
 

 

 
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 2020: 

• GSK bidro med kr. 35.000 til prosjekt om kursing av hivinfomrant-pionerer som 
jobber med eldre med hiv.  

• GSK bidro med kr. 10.000 til temakveld for eldre med hiv.  

• GSK bidro med kr. 30.000 til arrangement knyttet til Verdens aidsdag 1. 
desember 2020.  

• GSK/ViiV stilte med foredragsholder Nneka Nwokolo i forbindelse med webinar 

om kvinner og hiv. Ingen verdioverføring.  
 

Vår samlede støtte var på kr. 75.000 og representerte 0,76 % av organisasjonens 
inntekt.  
 
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.  
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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. 
 
I løpet av 2020: 

• GSK ga støtte på kr. 26.000 gjennom kjøp av fire annonser i medlemsbladet 
«Afrodite» 

• GSK bidro med kr. 35.000 til landsmøte og kunnskapshelg i april 2020. 

• GSK bidro med kr. 35.000 til utdanning av brukerrepresanter.  
 
Vår samlede støtte var på kr. 96.000 og representerte representerte 1,67 % av 
organisasjonens inntekt.  
 
I løpet av 2019: 

• Ingen økonomisk støtte 
 
I løpet av 2018: 

• Ingen økonomisk støtte 

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 2020: 

• GSK bidro med kr. 150 000 i et samarbeidsprosjekt med NAAF med temaet 
«astmamestring». Formålet var å sette fokus på mestring av astma ved å 
fokusere på kunnskap om sykdom og astmakontroll. Følgende aktiviteter inngikk:  

o Webinar med fokus på astmakontroll og viktigheten av årlig kontroll av 
astmapasienter. GSK deltok i planlegginsarbeidet og informerte om 
webinaret gjennom sine kanaler.  

o Laget en serie med treningsvideoer rettet mot astmapasienter 
o NAAF og GSK utarbeidet og gjennomførte en markedsundersøkelse rettet 

mot både leger og pasienter med fokus på grad av astmakontroll og 
oppfølging av astmapasienter.   

 
Vår samlede støtte var på kr 150 000 og representerte 0,39 % av forbundets inntekt.  
 
I løpet av 2019: 

• Ingen økonomisk støtte 
 
I løpet av 2018: 
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• Ingen økonomisk støtte 


