
INTRO:

Bente Bergersen, seksjonsoverlege ved 
Infeksjons medisinsk poliklinikk, Oslo universitets
sykehus, Ullevål og leder av Norsk forening for 
infeksjonsmedisin

STYRKE LIVSMESTRING BLANT 
MENNESKER SOM LEVER MED HIV:

Hvordan jobber Aksept med å styrke livs
mestring blant mennesker som lever med hiv?
Øyvind Jørgensen, sykepleier og 
virksomhetsleder ved Kirkens Bymisjon, Aksept

BEST MULIG HELSEHJELP TIL MIGRANTER 
SOM LEVER MED HIV, DEL 1:

• Hva er kultursensitivitet?
• Ulik forståelse av helse, sykdom og behandling
• Språkbarrierer og kommunikasjon
• Kommunikasjon via tolk
• Likeverdig behandling 

Arild Kjell Aambø, seniorrådgiver, Enhet for 
migrasjonshelse, Folkehelseinstituttet. Allmennlege, 
forfatter, forsker og tidligere spesialist i allmenn
medisin. Har i over 30 år arbeidet med spørsmål 
som angår innvandreres helse, både i allmenn
praksis og i ulike prosjekter, som regel i samarbeid med 
innvandrere som har vært engasjert i problematikken. I 1994 
opprettet han Kirkens Bymisjon, Primærmedisinsk verksted 
(PMV), og i 2003 var han med på å opprette Nasjonalt 
kompetansesenter for migrasjons og minoritetshelse 
(NAKMI). Han har tidligere utgitt to bøker og skrevet flere 
artikler i ulike fagtidsskrifter om helseproblemer blant 
innvandrere.

BEST MULIG HELSEHJELP TIL 
MIGRANTER SOM LEVER MED HIV, DEL 2:

Eksempler fra praksis: Mestringskurs for mennesker 
som lever med hiv ved Aksept
Ansatte ved Kirkens Bymisjon, Aksept

Eksempler fra praksis: Brobygging og 
empowermen t ved Kirkens Bymisjon, PMV
PMV står for Primærmedisinsk verksted og er et 
flerkulturelt senter for helse, dialog og utvikling på 
Grønland i Oslo. Gjennom dialog i grupper bygger PMV bro 
mellom ulike kulturer og arbeider for at mennesker skal finne 
mestring og ressurser i sitt eget liv.
Inger Johanne Aas, daglig leder ved Kirkens Bymisjon, PMV, 
teolog og master i verdibasert ledelse

BRUKERMEDVIRKNING OG LIKEPERSONER 
BLANT MENNESKER SOM LEVER MED HIV:

Hvilken betydning kan det ha for noen som 
lever med hiv å få møte noen i samme 
situasjon? Hvordan kan brukeren selv hjelpe oss 
med å gi best mulig helsehjelp?
Anita ØgårdRepål, sykepleier med videreutdanning 
i psykisk helsearbeid og master i helsefremmende arbeid. 
Jobber som universitetslektor/PhD stipendiat ved Institutt 
for helse og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder. Har 
skrevet PhD om likepersonsarbeid ved poliklinikk blant 
mennesker som lever med hiv.

Hvordan jobber Aksept med likepersonsarbeid 
og hvordan ser vi på betydningen av dette?
Maryan Said, sykepleier med master i 
international social welfare and health policy 
og jobber som sosialarbeider ved Kirkens 
Bymisjon, Aksept. Skrev både bachelor og mastergard om 
brukermedvirkning blant mennesker som lever med hiv.

Kirkens Bymisjon, Aksept er et 
nasjonalt helse- og sosialfaglig 
senter som jobber med alle 
som er berørt av hiv på opp-
drag fra Oslo kommune og 
Helsedirektoratet. 

• Vi har tilbud for de som lever med hiv 
og for andre som kan være berørt av 
det, samt at vi jobber forebyggende 
med blant annet formidling og ved 
hurtigtesttilbud for hiv.

• Å leve med hiv er mer enn en 
medisinsk utfordring og vi jobber med 
å sikre at alle som lever med hiv får 
den støtten, veiledningen og omsorgen 
de trenger ut fra sine individuelle 
behov. 

• Vi har fokus på hele mennesket og har 
et helthetlig tilbud i alle livsfaser.  
I mer enn 30 år har vi vært en sentral 
og viktig aktør i dette arbeidet.

Fagdag for sykepleiere som jobber med hiv 
PROGRAM: ONSDAG 23. NOVEMBER Når: Onsdag 23. november,  

kl. 10.00–19.00 (middag fra kl. 17.00)

Hvor: Kirkens Bymisjon, Aksept  
(Hammersborg Torg 3, 0179 Oslo)

Pris: Gratis

Påmelding: Bruk QR-koden  
eller klikk her >>

https://response.questback.com/kirkensbymisjon/fagdag2022

