
Program til utviklingskonferansen 12.-13. Februar 2009 

”Nasjonal Strategi for forebygging av hiv mot 2014” 
 

Det er igangsatt et arbeid i regi av Helse- og omsorgsdepartementet for å utvikle en ny 

nasjonal strategi for forebygging av hiv. Som ledd i denne prosessen arrangerer vi en 

utviklingskonferanse hvor det primære formålet er å få innspill til nye strategiske mål 

for det hivforebyggende arbeidet frem mot 2014. 

 

Det er gjennomført et betydelig arbeid med evaluering og oppsummering av ny 

kunnskap som vil utgjøre et viktig grunnlag for å revidere dagens strategier og tiltak for 

forebygging av hiv. Til konferansen forutsettes det at relevant informasjon og 

dokumentasjon er gitt ut skriftlig på forhånd og at denne er lest av deltakerne. Denne 

vil ikke bli presentert ved foredrag. Samlet oversikt er å finne under følgende link: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/folkehelse/erfaringskonferanse---

hivforebyggende-ar.html?id=538544 

 

I konferansen legges det opp til arbeid i grupper med litt ulike gruppesammensetninger 

og noe av hensikten er å få innblikk i hvordan andre på feltet arbeider. 

Gruppesamlinger skal veksle med plenum med diskusjon og der hovedmomenter i 

gruppearbeid kort oppsummeres. Det er også et formål at man skal bli kjent med andre 

på feltet, også sosialt, og derfor er det svært ønskelig at deltakerne holder seg på 

hotellet, ikke reiser hjem. 

 

Konferansen vil finne sted på Sundvollen hotell, 3531 Krokkleiva (tlf: 32 16 21 00) 

Det vil bli satt opp en buss for felles transport fram og tilbake fra Sundvollen hotell, som 

vil gå fra Einar Gerhardsens plass 3 (Grubbegata) kl. 08.30 presis! 

 

 

Program 

 

8.30: Bussavgang fra Oslo 

 

9.30: Registrering, kaffe og rundstykker, Sundvollen 

 

10.00: Velkommen v/Jan Berg, Helse- og omsorgsdepartementet 

 

10.15: Arbeidsmåte v/Ragnar Næss og Einar C. Salvesen, Pertinaxgruppen 

 

10.25:  

Epidemiologisk oppdatering og smittevernmessige utfordringer v/ Øyvind Nilsen 

 

10.35 Nye og gamle strategier v/Arild Johan Myrberg Helsedirektoratet 

 

Det vil bli lagt ut på hjemmesiden et skissenotat fra HOD/Hdir med status og 

fremtidige utfordringer innenfor det hivforebyggende arbeidet.  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/folkehelse/erfaringskonferanse---hivforebyggende-ar.html?id=538544
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/folkehelse/erfaringskonferanse---hivforebyggende-ar.html?id=538544


Notatet vil ha følgende tilnærming:  

a. Hvilke deler av den eksisterende strategien man har kommet godt i gang eller i 

mål med,  

b. hvilke ting man ikke lykkes med eller ikke er kommet ordentlig i gang med, og 

c. hvilke ting man er usikker på og trenger mer kunnskap om.  

d. Dilemmaer i forebyggingsarbeidet 

 

Notatet er et viktig kompass i diskusjonene og det er viktig å holde fast på det som et 

utgangspunkt. 

 

11.00: Gruppearbeider. Blandete grupper 

 

Oppgave:  

1. Hvordan passer de generelle poengene i notatet og innledningen med 

deltakernes erfaringer fra eget arbeidsfelt? Konkretiser!  

2. Hva i notatet må modifiseres eller endres for å treffe din arbeidssituasjon? Hvilke 

typer tiltak bør man holde opp med fordi de erfaringsmessig ikke gir resultater? 

Hva mangler helt eller delvis? 

3. Hva vil deltakerne legge vekt på – stikkordsmessig – for eventuelt å kunne jobbe 

i den retningen notatet antyder? 

 

Resultat: Stikkord, korte (skriftlige) oppsummeringer fra hver deltaker vedr de tre 

punktene i oppgaven 

 

11.50: Pause 

 

12.00: Kort referat fra lederne i gruppene. Diskusjon 

 

12.30: Lunsj 

 

13.20:  

Diskusjonen fortsetter 

 

14.00: pause 

 

14.15: Nytt gruppearbeid. Blandete grupper (samme sammensetning) 

 

Oppgave: Hvilke flaskehalser står deltakerne overfor hvis man skal jobbe i den 

retningen skissenotatet antyder og forrige gruppeoppgave indikerer? 

 

15.00: 

Referat. Diskusjon 

 

16.00: 



Fire deltakere kommenterer på hvordan arbeidet første dag har forløpt fra sitt ståsted 

(3-5 min per deltaker) 

 

16.30: Avslutning dag 1.  

 

19.00: Middag 

 

DAG 2 

 

9.00: Oppsummering fra dagen før v/Pertinaxgruppen og arbeidsgruppen 

 

9.30: Gruppeoppgave.  

Ny gruppesammensetning der deltakere som har samme type oppgaver eller oppgaver 

der samarbeid i praksis er godt etablert og rimelig avgrenset fra andre felter sitter 

sammen 

 

Oppgave:  

1) Lag ”tiltaksplan” for hvordan man i de kommende 6 månedene vil endre 

arbeidsmåter for å jobbe i retning av det som er antydet i arbeidsnotatet og i 

resultatene fra gruppearbeidene på første dag. Planen skal konkretiseres mht 

hvem som skal gjøre hva og når.  

2) Med utgangspunkt i temaområdene som er beskrevet i skissenotatet og aktuelle 

tiltak under pkt 1, lag forslag til strategiske grep som bør ligge til grunn for det 

hivforebyggende arbeidet mot 2014. 

 

11.00: pause 

 

11.15: presentasjon i plenum. Diskusjon 

 

12.15: Avsluttende kommentar  

 

12.30: Lunsj 

 

13.30: Avreise med buss fra Sundvollen. 


