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Færre hiv-smittede

Antall nye hiv-smittede i Norge går 
ned, melder Folkehelseinstituttet. 
I 2017 ble det meldt om 213 nye hiv-
smittede i Norge. Det er en svak ned-
gang fra 2016, da det ble meldt om 220 
nye smittede. Siden toppåret 2008, er 
antallet årlig meldte hiv-smittede redu-
sert med nærmere 30 prosent, viser en 
ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

– Nedgangen skyldes trolig effekten 
av flere tiltak. Økt testaktivitet, at 
behandlingen kommer raskt i gang, 
samt tilgang til forebyggende behand-
ling (PrEP) er gode eksempler på tiltak 
som har fått ned antall smittede de siste 
ti årene, sier seniorrådgiver ved Folke-
helseinstituttet, Øivind Nilsen.

– Det er viktig at vi fortsatt jobber 
målrettet med atferdsendring og økt 
kondombruk i utsatte grupper, sier Nil-
sen.

Av de 213 hiv-tilfellene som ble 
meldt i 2017, var det 155 menn og 58 
kvinner. Totalt er det nå diagnostisert 6 
277 hiv-positive i Norge, 4260 menn 
og 2017 kvinner.

Rapporten viser videre at antall til-
feller blant menn som har sex med 
menn som smittes mens de er bosatt 
i Norge fortsetter å gå ned. Påviste hiv-
positive blant nyankomne asylsøkere til 
Norge falt også i 2017. Nedgangen kan 
relateres til nedgang i antall asylsøkere 
de siste årene. Det er en økende tendens 
til at flere innvandrere som blir testet 
i Norge er blitt testet hiv-positive i tid-
ligere hjemland. I 2017 ble 109 innvan-
drere meldt hiv-smittet før de kom til 
Norge. Av disse hadde 48 testet positivt 
på hiv før de kom til Norge. Andelen 
hiv-positive menn som har sex med 
menn med innvandrerbakgrunn har 
vært økende de siste årene. I 2017 
utgjør denne gruppen 60 prosent av de 
meldte tilfellene blant menn som har 

sex med menn. De fleste kommer fra 
Europa og Asia. Hiv-situasjonen blant 
heteroseksuelle som er bosatt i Norge er 
relativt stabil. Menn som har ubeskyttet 
sex i utlandet dominerer denne grup-
pen. Blant norskfødte kvinner, ung-
dommer og personer som tar stoff med 
sprøyter, er det fortsatt en stabil og lav 
hiv-forekomst.

Les mer i rapporten «Hiv-situasjonen 
i Norge per 31. desember 2017»

Digitalisering hovedtema

Når regjeringen legger frem den neste 
langtidsplanen om høyere utdanning 
og forskning lover statsminister Sol-
berg at digitalisering blir hovedtema.

– Da vi la frem den første langtids-
planen i 2014, visste vi at vi sto overfor 
store teknologiendringer. Men begrepet 
digitalisering er ikke brukt én eneste 
gang i dokumentet. Det sier noe om 
hvor fort denne utviklingen går, sa Sol-
berg, da hun inviterte til toppmøte om 
forskning og høyere utdanning i slut-
ten av januar. Den reviderte langtids-
planen skal etter planen legges frem til 
høsten.

Tilleggspoeng til menn
Ved opptak til høyere utdanning åpner 
regjeringen for å gi tilleggspoeng til 
menn som velger studier der det er 
skjev kjønnsfordeling. Endringen ved 
årets opptak gjør at menn får inntil to 
tilleggspoeng for en avgrenset periode.

Dette gjelder for sykepleierutdannin-
gen ved Universitetet i Agder og Lovi-
senberg diakonale høgskole, og for 
utdanning innen dyrepleie og til veteri-
nær ved NMBU.

– Kjønn er en side ved mangfold, og 
derfor bør det være jevnere kjønnsba-
lanse i studentgruppa, sier forsknings- 
og høyere utdanningsminister, Iselin 
Nybø.

Ny tilknytningsform?
Kunnskapsdepartementet vil se på tre 
ulike prosesser rettet mot universiteter 
og høgskoler under ett: De skal vurdere 
ny tilknytningsform for universiteter 
og høgskoler, regelverket skal bli gjen-
nomgått, og det samme gjelder målsty-
ringen.

Kunnskapsdepartementet har beslut-
tet å sette ned et utvalg for å gå gjen-
nom regelverket for universiteter og 
høgskoler. Departementet vil også 
gjennomføre en mulighetsstudie for 
å se på ulike tilknytningsformer for 
statlige universiteter og høgskoler og 
vurdere behovet for forenkling av mål-
strukturen. Dette skriver Khrono.

I en pressemelding understreker Ise-
lin Nybø, minister for forskning og 
høyere utdanning, at regelverket for 
universitets- og høyskolesektoren 
er omfattende.

– Mange av bestemmelsene har vært 
uforandret i flere tiår. Samtidig har det 
skjedd store endringer i sektoren. Vi 
har store forventninger til hva univer-
sitetene og høyskolene skal bidra med 
fremover. Det er behov for å se om 
regelverket vi har er godt nok tilpasset 
den moderne sektoren vi ønsker oss, 
sier Nybø.

Hun legger vekt på at det overord-
nede målet for utvalgets arbeid, er et 
regelverk som tydelig beskriver ansvar, 
rettigheter og plikter.

Departementet trekker også fram at 
det gjelder for universitetene og høg-
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