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b. Prosjekt
Hvilket prosjekt gjelder sluttmeldingen/rapporten?

Å leve med hiv i Norge (2014/210)

2. Sluttmelding/rapport og etisk vurdering

Sluttmelding
Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive og
negative funn.
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På bakgrunn av intervjuene og analysene trekkes det fram fire konklusjoner som er viktige for å
ivareta personer som lever med hiv i hverdagen; 1. Personer som lever med hiv må få rom til å
definere og utforske sitt eget behov for åpenhet om sin diagnose. 2. For å redusere stigma knyttet til
hiv i befolkningen kan det være hensiktsmessig å snakke om konkrete stigmatiserende hendelser
personer som lever med hiv opplever, heller enn begreper som stigmatisering alene. 3. Det bør skapes
en ny positiv definisjon av den kulturelle identiteten “hiv-positiv”, slk at det å ha hiv ikke bare
snakkes om eller forståes med negative konotasjoner. 4. Det bør satses på økt kunnskap om hiv i
helsevesenet slik at personer som lever med hiv ikke opplever stigmatisering av sine behandlere.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan for
gjennomføring.
Prosjektet har innholdsmessig holdt seg til planen i den opprinnelige søknaden. Prosjektet har avvik
fra søknaden når det kommer til tidsplan fordi masterstudenten også har hatt tidskrevende tillitsverv
og jobb ved siden av, og dermed ikke klart å gjennomføre innenfor planlagte tidsrammer.
Masteroppgaven ble levert til 1. desember 2015, med forespeilet muntlig eksamen i mai 2016.
Muntlig eksamen ble skøvet frem til januar og gjennomført 21. Januar 2016 til en karakter C.
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4. Ansvarserklæring

Jeg erklærer at prosjektet vil bli gjennomført
I henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer
I samsvar med opplysninger gitt i denne søknaden
I samsvar med eventuelle vilkår for godkjenning gitt av REK
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