
 

 

 
Støtte til pasientorganisasjoner i Norge 

HivNorge 
 

HivNorge er en partipolitisk og religiøst uavhengig nasjonal pasient- og 
interesseorganisasjon for mennesker som lever med hiv, pårørende og andre berørt 
eller opptatt av hiv. HivNorges oppgave er å sikre hivpositives rettigheter og interesser i 
samfunnet. 
 
Vi har støttet HivNorge siden 2014. 
 
I løpet av 2019: 

• GSK betalte kr 1.200 for å dekke kostnader til et besøk av en person som lever 
med hiv som fortalte de ansatte i GSK hvordan det har vært og hvordan det er å 
leve med hiv i Norge 

 
Vår støtte representerte < 0,1 % av organisasjonens inntekt.  
 
I løpet av 2018: 

• GSK ga støtte på kr 8.000 til temamøte for eldre med hiv 

• GSK ga støtte på kr 16.000 til kvinneseminar og temamøter for kvinner som lever 
med hiv 

• GSK ga støtte på kr 30.000 til "prider" rundt om i landet 

• GSK ga støtte på kr 5.000 til utarbeidelse av faglig informasjonsmateriell og 
likepersonsarbeid 

• GSK ga støtte på kr 5.000 til utarbeidelse/trykking av informasjonsbrosjyren 
"Fastlegen og hiv" 

• GSK var deltaker i panel i åpent møte om hivanbudet («faglig vorspiel» til 
verdens aidsdag) – ingen verdioverføring 

 
Vår samlede støtte var på kr 64.000 og representerte 0,96 % av organisasjonens 
inntekt.  
 
I løpet av 2017: 

• Ingen økonomisk støtte 

Gynkreftforeningen 
 

Gynkreftforeningen drives av frivillige kvinner som er eller har vært rammet av 
gynekologisk kreft. Foreningen er assosiert medlem av Kreftforeningen. 
Gynkreftforeningens hovedfokus er pasienten og å få frem kunnskap om hva som bør 
bedres i helsevesenets diagnostisering, behandling, rehabilitering, oppfølging og 
forebygging av gynekologisk kreft. 
 
Vi har støttet Gynkreftforeningen siden 2017. 
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I løpet av 2019: 

• Ingen økonomisk støtte 
 
I løpet av 2018: 

• Ingen økonomisk støtte 
 
I løpet av 2017: 

• GSK ga støtte på kr. 50.000 til «Livmorhalskreftuken»    
 
Vår støtte representerte 1,4 % av organisasjonens inntekt.  

Norges Astma- og allergiforbund (NAAF) 
 

Astma- og Allergiforbundet jobber for å bremse den økende utviklingen av astma, allergi 
og overfølsomhetssykdommer, og for at de som har sykdommene skal kunne leve best 
mulig med dem. 
 
Vi har støttet NAAF siden 2008. 
 
I løpet av 2019: 

• Ingen økonomisk støtte 
 
I løpet av 2018: 

• Ingen økonomisk støtte 
 
I løpet av 2017: 

• GSK bidro med kr. 80.000 i prosjektet «Astmakontroll»   

• GSK brukte kr. 166.600 med annonser i medlemsbladet «Allergi i praksis»  
 
Vår samlede støtte var på kr 246.600 og representerte 0,69 % av forbundets inntekt.  

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) 
 

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke er en medlemsbasert og ideell 
helseorganisasjon som tilbyr behandling og helsetjenester med utgangspunkt i 
pasientens medisinske og menneskelige behov. 
 
Vi har støttet LHL siden 2008. 
 
I løpet av 2019: 

• Ingen økonomisk støtte 
 
I løpet av 2018: 

• Ingen økonomisk støtte 
 
I løpet av 2017: 

• GSK bidro med kr. 56.250 i «Kolsaksjonen»  
 
Vår støtte representerte < 0,1 % av organisasjonens inntekt.  


