep, rus, og ofte hvor og hvordan
testing av seksuelt overførbare infeksjoner foregår.
De fleste som tar kontakt befinner seg på heterofile
Internettarenaer. 65 prosent av chatterne var gutter,
34 prosent jenter og 1 prosent oppga at de hadde
en transeidentitet. Omlag 59 prosent befant seg i
aldersspennet 15–19 år. 4 prosent under 15 år.
57 prosent av samtalene handlet om sex, 12 prosent
om SOI, 23 prosent om sikrere sex, 1 prosent om
uønskede svangerskap/abortproblematikk, 19 prosent
om konflikt/relasjonsproblemer og 4 prosent om
asymmetri i seksuelle forhold.
Frem til mai måned i 2012 registrerte Helseutvalget
730 henvendelser, hvorav 295 resulterte i gjennomførte
samtaler. Nettsiden hadde 5683 besøk (4846 unike
og 12 459 sidevisninger).
37 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, 39 prosent svarte at de
trengte hjelp til noe, og 21 prosent svarte at noe i livet
deres var vanskelig. 74 prosent svarte at de var tilfreds

25648A
62234+27A

«Hei, jeg vil bare takke for all hjelpen
jeg har fått her på youchat. Det er
et kjempebra initiativ som dere må
fortsette med! Nå har jeg endelig turt
å komme ut til familien min!»
bruker av Youchat

24,8 prosent under 15 år
64,3 prosent mellom 15 og 19 år
8,3 prosent mellom 20 og 24 år

61,8 prosent kom fra Østlandet
23,5 prosent fra Vestlandet
4,4 prosent fra Trøndelag
1,5 prosent fra Nord-Norge
7,4 prosent fra Sørlandet
1,5 prosent fra utlandet

eller svært tilfreds med chat-samtalen, og 71 prosent
svarte at de kunne tenke seg å chatte med frivillige
fra Helseutvalget igjen.

Under portrettene av homodronningene
Kim Friele og Wenche Lowzow har vi noen av våre Youchattere.
Fra venstre: Benedikte, Marie, Marlene, Vegar, Luca, Simen og Ingvild.

Fuckchat fikk ikke tilstrekkelig tillit til å være et
fullfinansiert årsprosjekt og var ved utgangen
av mai måned i 2012 satt på hold.
Y UCHAT
YO
Y
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 lhbt på nettet om alt fra om det
å være ung og leve som homo, bi 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 mellom klokken
17.30 og 20.30.
1780 chattere tok kontakt i 2012, hvorav 946 samtaler
ble gjennomført. Youchat er dessuten et godt verktøy for
å nå de aller yngste. Av brukerne var 24,8 prosent under
15 år, 64,3 prosent mellom 15 og 19 år og 8,3 prosent
mellom 20 og 24 år. 30,3 prosent av chatterne var
gutter, 66,7 prosent jenter og 3 prosent oppga at
de hadde en annen kjønnsidentitet.

«Tusen takk for tips og gode råd.
Jeg føler meg mye mer selvsikker nå»
bruker av Youchat
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Deltakere flankerer foreleser
på seminaret Bygg-en-blogger

61,8 prosent kom fra Østlandet, 23,5 prosent fra
Vestlandet, 4,4 prosent fra Trøndelag, 1,5 prosent fra
Nord-Norge, 7,4 prosent fra Sørlandet og 1,5 prosent fra
utlandet. 21,2 prosent av samtalene handlet om psykisk
helseproblematikk, 6 prosent om narkotika og alkohol,
10,2 prosent om mobbing/diskriminering, 4,2 prosent
om utsettelse for vold, 25,2 prosent om konflikter og
relasjonsproblemer, 4,2 prosent om selvmordstanker og
28,3 prosent om sex. 33, 7 prosent handlet om identitet,
46,9 prosent om forelskelse og 26,5 prosent om komme
ut-problematikk.
I 2011 ble det konstruert et eksternt evalueringsmål som
måler brukernes opplevelse av tiltaket. I 2012 svarte 30,5
prosent at nysgjerrighet eller lyst til å snakke med noen
var grunnen til at de tok kontakt med Youchat. 35,8
prosent svarte at de trengte hjelp til noe og 33,8 prosent
svarte at noe i livet deres var vanskelig. 81,5 prosent
svarte at de var tilfreds eller svært tilfreds med Youchatsamtalen og 84,6 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 dette
at de hadde opplevd tekniske problemer eller at de ikke
hadde oppnådd kontakt pga. lang kø.
Youchat.no hadde 10 314 unike brukere og 22 482
sidevisninger i 2012. Totalt var 13 022 besøkende
innom bloggen til Youchat.
På bakgrunn av den betydelige suksessen til Youchat
og de gode evalueringsdataene har Helseutvalget søkt
om å utvide tilbudet til to ettermiddager i uka. Med
suksessformelen til Youchat og Fuckchat i bagasjen
etablerte Helseutvalget Sjekkpunkt-chat parallelt
med samtale- og testetilbudet i desember 2012. Kort
oppsummert inviterer Sjekkpunkt-chat til også å snakke
om sex, rus og relasjoner.
BYGG EN BLOGGER
– NESTE GENERASJON MENINGSBÆRERE
For andre gang arrangerte Helseutvalget seminar for
skeive stemmer i bloggsfæren i 2012. 11 bloggere deltok,
og ressurspersoner fra Amnesty Norge, Helseutvalget,
blogg.no, Ravensbourne College, Youchat og
capitalkim.com sto på listen over foredragsholdere.
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En av deltakerne var fra Vestlandet, to fra Nord-Norge
og resten fra Østlandet. Tre av deltakerne var gutter,
en var transperson og resten var jenter.
Innholdsmiksen i opplegget var en nøye gjennomtenkt
oppskrift av rus- og levekår blant lhbt, skjevfordeling
og sosial sårbarhet blandet med kommunikasjonsog bloggefaglige innlegg.
Det er Helseutvalgets intensjon å arrangere et tredje
seminar i 2013 og i mellomtiden kartlegge hvorvidt
tidligere deltakere har tatt i bruk verktøyene og
kunnskapen som har blitt presentert på seminaret.
Kunnskapsformidling,
tverrfaglig samarbeid og publikasjoner
Kunnskapsformidling til målgruppene i befolkningen er
en av organisasjonens viktigste forebyggingsverktøy.
For å imøtekomme dette med oppdatert og relevant
kunnskap, samlet og presenterte Helseutvalget sin
praktiske kunnskapsbank i to omfattende brosjyreverk
ved årsskiftet 2011/12; et for msm, og et for ksk.
Innholdet i begge innebefatter et helhetsperspektiv
hva angår spesielle helseutfordringer blant lhbt og
dokumentert skjevfordeling.
Helsedirektoratet betalte for trykk av 10 000 eksemplar
av hver brosjyre, Helseutvalget betalte for like mange
på egen hånd. I 2012 ble det distribuert 12 000 brosjyrer
over hele landet.
Ved inngangen til 2012 ble dessuten begge brosjyrene
digitalisert og plassert på msm.helseutvalget.
no og ksk.helseutvalget.no. I tillegg til det faglige
innholdet, har sidene også resultert i direkte kontakt
med Helseutvalget for brukere som har behov for
ytterligere informasjon. Dette kan også gjøres anonymt
via egen chat-funksjon. I de ni månedene brosjyrene
var tilgjengelige på nett hadde msm-brosjyren 4263
besøkende (2322 unike og 9283 sidevisninger).
Ksk-brosjyren hadde 807 besøk (707 unike
og 1738 sidevisninger).
Det er også lagt ytterligere vekt på å distribuere
brosjyrer nasjonalt i 2012, både i fysisk format og
på nettsidene. Tilstøtende pr-materiell har også
blitt produsert i år for å underlette distribusjonen
og informasjonen.

«Gay Kids UK – Childhood Revisited,
NOK 300 000»
Stiftelsen Fritt Ord

«Hello from Armenia – and thank you for
very very good blog and for your help and
support to us CHILDREN. Being Gay in
Armenia is very hard … very hard … but
I hope I can be openly gay some day»
Balázs, (tilbakemelding på gaykids.co.uk)

Leslie, bidrag til Gay Kids UK.

Direktør i Norsk kulturråd, Anne
Aasheim og kunstnerisk leder
i Gay Kids, Lill-Ann ChepstowLusty åpner Gay Kids på Akershus
fylkesmuseum på Strømmen.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet finner seg seg selv
i Gay Kids-utstillingen.

Gay Kids under Skeive Dager i Oslo 2012.

GAY KIDS – UNGENE FLYTTER HJEMMEFRA
Gay Kids – kule barn som også finnes, er et prosjekt fra
2008 med basis i en gjennomillustrert fagbok som skal
legge grunnlag for trygghet, toleranse og respekt hos
barn og vokse – uansett seksuell orientering.
Boken Gay Kids, i samarbeid med en utstilling og et
pedagogisk opplegg for skoleelever, har vært på turné i
Norge siden 2008, de to siste årene har den geografiske
tyngden vært på Nord-Norge og Akershus.
I 2012 fikk prosjektet markante finansielle muskler fra
Fritt Ord og organisatorisk støtte fra viktige britiske
instanser, deriblant samtidsmuseet Towner i Eastbourne,
lokale politikere, byråkrater og riksarkivets avdeling i
Sussex County. Kort fortalt er Gay Kids i ferd med å
etablere et søsterprosjekt i England. Gay Kids UK tar i
bruk de samme filosofiene som i den norske modellen,
med et britisk utgangspunkt som består av engelske
barndomshistorier- og bilder.
I 2012 har prosjektgruppen samlet barndomshistorier
og bilder i England, samt planlagt utstilling i Towner
i 2014.
Hvaskjernå.no – ei digital hånd å holde i
Nettsidens formål er å gi nøktern faktakunnskap om hiv
samt hvordan det er å leve med hiv – og har dessuten et
e-dialogverktøy slik at hiv-positive kan chatte anonymt
med en hivpositiv ansatt eller frivillig på Helseutvalget.
Via hvaskjernå.no formidles også «Buddykontakt» for
nydiagnostiserte som ønsker en samtalepartner med
samme hivstatus. Dette tilbudet og hjemmesiden
har vært benyttet flittig av Olafiaklinikken i 2012, på
samme måte som tidligere år. Hvaskjernå.no har ca.
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«Gay Kids er en måte å vise homofili på en
ufarlig og vakker måte. Jeg tror utstillingen
kan bidra til å gjøre noe med fordommene
overfor homofile og lesbiske, som dessverre
mange sliter med i dag»
Anne Aasheim, direktør i Kulturrådet

100 besøkende hver dag tilsvarende 35 000 besøk totalt
i 2012. Med et snitt på 250 daglige sidevisninger utgjør
dette tilsammen 88 767 sidevisninger. Med tanke på
hvor liten denne gruppen er kan det virke som mange er
innom siden uten å tilhøre målgruppen.
Besafebesexy.no – livsstilstest som skyter fra hofta
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.
Prosjektet er i ferd med å redesignes slik at det treffer
flere målgrupper blant msm. Dette arbeidet vil bli
ferdigstilt i første halvår av 2013, og den originale
nettsiden har derfor «blitt overlatt til seg selv»
i store deler av 2012. Til tross for dette har
besøkstallet vært imponerende.

Frivillige og ansatte
snurrer Livsstilshjulet på
Helseutvalgets stand
under Skeive dager.
149 en-til-en samtaler
ble gjennomført.

«Vær fjong,
bruk dong»
Adrian Prent,
konferansier på Gaygalla

Atle og Thor-Albert på besøk under Homodagene i Bergen.

Therese og Marlene

Pia, Einar og Ingrid på stand under Skeive dager.

662410A

Faglig leder deltar på
Bygg-en-blogger-seminaret.

Besafebesexy.no
hadde 2574 unike besøkende i 2012
1175 av disse tok livsstilstesten
781 fikk testsvar grønt
276 rødt
118 gult

Besafebesexy.no hadde 2574 unike besøkende i 2012.
1175 av disse tok livsstilstesten (781 fikk testsvar grønt,
276 rødt og 118 gult). Siden lanseringen av prosjektet
(2009) har over 16 000 tatt livstilstesten hvorav 53%
har fått resultatet Highclass grønn, 12% Hold-it gul
og 35% er Skikkelig case rød.
Testen inngår også som et intervensjonsverktøy og en
samtalestarter når Helseutvalget deltar på festivaler
og andre sosiale arenaer. Den brukes også inn i andre
prosjekter, som under Livsstil & Homoliv-seminarer.
KUNSTEN Å VÆRE TIL STEDE
DER DET SKJER, NÅR DET SKJER
Internett er en toneangivende sosial arena for
ksk og msm – og en effektiv plattform å arbeide
helsefremmende og 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 tidligere, spesielt i Oslo.

Dette synlighetsarbeidet fortsatte i 2012. 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. På utestedet Elsker
har det høsten 2012 vært utdeling av kondompakker.
Her har kondompakker også vært tilgjengelig i baren.
På utestedet SO, for kvinner som har sex med
kvinner, har pakker med kondom, glid, infomateriell
og slikkelapper også vært tilgjengelig i baren og når
gjestene har forlatt utestedet.
I januar var HU representert på Gaygalla og brukte
arenaen og de sosiale rollene til gjestene, til å lansere
våre nye helsebrosjyrer for msm og ksk. Organisasjonen
delte samtidig ut Be Safe Be Sexy-pakker, røde sløyfer,
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«Helseutvalget har delt både kunnskap
og interesse rundt temaet vi har arbeidet
med, og deres engasjement for oppgaven
vår har vært smittende.
Deres tilstedeværelse og innspill underveis
i prosjektet har vært avgjørende for
det ferdige produktet»
Sykepleierstudenter i praksis.

Frivillig-Atle deltar på stand på Oslo S og rekrutterer blant annet menn
til hurtigtesttilbudet i Skippergata 23.

brosjyrer og vann til alle medvirkende og gjester i egne
Be Safe Be Sexy-poser som ga den enkelte en trygt
hjem fra byen-index.
Helseutvalget var også til stede på Skeive Ski, Pride
Cruise, BIFF i Bergen og Skeive Filmer. G Club to ganger,
Club Fire seks ganger, Echo to ganger, Indieseksuell
to ganger, Seksuell to ganger og G Kids to ganger.
(Tilstedeværelse på festene under Skeive dager i Oslo
finnes i neste kapittel).
Distribusjon av kondomer og glid på utendørs
cruisingområder som Sognsvann har også blitt ivaretatt
gjennom hele sesongen.
Helseutvalget har i 2012 delt ut 198 000 kondomer og
110 000 glidpakninger på arenaer rundt om i Norge hvor
msm og ksk møtes. 10 000 slikkelapper har også blitt
distribuert på forskjellige arenaer i året som har gått.
SKEIVE NORGE
Under Skeive dager i Oslo ble det delt ut ca. 4000
kondompakker og 4000 slikkelapp-pakker av 24 frivillige.
Det betyr at det i snitt var 229 mennesker som fikk en
Be Safe Be Sexy-pakke fra oss hver time. (4 pakker ble
delt ut hvert minutt. I 2011 var tallet 3).
Utelivspatruljen var til stede og delte ut pakker på hele
11 fester i løpet av festivalens fire dager.
149 mennesker som var innom Helseutvalgets
stand, snurret lykkehjulet og gjennomførte en
intervensjonssamtale i løpet av de tre dagene hjulet var
i drift. 56 prosent av disse var kvinner, 43 prosent menn
og 1,4 prosent transpersoner.
Samtalene handlet om:
Sex (40%), sikrere sex (37%), SOI (29%), identitet (27%),
nettverk (27%), alkohol (25%), hiv (20%), uteliv (20%),
forelskelse (18%), psykisk helse (18%),
komme ut-/åpenhet (18%), narkotika (16%),
kropp/fysisk helse (10%), testing (9%), familie (8%),
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Rolf M. Angeltvedt holder innlegg på «Homotinget»
under Skeive dager med Likestillingsminister
Inga Marte Thorkildsen som innleder.

om Helseutvalget seminarer (5%), konflikt/
relasjonsproblemer (3%), mobbing/diskriminering/
trakassering (3%), røyking/snus (1,5%), uønsket
svangerskap (0,7%) og vold (0,7%).
I 20 prosent av samtalene hjalp vi til med å sortere
tanker vedrørende et problem. 15 prosent fikk
faktaveiledning/informasjon. 119 personer ga
tilbakemelding via det eksterne spørreskjemaet.
I 2012 var Helseutvalget også til stede på Skeive dager
i Finnmark, Kristiansand, Bergen og Østfold og på Oslo
Queer Festival.
På Verdens aidsdag hadde Helseutvalget stand på Oslo
S sammen med resten av bidragsyterne. Tre frivillige
og en ansatt delte ut informasjon, kondomer/glid og
brukte Lykkehjul som samtaleinsentiv. I Helseutvalgets
lokaler 300 meter unna foregikk en «soft opening» for
Sjekkpunkt, hvor publikum fra Oslo S ble invitert bort for
å ta en hurtigtest.
Tradisjon tro har Helseutvalget bidratt med premier og
sikrere sex-info til bingoen på London Pub i hele 2012.
Undervisningspakke
i homohelse for sykepleiestudenter
Siden 2006 har Helseutvalget samarbeidet med
Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) om undervisning
og veiledning av sykepleierstudenter på andreåret i
bachelorutdanningens prosjektorienterte praksis. I 2012
har tre grupper sykepleiere (til sammen 30 studenter),
hatt åtte ukers praksistid med tre timers ukentlig
forelesning og veiledning i HUs lokaler. Helsefremmende

tiltak overfor lhbt med røykevaner har i 2012 stått i fokus
for praksisgruppene. Sentralt i undervisningspakken står
veiledningsansvar i forbindelse med studentenes ulike
prosjektoppgaver om homohelse.
RØYKESTUDIE
Helseutvalget gjennomførte i 2012 i samarbeid med
sykepleierstudenter en internettstudie av røykevanene til
lhbt-personer i Norge. Til sammen 1470 respondenter
(72 prosent menn og 26 prosent kvinner)
deltok i undersøkelsen.
Resultatene av denne undersøkelsen kan ikke ukritisk
tolkes som uttrykk for røykevanene til lhbt-personer
i Norge. Erfaringsmessig pleier internettstudier å
dokumentere noe mer høyrisikoatferd enn representative
undersøkelser som rekrutterer mer bredt fra den
norske befolkningen. Metodisk sett gir undersøkelsen
imidlertid et godt grunnlag for å beskrive livssituasjonen
til personer i Norge som tilhører lhbt-miljøer og/eller
beveger seg på arenaer som Internett.
40 prosent av mennene og 34 prosent av kvinnene
svarte at de røkte daglig. I den norske befolkningen
generelt er det samme tallet 19 prosent. 14 prosent av
mennene og 21 prosent av kvinnene oppgir at de snuser
daglig. Røyking var mest utbredt blant lhbt-personer
med utelivsbasert livsform, hvis vennskapsog bekjentskapskrets er røykere og lhbt-personer som
har hatt eller har sex med personer av begge kjønn.
45 prosent av mennene og 31 prosent av kvinnene svarte
at de ønsket å slutte å røyke. Hovedmotivasjonen for
å slutte var hensynet til egen helse (88 prosent),
økonomi (64 prosent) og eget utseende (43 prosent).
55 prosent av de mannlige røykerne og 63 prosent
av de kvinnelige har tidligere forsøkt å slutte.
Hovedbegrunnelsen for at de ikke har klart å slutte er
at man liker å ta seg en røyk når man er ute på fest, at
røyk er en nytelse og at det å røyke får en til å slappe av.
European MSM Internet Study – (EMIS)
Emis er et forskningsprosjekt som kartlegger
sex- og rusvanene til msm som befinner seg på
internettarenaen i Norge og Europa. Studien er
utført av Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet,
Kunnskapssenteret og Helseutvalget. Rapporten fra
dette prosjektet ble lansert primo 2012 og ble da allment
tilgjengelig. Helseutvalget har brukt relevante data fra
rapporten til videre å forstå sine målgrupper og spisse
sine tilbud og tiltak gjennom hele året.
Totalt deltok 2096 personer (respondenter) fra
Norge i den europeiske spørreundersøkelsen som
ble gjennomført i 2010 med 38 deltakende land.
Internettundersøkelsen er ikke representativ, og
resultatene kan ikke ukritisk tolkes som uttrykk for
kunnskap, atferd, osv. blant alle menn som har sex
med menn i Norge.

I overkant av 60 prosent av respondentene var under
35 år. Sett i forhold til det totale befolkningstallet i
de ulike regionene, var respondenter fra Østlandet
overrepresentert mens Sørlandet var underrepresentert.
De fleste bodde i større byer. Personer født i ikkevestlige land deltok i svært liten grad i undersøkelsen.
82 prosent av respondentene betegnet seg selv som
homoseksuelle/homser og 62 prosent betegnet sin
sivilstatus som singel. 72 av respondentene
(3,5 prosent) oppga at de lever med hiv.
Blant resultatene har vi valgt å trekke ut noen viktige
funn som har betydning for det forebyggende arbeidet
med hiv og seksuelt overførbare infeksjoner blant
gruppen menn som har sex med menn. Disse er:
→ På spørsmålet om hva deres idé om et godt seksualliv
var, var det absolutt vanligste svaret et ønske om et
kjærlighetsforhold med en annen mann.
→ 56 prosent av alle spurte var fornøyd med seksuallivet
sitt. De fleste som ikke var fornøyde med seksuallivet
sitt, sa at det var fordi de ikke hadde et fast
forhold med noen.
→ 34 prosent av respondentene hadde aldri mottatt
resultatet av en hivtest, dvs. minst én tredjedel
var ikke sikker på sin hivstatus. Faktorer som økte
sannsynligheten for at respondentene ikke kjente
sin hivstatus, var lavere alder, følelse av ikke å være
komfortabel med å være homofil og om respondenten
var bosatt utenfor østlandsområdet og utenfor
tettsteder, og dersom respondenten var student.
→ Blant respondentene som noen gang hadde hivtestet
seg, hadde 34 prosent siste gang tatt en hivtest i
løpet av de siste 6 månedene og 60 prosent i løpet
av det siste året.
→ 51 prosent av de hivpositive respondentene hadde
blitt diagnostisert hos en allmennpraktiker, fastlege
eller privatpraktiserende lege.
→ 54 prosent av respondentene som hadde hatt sex
med ikke-faste partnere og 44 prosent av de som
hadde hatt sex med en kombinasjon av fast- og ikkefaste mannlige partnere, hadde hatt analt samleie
uten kondom det siste året.
→ I dette utvalget var omfanget av usikker sex
betydelig. I overkant av 30 prosent svarte at de
hadde hatt analt samleie uten kondom ved siste
samleie med tilfeldig partner.
→ 37 prosent av respondentene hadde noen ganger
tatt illegale rusmidler; klart mest vanlig var hasj og
marihuana. Hivpositive respondenter brukte mest
illegale rusmidler; 38 prosent av hivpositive hadde
brukt amfetamin eller metamfetamin.
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Ekstern undervisning og forelesninger
Foredrag og workshops
Walter H. Heidkampf, 18. april:
Helseutvalgets tiltak rettet mot hivpositive, Aksept

Therese Lerstad og Walter H. Heidkampf, 5. juni:
Frivilligsamling med fokus på brosjyreinnhold

Bera U. Moseng, 24. april + 4./8./11. mai + 5. juni:
Gay Kids-foredrag for skoleelever, Akershus museum
på Strømmen

Rolf M. Angeltvedt, 7. juni: Møte med statssekretær
i HOD, Ragnhild Mathisen (Ap) (Aksept, HivNorge, LLH
og Helseutvalget)

Rolf M. Angeltvedt, 1. juni: Maskuliniteter i bevegelse –
menn, likestilling og livskvalitet, Universitetet i Oslo

Rolf M. Angeltvedt og Bera U. Moseng, 21. juni:
Møte med Ola Kvisgaard (H), innspill
til Oslo kommunes hivhandlingsplan

Rolf M. Angeltvedt, 8. juni: Samtale- og hurtigtesttilbud,
smitteverndagene i Oslo, Nasjonal folkehelseinstitutt
Rolf M. Angeltvedt, 14.–15. juni: MSM workshop in Luosto,
Members of the NDPHS Expert Group on HIV/AIDS and
Associated Infections and invitees from NGOs
(Latvia, Poland, Estonia, Lithuania, Norway,
Sweden and Finland), Finnish Lapland
Rolf M. Angeltvedt, 4. september: Homofili og helse,
bachelorstudium i sykepleie, Høgskolen
i Oslo og Akershus
Walter H. Heidkampf, 23. september:
Inspirasjonsseminar for hivpositive, Aksept
Walter H. Heidkampf, 10. oktober: Foredrag om
å leve med hiv, Skeive Studenter i Bergen
Møter og råd
Rolf M. Angeltvedt (rådsmedlem), møter (20.1, 19.4,
31.8) i LHBT-senteret, Bufdir
Rolf M. Angeltvedt (rådsmedlem), 16. november:
Møte i Nasjonalt hiv- og aidsråd, HOD og UD
Rolf M. Angeltvedt og Bera U. Moseng, 14. mars:
Drøftingsmøte midtveiskonferansen, Hdir og AFI
Rolf M. Angeltvedt, 14. april: Hilsningstale på Skeiv
Ungdoms landsmøte, Skeiv Ungdom
Rolf M. Angeltvedt, Bera U. Moseng og Walter
Heidkampf, 16.–17. april: Deltakelse på evaluering
av nasjonal hivstragi Aksept og mestring 2009–2014,
Hdir m.fl.
Rolf M. Angeltvedt, 3. og 16. mai, 12. november: møte
i Hivforum, Aksept, HivNorge, LLH og Helseutvalget
Rolf M. Angeltvedt og Therese Lerstad, 13. mai og 2.
november: Møte mellom Helseutvalget og Skeiv Ungdom
for å diskutere muligheter for samarbeid mellom
Ungdomstelefonen og Youchat
Rolf M. Angeltvedt, 30. mai: Møte om felles samarbeid
om utelivscenen i Oslo. Til stede LLH, Skeiv Verden
og Helseutvalget
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Bera U. Moseng, 27. juni: Besøk fra Arkangelsk,
Russland og Olafiaklinikken
Rolf M. Angeltvedt, 15. august og 24. september:
Møte i VAD-komité 2012, Hdir
Rolf M. Angeltvedt og Magnus A. Bettum, 16. august:
Møte med Tone Tellevik Dahl (Ap), leder av helse
og sosialkomiteen i Oslo kommune
Rolf M. Angeltvedt og Water Heidkampf, 17. august:
Møte med NORHIV, Bente Bergersen, Vegar Skogen m.fl.
Thea I. Mæhlum, 18. september: Sjekkpunkts
prosjektleder på omvisning hos Check Point i København
og samtaler med Per Slaaen Kaye
Magnus A. Bettum, oktober/november: Diverse møter
med Westerdahl School of Communication om ny
logo og profil til verdens aidsdag, på oppdrag fra VADkomiteen. (Sammen med representanter fra HivNorge.)
Rolf M. Angeltvedt, Magnus Bettum og Kristen Vegge,
1. oktober: Møte mellom Skeive dager og Helseutvalget
vedr. tobakksponsing
Thea I. Mæhlum, Rolf M. Angeltvedt og Walter H.
Heidkampf, 3., 4. og 5. oktober: Sjekkpunkt på besøk hos
West London Gay Men Project i London
Rolf M. Angeltvedt og Magnus A. Bettum, 19. oktober:
Tilstedeværelse under overleveringen av NOU-en Om
kjærlighet og kjøletårn fra Syse-utvalget til helseminister
Jonas Gahr Støre
Thea I. Mæhlum, 22. oktober: Oppstartsmøte
for referansenettverket til Sjekkpunkt
Diverse
HMS-gjennomgang 13. februar med verneombud
Magnus A. Bettum
10 frivillige fra Youchat deltok på kurset
God kommunikasjon på Latter 9. oktober
Thea I. Mæhlum, 10., 11. og 12. september:
Hospiterte hos Olafiaklinikken på UIO

Hele perioden
Helseutvalget har nøye fulgt prosessen til Syse-utvalget
som har utarbeidet NOU 2012:17 – Om kjærlighet og
kjøletårn, som delvis omhandler strafferettslige skritt
ved overføring av hiv. Følgende er Helseutvalgets
høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartmenetet
i forhold til NOU-en:
Høring NOU 2012:17 – Om kjærlighet og
kjøletårn – strafferettslige spørsmål ved alvorlig
smittsomme sykdommer.
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Faglig og administrativ leder, Rolf M. Angeltvedt intervjues
av NRK under lanseringen av hurtigtesttilbudet Sjekkpunkt.

«Hos oss vil en forhåpentligvis ikke få den
sterile og litt skumle følelsen av å være på
en klinikk. Her vil frivillige være de som tar
seg av besøkende og det vil være en mer
uoffisiell atmosfære»
Thea Indahl Mæhlum, prosjektleder for Sjekkpunkt
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Møter, samarbeidsaktiviteter
og deltakelser på konferanser/seminar
Rolf M. Angeltvedt og Bera U. Moseng, 29. februar–
1. mars: CHAPS
Rolf M. Angeltvedt, 4. og 5. juni:
Tobakkskonferansen 2012, Hdir
Rolf M. Angeltvedt, 22.–27. juni: AIDS2012, IAS
Rolf M. Angeltvedt og Therese Lerstad, 11.–12. september:
Kontaktkonferanse i regi av avdeling rusmidler
i Helsedirektoratet
Thea I. Mæhlum, 27. september og 12. oktober:
Questbackseminar
Rolf M. Angeltvedt og Thea I. Mæhlum, 24., 25.
og 26. oktober: Nordic Meeting, Helsinki
Thea I. Mæhlum, 6. november: NIBR presenterte
foreløpige funn i rapporten Hivrettet arbeid overfor
innvandrere hos NAKMI
Rolf M. Angeltvedt, 30. november: Vaksine mot hiv?,
fagkonferanse i forbindelse med markeringen av verdens
aidsdag 1. desember, HivNorge
HELSEUTVALGET I MEDIA
Det er et uttalt mål i Helseutvalget å være en
aktiv debattant med faglig ryggdekning i mediene,
både sosiale og tradisjonelle. Det er også viktig for
organisasjonen å tilrettelegge for andre medier som
ønsker å bruke Helseutvalget som referanse, kilde,
intervjuobjekt eller lignende. På samme måte er det
viktig å takke nei til henvendelser som er utenfor
organisasjonens fagområde eller spørsmål vi ikke har
ekspertise til å svare tilfredsstillende på, men heller
tilstrebe å kanalisere slike henvendelser til de rette
kanaler, instanser og personer.
Gjennomsiktighet er avgjørende for Helseutvalgets
troverdighet. Nettopp av den grunn tilrettelegger
organisasjonen for at årsrapporter og andre offentlige
dokumenter vedrørende organisasjonen er lett
tilgjengelig på helseutvalget.no for alle interesserte.
Hvis dette føles mangelfullt, kan interessenter kontakte
ansatte i Helseutvalget og etterlyse dokumenter.
Syse-utvalgets arbeid og fremlegging av lovforslag til
§ 237 og § 238 har vært dominerende for vår krok av
medieåret 2012. Annen tematikk har vært den pågående
og økende hiv-kurven blant msm samt etableringen av
hurtigtesttilbudet Sjekkpunkt.
Phillip Morris’ sponsing av Skeive dager og cruising/
sauna-fenomenet blant menn i våre målgrupper var
også høyt oppe i mediebildet i 2012.

Tilstedeværelse i media i 2012
Gay Kids – kule barn som også finnes
(Museumsnytt, januar 2012)
Myte at jentesex ikke gir kjønnssykdommer
(NRK Helse, 11. januar)
Helseopplysning for kvinner (Blikk, 12. januar)
Gay Kids på Strømmen (Blikk, 19. januar)
Homofile barn på vegg (Buskerud Blad, 20. januar)
HIV-positive kan smitte hverandre (NRK, 27. februar)
Rekordhøye hivtall (Blikk, 6. mars)
Mye ubeskyttet sex (Blikk, 6. mars)
7 av 10 hivpositive praktiserer usikker sex
(Gaysir, 7. mars)
«Gay Kids» til England (Blikk, 14. mars)
Bekrefter den store homomyten (NRK Helse, 11. april)
We want YOU (Gaysir, 25. mai)
Gay Kids til Grünerløkka (Gaysir, 19. juni)
Svikter Pride House (Blikk, 20. juni)
Fulle hus for «HomoTing 2012» (Gaysir, 20. juni)
Hva jeg har lært på skeive dager!
(uperfektejenter.blogg.no 30. juni)
Helseutvalget i ny drakt (Gaysir, 04. juli)
Mot demonisering av homsene (Blikk, 23. juli)
Startet frivillighetskarrieren som kondompakker
(Gaysir, 25. juli)
Festival-Norge sponses av tobakksgigant
(NRK, 8. august)
Phillip Morris’ sponsing av festivaler
(NRK Dagsnytt, 10. august)
Tobakk, sponsing – og global helse
(Dagens Medisin, 20. august)
Dette er meg (Finnmark Dagblad, 1. september)
Vil ha røykfritt Europride (Blikk, 3. september)
British version of Norwegian project «Gay
Kids, Childhood Revisited» comes to Brighton
(zhooshbrigthon.co.uk, 5. september)
Mer til hivforebygging (Blikk, 8. oktober)
Lovens beskyttende arm (Gaysir, 19. oktober)
Frir til Instagram-folket (Gaysir, 23. oktober)
Bygg-en-Blogger! (kdaisy.blogg.no, 1. november)
Presentasjon hos Helseutvalget
(capitalkim.com, 5. november)
Seminarhelg i tigerstaden
(dressjakke.com, 6. november)
Sex i gråsonen (VG, 10. november)
Chathjelperne (Gaysir, 10. november)
De sjekker deg (Blikk, 28. november)
Bloggkurs (veval.blogg.no, 28. november)
Frivillige skal HIV-teste (NRK Dagsrevyen, 28. november)
Hurtigtesten for deg med legeskrekk
(Gaysir, 29. november)
Knutepunkt for hiv (Blikk, 1. desember)
NETTMØTER
«Er det viktig å være en del av et homomiljø»
(Gaysir, 17. november)
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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
sjekk-punkt.no

«Er det noe du lurer på, om det så er sex,
alkohol, rusmidler, seksuelt overførbare
sykdommer eller noe annet bør du absolutt
sjekke ut Helseutvalgets brosjyrer»
Lena, blogger bak fluorescentadolescent.blogg.no

