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Orienteringsaftener
Kom til en aften i maj 
måned på et ambulatorium 
i din region og bliv 
opdateret på medicin og 
forskning inden for hiv. 
Hiv-Danmark afvikler fire oriente-
ringsaftner rundt om i landet for alle 
hiv-smittede og pårørende samt alle an-
dre personer med en interesse for hiv. 
Vi har lagt rammerne for en hyggelig 
aften, hvor man har mulighed for at 
møde andre og stifte bekendtskab med, 
hvad der rører sig rundt om i hiv-mil-
jøet.

Datoerne for de fire arrangementer 
ligger nu fast: Den 4. maj er vi på Aal-
borg Sygehus, den 5. maj på Skejby 
Sygehus i Århus, den 11. maj på Rigs-
hospitalet og den 18. maj på Odense 
Universitetshospital.

Alle arrangementer begynder kl. 

18.00 og varer frem til kl. 21.00, hvor-
efter vi byder på en let anretning og 
forfriskninger. Allerede fra kl. 17.30 
byder vi dog de tilrejsende på frisk 
frugt, sandwiches og lidt drikkevarer.

Tilmelding, transport m.m.

Du kan tilmelde dig ved fornavn til 
arrangementet i Hiv-Danmarks råd-
givninger eller på et af de deltagende 
ambulatorier. I det kommende med-
lemsblad skriver vi om adresserne og 
mere om selve programmet!

Hiv-Danmark dækker udgifter til 
transport for hiv-smittede, der er kom-
mer uden for Hovedstadsområdet, År-
hus, Aalborg eller Odense. Vi dækker 
udgifter svarende til offentlig trans-
port. Kontakt vores rådgivninger for 
yderligere oplysninger på T 33 32 58 
60 (Øst) eller T 70 22 58 68 (Vest). 

Orienteringsaftenerne er støttet af medici-
nalfirmaerne Abbott, Boehringer-Ingelheim, 
Bristol Myers Squibb, Gilead, Merck Sharp 
og Dohme, Tibotec samt Viiv (Pfizer & Glaxo-
SmithKline). 

Af Jens Wilhelmsborg, Medicinsk Udvalg

Medicinalfirmaet Merck Sharp & 
Dohme har støttet udgivelsen af 
dette nummer af VI&HIV!

Hiv-smittet bøsse fik 
halvanden års fængsel i 
tilståelsessag

Retten i Nykøbing Falster dømte i 
september en hiv-smittet mand 1½ 
års fængsel. 6 måneder af straffen var 
ubetinget, mens resten af straffen blev 
gjort betinget og bortfalder, hvis den 
dømte ikke begår kriminalitet i 2 år. 
I dommen indgår der også bedrageri 
mod en A-kasse for 158.000 kr. Man-
den har tilstået, at han kan have smit-
tet sin ekskæreste, og at han ikke har 
oplyst om sin hiv-status.

Når man læser dommen, tegner der 

sig et billede af to bøsser, der aldrig har 
talt sammen om hiv – hverken da de 
mødtes, i de fem år de boede sammen 
og havde ubeskyttet sex, og kun en 
gang, da de skiltes. Og dette på trods 
af sidespring i forholdet. Først da den 
nu dømte igen-igen lå på hospitalet 
med en lungebetændelse og forholdet 
knirkede, spurgte kæresten ham, om 
han havde hiv. Samleveren fik bekræf-
tet det kedelige faktum.

Samleveren var ikke smittet, da de 
mødtes, og det er dokumenteret ved en 
gemt blodprøve. Derfor har manden 
også tilstået, at han kan have smittet 
sin tidligere kæreste, men ikke at det er 
sikkert.

Hvorfor mødes de i retten? 
Baggrunden for denne tragiske retssag 
er igen en ekskæreste, som flere år efter 
at deres forhold er slut, pludselig lægger 
sag an mod sin ekskæreste. Vi ser des-
værre flere hiv-smittede, der har lyst til 
at slæbe især tidligere kærester i retten. 
I andre sager har motivet været hævn, 
ønsket om at få penge ud af ekskære-
sten eller en genopblusset retsfølelse, 
hvor den anklagende part aldrig har 
tænkt over sit eget medansvar for, at 
der er blevet dyrket usikker sex.

Mød ekskæresten i retten!
Af Ole Morten Nygård, Retsudvalget

Fortsættes nederst på 
s. 6

INVITATION
Hold øje med invitationen ”Gøgleren 
fra Venedig” på dit ambulatorium (er 
ikke nødvendig for fremmøde). Tak til 
Henning Sællander for brug af illustra-
tion til orienteringsaftenerne.
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Af Ole Morten Nygård – fra 1991 til 1996

skulle nu dække stofområder, som før 
blev varetaget af KursHIV. 

Særlige områder 
Vi blev anderledes navnlig på de per-
sonlige indlæg. I 1994 begyndte vi før-
ste gang at bringe kontaktannoncer. 
Det var en succes! Muligheden for at 
søge en hiv-smittet partner her gav en 
anden vinkel på muligheden for at ge-
nerobre seksuallivet, og der var ingen 
andre medier til dette. Den senere “er-
faringsbørs”, med praktiske råd fra hiv-
smittet til hiv-smittet, gik modsat i sig 
selv igen.

En anden mulighed, som vi har og 
havde, var at politisere. Efter et par år 
blev nyhedsbrevet kaldt magasinet og 
fik en “leder”, som hver gang handlede 
om et politisk emne: En studerende 
der blev smidt ud fra sin skole, en bank 
der ikke vil forlænge kassekreditten, 
et barn der ikke kunne forblive i sin 
vuggestue – alle på grund af at de var 
hiv-smittede. Retssagerne mod smit-
tede, Straffelovsændringer, blødernes 
retssag mod Staten, patologers uan-
stændige behandling af lig, eller Røde 
Kors’ hiv-testning af asylansøgere var 
andre relevante emner, som vi tog op. 
Med hensyn til nogle af disse historier 
ved vi, hvad udkommet blev, men der 
er mange andre, hvor vi ikke ved, hvad 
der siden er sket.

Det eneste stofområde, som ikke 
er at finde mere i nær det omfang, 
er dødsannoncerne og nekrologerne. 
I 90’erne var der altid et par i hvert 
nummer, og jeg er – chokerende nok 
– den eneste overlevende fra disse før-
ste bestyrelser. Det ser vi heldigvis ikke 
mere. 

Paraply og igangsætter
I starten var medlemsbladet et forum 
for utallige nye tiltag for hiv-smitte-
de og pårørende: Snart opstod der en 
gruppe i Esbjerg, snart en i Næstved; 
et bo- og værested i København og et i 

Bolbro ved Odense. Begge bo- og væ-
resteder er lukkede i dag. Orientering 
om rejseforsikringer er et evigt emne, 
ligesom problemer med indrejserestrik-
tioner fortsat er det, selv om USA en-
delig har skiftet side på det hold.

Den manglende medicinske opda-
tering fik vi klager om. Så begyndte vi 
at vedlægge STOP AIDS nyhedsbrev, 
men nogle kvinder brokkede sig over at 
skulle læse om at “slikke røv” i et ma-
gasin, der var målrettet en større grup-
pe. Sprogbrug om andres seksualliv 
kan altid støde nogle – selv pårørende 
og hiv-smittede. Jeg synes stadig, det 
var tantet og småligt. 

Det var Henrik Lyding fra STOP 
AIDS, der skrev de medicinske artik-
ler til deres nyhedsbrev. Han fik senere 
arbejde på AIDS-Linien, hvorfra han 
fortsatte med at skrive sine korte, su-
veræne artikler om mikrobiologi, pro-
teasehæmmere og blodpladernes mærk-
værdige opførsel på en måde, så vi alle 
kunne forstå det. Så det endte med, at 
vi fik hans artikler trykt direkte – og 
nu sprogligt ganske anstændige – i 
Hiv-Danmarks medlemsblad for alle. 

Ordene og tiden
Der er ord i de 20 år gamle blade, som 
siger mere end en hel artikel: diæti-
ster, meditation, massage, healing og 
rejserabatter. Der er ord som: besøgs-
tjeneste, bløderskandale, EF-midler og 
smitteopsporing, som nu synes fjerne. 
Der er steder, hvor jeg alligevel tænker, 
at vi har gjort en forskel: Åbenrå, Vi-
borg, Helsingør, “Fyn, Syd- og Sønder-
jylland” som et begreb, fra en tid med 
amter og ingen regioner. Og der er nav-
ne, der heldigvis er blevet hængende: 
Kafe Knud og Positivgruppen. 

Sådan begyndte vi på rejsen fra ski-
vemaskinen, og vi bevæger os nu mod 
ny-hedsformidling på hjemmesider på 
20. år.

medlemsblad
Fra hak ebræt til strømlinet k

I oktober måned 1991 
udkom det første nyheds-
brev fra Hiv-Danmark. 

Når jeg bladrer i Hiv-Danmarks første 
medlemsblade, er det den tekniske ud-
vikling, der slå mig først. Jeg var, for-
uden formand fra starten i 1991, også 
den, der skrev de første medlemsblade, 
og de blev skrevet hjemme på elektrisk 
skivemaskine med slet og ret-tast, en 
vidunderlig nyopfindelse! Fotokopien 
var heldigvis opfundet, og medlemsbla-
det var første gang på: ja, én side.

I 1993 var det på 4 sider, skrevet ind 
på computer efter arbejdstid på min 
gamle arbejdsplads i et nu for længst 
glemt computerprogram. Og i 1996 på 
18 stive sider, der kunne vælte én med 
sin kommunikationslyst, men endnu 
uden billeder. Det var lige til at kløjs i. 

Emne og medier
Der er emner, som ville være lige så re-
levante i dag som dengang, og som er 
et medlemsblads primære funktion: 
adresser, møder, seminarer, kurser, 
afrapporteringer. Der er alle forenin-
gens egne nye tiltag, og så hvad der 
sker rundt omkring i hiv-miljøet. Men 
så er der emner, som kommer af behov 
og prioritering, og ud fra hvad der skri-
ves andre steder.

Sundhedsstyrelsen udgav fra midt i 
80’erne magasinet AIDS-nyt, som se-
nere blev til KursHIV. Et illustreret, 
glittet, redigeret og statsligt magasin, 
med megen god infor-mation for alle, 
der arbejdede med hiv/aids. Samtidig 
udgav Stop Aids et meget kortfattet 
nyhedsbrev, hvor der var meget præcis 
oplysning til bøsser om bl.a. medicin, 
lavpraktisk kondombrug, cremer og 
kurser i et mere direkte sprog..

Formålet for vores foreningsblad var 
derfor primært internt, og det skulle 
være med til at opbygge foreningen. 
Men da KursHIV lukkede, og vi senere 
selv fik midler til informationsarbejde, 
voksede medlemsbladet naturligt. Det 
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og en kalender med fælles tiltag fra for-
eninger. Desværre var teknik-ken ikke 
så avanceret, at vi automatisk kunne 
hente informationer fra organisatio-
nerne, så det krævede en redaktør. Pen-
gene gav også mulighed for en lands-
dækkende kampagne for portalen, og 
kreative kræfter i et københavnsk re-
klamebureau førte til, at kampagnen 
modtog et diplom for sine humoristiske 
og provokerende slogans.

Straffelov gav øget 
samarbejde
I 2001 ændrede Folketinget straffe-
loven (§252), og Landsretten brugte 
lejligheden til at slå fast, at selv om 
hiv-smittede kunne leve længere med 
kombinationsmedicinen, var det sta-
dig strafbart at påføre en anden smitte 
eller i princippet at dyrke usikker sex 
uden at oplyse om evt. smitterisiko.  
Informationsmedarbejderne fra STOP 
AIDS og Hiv-Danmark fulgte intenst 
domsafsigelsen i den såkaldte kamp-
sportstrænersag.  Andre sager kom til, 
og dette førte til at organisationerne 
rykkede tættere sammen. Samtidig 
varslede politikerne nedskæringer på 
hiv/aids-området, og organisationer 
indså, at enten måtte vi arbejde tættere 
sammen, eller også måtte nogle organi-
sationer dreje nøglen om. Hiv-Pensio-
natet i Valby blev således en af de ram-
te og lukkede i 2006.

I samme periode begyndte AIDS-
Fondet, AIDS Linien og Hiv-Danmark 
at indlede samar-bejde med de danske 
udviklingsbistandsorganisationer. FN 
havde varslet indkaldelse til general-
forsamling i New York, hvor verdens-
samfundet i juni 2001 skulle fastlægge 
den første internationale AIDS politik. 

De tre aids-organisationer gik i sam-
arbejde med organisationer som Røde 
Kors, Mellemfolkeligt Samvirke, Ibis 
m.fl. På møder hos Danida i Udenrigs-
ministeriet fik organisationerne mulig-
heder for at påvirke de danske forhand-
lingspartnere og slutdokumentet. Både 
Hiv-Danmark og AIDS-Fondet deltog 
i generalforsamlingen, som til trods for 
at området mand-til-mand blev nedpri-
oriteret, dog blev kimen til den inter-
nati-onale globale fond til bekæmpelse 
af hiv, TB og malaria og til en række 
målsætninger for bekæmpelse af den 
globale epidemi.

Et andet initiativ, som Hiv-Danmark 
og AIDS-Fondet tog i disse år, var ind-
kaldelsen til den første nationale Hiv-
konference, som blev afholdt i Odense, 
med deltagelse af samtlige organisatio-
ner, læger, styrelse og andre der beskæf-
tiger sig med hiv og aids. Denne kon-
ference har nu fundet sted 3 gange og 
blev senest afholdt i september 2009. 

I dag, 2010, bruger alle organisatio-
nerne IT og internet både strategisk 
og operationelt. Der er lige som i ver-
den udenfor sket en kæmpe udvikling, 
som gør det nemmere at kommuni-
kere til målgrupperne samt har givet 
en forbedret intern kommunikation 
foreningerne imellem. Det er dog med 
blødende hjerte, at jeg har læst, at por-
talen hiv.dk nu lukker og slukker, men 
måske er tiden løbet fra den. Jeg håber 
dog, der fortsat er et ønske om udbredt 
samarbejde i det danske hiv/aids-miljø.

Det var alt i alt en spændende tid at 
være med i Hiv-Danmark og som re-
daktør og informationsmedarbejder at 
opleve og påvirke den teknologi-udvik-
ling, som foreningen gennemgik de år. 
Under den nye ledelse blev foreningen 
samtidig mere opinionsdannende og 
synlig i både medier og hiv-miljøet.

20 ÅRS JUBILÆUM FOR HIV-DANMARKS NYHEDSFORMIDLING
2010 markerer 20. årgang for Hiv-
Danmarks nyhedsblad, også kendt 
under Hiv-Danmark Nyt, Magazi-
net STOR og Lille og nu senest som 

VI&HIV. Rigtig mange har igennem 
tiderne bidraget gennem interview el-
ler artikler og givet medlemsbladet et 
godt og spændende indhold. VI&HIV 

har bedt to personer, som har ydet et 
særligt stort bidrag til informations-
formidlingen om at bidrage endnu en-
gang med en artikel for fejre jubilæet!

I 1999 tog Hiv-Danmark 
hul på informationsalderen.

Nye ansatte i sekretariatet samt øgede 
bevillinger gjorde det muligt for for-
eningen at udskifte sine alene-stående 
computere med et fælles PC-netværk. 
Samtidig fik alle medarbejdere e-mail 
og adgang til internet. 

Dette betød også, at foreningen be-
gyndte at kommunikere på en anden 
måde. Først og fremmest fik jeg som 
nyansat (og første fuldtidsansatte) in-
formationsmedarbejder chancen for at 
forøge antallet af udgivelser af med-
lemsbladet fra 6 til 10. Ved at sende 
bladet som postbesørget avis (hvilket 
krævede en navneændring af bladet) 
betød portobesparelsen, samt ny tekno-
logi, at vi kunne producere 6 nyheds-
breve og 4 magasiner om året.

I 2000 besluttede foreningen også 
at påbegynde arbejdet med en hjem-
meside. Andre hiv/aids-foreninger var 
så småt begyndt at eksperimentere og 
AIDS-Fondet havde en hjemmeside, 
der fungerede godt. En anden moti-
vation var det nye selvstændige tiltag, 
Hiv-Info, som var et privat initiativ 
med hjemmeside, chat for skoleelever 
og for hiv-smittede. Projektet blev op-
taget på Finansloven, og det betød, at 
de øvrige foreninger så nødvendighe-
den i at hoppe med på internet-vognen. 

Et af de fælles initiativer, som Aids-
Koordinationsgruppen tog i de år, var 
oprettelsen af en fælles internet portal, 
hiv.dk. Ideen bag portalen, som blev 
støttet med projektpenge af AIDS-
Fondet og en række medicinalvirksom-
heder, var at have en fælles indgang til 
de mange forskellige organisationers 
hjemmesider. Samtidig gav hiv.dk mu-
ligheden for at have aktuelle nyheder 

Internet og straffelov gav et 
bedre samarbejde i hiv-miljøet
Af Michael Nord 
– fra 1999 til 2003
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Hiv-Norden
Hiv-Danmark sætter i 
denne artikelrække fokus 
på sit samarbejde med de 
andre nordiske hiv-organi-
sationer. Gennem sine 15 
år har Hiv-Norden været 
mødestedet for disse 
organisationer, som har 
repræsentanter i alle de 
nordiske lande (Danmark, 
Finland, Island, Norge og 
Sverige). VI&HIV har 
interviewet Jens Peder 
Høeberg, som er bestyrel-
sesmedlem af Hiv-
Danmark og en af de to 
repræsentanter fra Hiv-
Danmark i Hiv-Norden.

- Hiv-Norden giver os en fantastisk 
mulighed for at være samlet, så vi kan 
udveksle erfaringer og komme med 
fælles holdninger, forklarer Jens Peder 
Høeberg.

Jens Peder Høeberg har deltaget to 
gange i Hiv-Nordens møder, sidste 
gang ved et møde i november i Oslo.
- Da vi var i Oslo, beskæftigede vi os 
blandt andet med de medicinske aspek-
ter af hiv, fordi vi brugte tiden på at 
udveksle erfaringer med hensyn til mu-
lighederne for at få behandlet generne 
i forbindelse med ændret fedtfordeling. 
Tidligere møder i Hiv-Norden har 
f.eks. handlet om diskrimination eller 
kriminalisering. Det var os fra Dan-
mark, som havde bedt om at få temaet 
om fedtfordeling bragt op, fordi vi gen-
nem Medicinsk Udvalg i Hiv-Dan-

mark har opnået megen viden om mu-
lighederne i Danmark for behandling. 
I Danmark anslår vi, at 35-50 hiv-smit-
tede har behov for en behandling på 
grund af ændret fedtfordeling. Hvert 
enkelt land redegjorde for, hvordan for-
holdene var for behandling af ændret 
fedtfordeling. Der er meget stor forskel 
mellem de enkelte lande på mulighe-
den for at blive behandlet. Det hand-
ler ikke kun om behandlingsmulighe-
der eller muligheden for medicinskift, 
men også om hvordan udgifterne til 
behandling af ændret fedtfordeling er 
dækket. Det virkede på mig, som om 
man havde nogle af de bedre erfaringer 
i Finland. Mødet i Hiv-Norden gav os 
derfor mulighed for at skabe kontakter 
mellem de forskellige ressourcepersoner 
rundt om i Norden, herunder Medi-
cinsk Udvalg i Hiv-Danmark, som vir-
kelig har gjort et stort stykke arbejde, 
siger Jens Peder rosende.
- Det er en udfordring for emnet, at 
det har ramt så få. Ca. 1% af alle hiv-
smittede er synligt berørt, men proble-
met er, at de, der er ramt på denne vis, 
er så alvorligt påvirkede af det, kom-
menterer Jens Peder.
- Et andet vigtigt emne, som vi be-
skæftigede os med, var ”HIV and your 
BODY”, forklarer Jens Peder. Det er et 
undervisningsprogram, som er støttet 
af medicinalfirmaet Gilead. Det går i 
sin enkelhed ud på at klæde hiv-smit-
tede godt på til mødet med sundheds-
væsenet. Gennem tiden har vi haft 
mange forskellige gode måder at gøre 
det på, f.eks. da Hiv-Danmark gen-
nemførte Hiv, Liv og Behandlings-
rækken for et par år siden. Det specielle 
ved ”HIV and your BODY” ligger i, at 
en udvalgt gruppe hiv-smittede instru-
eres i at undervise andre hiv-smittede. 
Så man kunne kalde det for en kombi-

nation mellem projekterne Hiv, Liv og 
Behandling og hiv til hiv, hvor en hiv-
smittet fortæller om sine erfaringer til 
en anden hiv-smittet.
- ”HIV and your BODY” handler om 
at fortælle, hvad medicinen gør ved 
kroppen, men også om hvad det f.eks. 
er en god idé at spørge om ved kon-
sultationen … og hvad ens rettigheder 
er … indskyder Jens Peder. Under-
visningsprogrammet gennemgår hele 
kroppen.
- Man kan sige, at Hiv-Norden har ta-
get ”HIV and your Body” til sig, fordi 
der gennem Hiv-Norden er samlet 25 
personer, som man mener er egnede 
til at være undervisere. De 25 personer 
mødes i marts i år i Stockholm for at 
gennemgå uddannelsen, så de kan tage 
hjem og påbegynde undervisningen 
af andre hiv-smittede. I Danmark var 
der mange, der meldte sig på vores an-
nonce i VI&HIV. Vi har valgt to fra 
Jylland, én fra Fyn og to fra Sjælland, 
så vi har dækket landet godt rent geo-
grafisk.
- Det er meningen, at man som hiv-
smittet kan bestille disse undervisere. 
Det er oplagt, at vi gennem medlems-
bladet annoncerer nogle aftner i vores 
væresteder, men det er også muligt at 
lave arrangementer ude i private hjem, 
så besværet ved transport mindskes. 
Man kan også forestille sig, at vi an-
noncerer gennem en platform som 
AOF for at nå så bredt ud til så mange 
hiv-smittede som muligt.
- Det bliver selvfølgelig spændende at 
se, hvordan undervisningen kommer 
til at forløbe.  Underviserne skal ud-
dannes og læres op i undervisningsma-
terialet. De får et diplom som bevis på, 
at de har gennemført uddannelsen. Det 
bliver også interessant at se, hvilke kon-
takter, der kan etableres mellem un-

Af Morten Eiersted, redaktør VI&HIV

www.hiv-norden.org

Hiv-Norden co/Hiv-Sverige
Tjurbergsgatan 29 
S-118 56 STOCKHOLM
SWEDEN
Tel: +46 8 714 54 10 

Criminalization
Human rights
Stigma and discrimination
Treatment
Travel restrictions
Fertility treatment
Greater Involvement of 
People living with HIV/AIDS 

Danmark - www.hiv-danmark.dk 
Finland- www.positiiviset.fi
Island - www.hiv-island.is
Norge - www.hivnorge.no 
Sverige - www.hiv-sverige.se 
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derviserne i de nordiske lande. Der er 
allerede planlagt et opfølgende kursus 
i 2011 for underviserne, hvor de kan 
evaluere projektet efter at have afprøvet 
undervisningsmaterialet.

Det vigtigste for mig med dette pro-
jekt bliver dets potentiale med, at vi 
kan nå helt ud i ”krogene”. For selv 
om Danmark sammenlignet med Fin-
land, Norge og Sverige er et lille land, 
så tror jeg, at ”HIV and your BODY” 
kan nå mennesker, man ellers ikke ville 
nå, da problemet for nogle med trans-
porttiderne til København, Århus eller 
Odense her ikke vil afholde personer 
fra at deltage, uddyber Jens Peder. Det 
kan relativt nemt arrangeres at få besøg 
af en underviser en aften i en mindre 
by.

Hiv-Norden holder sit næste møde i 
begyndelsen af april i København.

Jens Peder Høeberg og Helle Andersen 
(ill.) er udpeget af Hiv-Danmark til at 
deltage i Hiv-Norden.

A Nordic perspective

Hiv-Danmark sent an e-
mail to Sini (right) and 
Kimmo (left) from Finland. 
We asked them about their 
involvement as members 
of Hiv-Nordic (Hiv-Norden). 

Sini, which organization do you repre-
sent?
- Positiiviset ry, or also known as Hiv-
Finland, which is the nationwide orga-
nisation for people living with HIV.

What made you join Hiv-Nordic?
- Mainly the possibility to be part of 
the Nordic co-operation. To share in-
formation and to be aware of what’s 
happening in other countries that are 
similar to Finland. To know better 
what have been done already, what are 
important and interesting issues at the 
moment. 

What do find important about Hiv-
Nordic?
- People can bring up issues they feel 
are important or they want to hear 
other’s opinions about. We can freely 
share our views and talk about things 
exactly as they are. 
- Together we can better recognize and 
address important and relevant issues. 
It makes it possible for us to work and 
act together. Together we have a stron-
ger voice. 
- It’s an opportunity for different orga-
nizations to share, to learn, to get new 
ideas and new perspectives … We do 
not have a lot of organizations or net-
works who are concerned about hiv-
positive people issues. 
- In the Nordic countries I think we 
have to remind people that human 
rights is not only an issue in develo-
ping countries ... we need to have equal 
opportunities in our own developed 
world too. Especially in the Nordic 

 Jens Peder H
øeberg 

Foto

By Morten Eiersted, Editor VI&HIV

Continues on p. 6



6 Februar 2010

Nyhedsformidling på 20. år – oplev 
VI&HIV i farver på www.hiv-danmark.dk

countries the trend seems to be that we 
are very keen on making a difference 
somewhere else.

What have you learned about the other 
members of Hiv-Nordic?
- Many things! Not only learning 
about the other countries but also hel-
ping to see and frame issues in Finland. 
Things are pretty much the same in 
the different Nordic countries. We are 
going in the same direction and we 
want the same things. Sometimes we 
just have to find our own ways to make 
things happen.
- It’s always nice to compare your own 
views and get some feedback! You so-
metimes learn, that many things have 
been tried already – you can just pick 
up the things that work and are useful!

Kimmo, which organization do you re-
present?
- I am from HivFinland like Sini.

What made you join Hiv-Nordic?
- Of course one represents and is cho-
sen by the national organization for 
Hiv-Nordic, but I have always felt that 
the Nordic cooperation and the inter-
action within the board has been very 
beneficial and has given a lot on a per-
sonal as well as on a professional level. 

Why is Hiv-Nordic important?
- I think Hiv-Nordic is yet another 
good example of the Nordic coopera-

tion in general. I would say that Hiv-
Nordic is a unique tool for us to ex-
change information and good practices 
in order to bring all the people living 
with HIV/AIDS in the Nordic region 
in a situation where they would have 
all the human rights they should have.

What are the main goals for Hiv-Nor-
dic?
- I think Hiv-Nordic should be looked 
upon as a tool for the national organi-
sations. Hiv-Nordic’s work is a reflec-
tion of the interests and concerns of 
the different organizations as well as of 
each member of the board. Therefore 
Hiv-Nordic is, and should be also in 
the future, a very flexible organ to be 
used in many different ways. 
- I think it is always fantastic when 
there is a person approaching us with 
a topic that should be brought under 
discussion which then later perhaps is 
concluded as a resolution, action and 
so forth. 

In which areas is it natural that Hiv-
Nordic should grow?
- Unfortunately our work always goes 
hand in hand with the resources we 
have. Throughout the years Hiv-Nor-
dic’s (formerly NordPol) work has 
changed according to them. It is im-
portant to remember that Hiv-Nordic 
does not have paid employees, all our 
work is done beside our normal daily 
work or activism or something else. 

A Nordic perspective - Continued from p. �

- Nevertheless, we have managed to 
 launch our own website which is going 
to be developed  in the future in order 
to give as much information as possible 
for the Nordic organizations, people 
living with hiv/aids and also our part-
ners. 
- In July the World Aids Conference 
is going to be held in Europe after 
many years overseas, and this is a place 
where Hiv-Nordic would like to intro-
duce its work, as well as topics that are 
important for the Nordic people. We 
have had good experiences from the 2 
previous WAC’s and this time we will 
come forward with a full force again.
- Personally, I am looking forward to 
the HIV and your BODY–training 
which is being held in cooperation 
with Gilead, a farmaceutical company. 
The training will give us a great op-
portunity to involve people living with 
hiv/aids in the practical work of our or-
ganization, to empower them and also 
to give them an opportunity to meet 
other participants from the Nordic 
countries.

Retten har da også mildnet dommen i 
lyset af den aparte handling, at ekskæ-
resten først tre år efter, at de slog op, 
finder på at anmelde ham. Derfor fik 
han økonomisk kun 25.000 kr. ud af 
sagen.

Set i lyset af Østre Landsrets dom i 
sagen fra Randers i 2007, har Byretten 
i Nykøbing F. set formildende på sagen 
på grund af ekskærestens sendrægtige 
handling. 

Mød ekskæresten i retten! - Fortsat fra s. �

En sag uden en særlov
Dommen falder inden for straffelo-
vens § 252, men den ville også kunne 
være gennemført uden denne særlov for 
hiv-smittede. Så havde den været gen-
nemført under § 245 for legemsbeska-
digelse, hvor straframmen er 6 år, mod 
de 8 år i § 252 – populært kaldet “Hiv-
loven”.

Ingen vandt i denne retssag. Alle 
tabte. Hiv-Danmarks holdning til 

straffeloven er, at der ikke skal være en 
særlig paragraf for nogen sygdom, så 
folk trygt kan gå til læge uden risiko 
for at få en straffesag på halsen. Så kan 
folk bedre selv hjælpe med til at stoppe 
smittespredningen, og bedre tage vare 
på deres eget helbred. Vi ser § 252, stk. 
2 som en hindring for forebyggelsen af 
hiv og som et signal om dårligere rets-
regler for hiv-smittede end for resten af 
befolkningen.

 Jens Peder H
øeberg 

Foto
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Bivirkninger til kombinations-
behandling af hiv
Af Overlæge, dr.med. Niels Obel, Epidemiklinkken, Rigshospitalet

Kombinationsbehandling af 
hiv blev introduceret i 
midten af 1990’erne og er 
en af de mest markante 
behandlinger, som er 
indført i det moderne 
sundhedssystem.
Behandlingerne har ændret den for-
ventede livslængde for hiv-patienter 
dramatisk. Før kombinationsbehand-
lingen blev indført, ville en stor del af 
hiv-smittede inden for få år udvikle 
aids-relaterede sygdomme, og disse syg-
domme resulterede oftest i tidlig død. 
Kombinationsbehandlingen kan, når 
den igangsættes tidligt i hiv-infektio-
nen, for en stor del udelukke risikoen 
for aids-relaterede sygdomme og har 
medført, at velbehandlede patienter har 
en forventet livslængde, der nærmer sig 
den øvrige danske befolknings.

Stort set al medicinsk behandling 
kan give bivirkninger, og det gælder 
også for kombinationsbehandlingerne. 
Mange af de bivirkninger, som nu vi-
des at være relaterede til kombinati-
onsbehandlingerne, var i starten over-
raskende for såvel patienterne som 
lægerne. Det gælder bl.a. den ændrede 
fedtfordeling, som specielt sås efter be-
handling med Retrovir og Zetrit. 

I dag er der mange præparater til rå-
dighed, når kombinationsbehandlin-
gerne skal planlægges. De er dog stort 
set alle behæftede med bivirkninger. 
Det store udbud af behandlingskom-
binationer gør imidlertid, at man stort 
set altid kan ”skræddersy” behandlin-
gerne således, at bivirkningerne kan 
begrænses for den enkelte patient. Det 
er stadig uklart, i hvilken grad bivirk-
ninger påvirker patientens hverdag.

I Den Danske HIV Kohorte registre-
res bivirkninger ikke. Derimod regi-
stres årsagen til skift af kombinations-

behandlingerne. Som det fremgår af 
vedhæftede figur, er frekvensen, hvor-
med der skiftes behandling på grund af 
bivirkninger, ikke steget de seneste år, 
tværtimod. Det er langt fra det samme 
som, at patienterne ikke belastes af bi-
virkninger. Der er dog ingen tvivl om, 
at hiv-patienterne i dag er mindre pla-
get af ubehagelige bivirkninger end i 
kombinationsbehandlingernes barn-
dom. 

Der er flere omstændigheder, der 
påvirker opfattelsen af bivirkninger 
til kombinationsbehandlingerne. Da 
kombinationsbehandlingerne blev in-
troduceret i midten af 1990’erne, var 
der ganske få behandlingsmuligheder 
at vælge imellem, og dermed var der 
ikke mange alternativer til en bivirk-
ningsfyldt behandling. Hvis man ikke 
igangsatte en kombinationsbehandling, 
var alternativet en ubehandlet hiv-syg-
dom og dermed stor risiko for død. 
Mange patienter med hiv havde den-
gang for nyligt oplevet nære venner dø 
af aids, hvad der også var medvirkende 
til, at bivirkninger til kombinationsbe-
handlingerne bedre kunne accepteres. 
I dag er ubehandlet hiv/aids ikke nær 
så synligt i hverdagen, og det medvir-
ker sandsynligvis til, 
at vi ikke har samme 
behandlingspres/
behandlingsønske hæn-
gende over hovedet. Og 
dermed er voldsomme 
bivirkninger måske 
mindre acceptable end 
tidligere.

De senere år er der kommet mange nye 
behandlingskombinationer til, som 
stort set har samme effekt på hiv, som 
de gamle hiv-behandlinger. Men de bi-
virkninger, der er relateret til moderne 
behandlinger, er for de fleste patienter 
langt mildere end de bivirkninger, der 
er kendt fra de gamle behandlinger. 
De mildere behandlinger har ganske 
naturligt også medført et krav fra hiv-
patienterne om at modtage behandling 
med få bivirkninger. Da udbuddet af 
forskellige behandlinger er stort, er tær-
skelen for at skifte behandling måske 
også blevet mindre.

Konklusion
Der er ikke i data fra Den Danske 
HIV Kohorte tegn på, at bivirkninger 
er et tiltagende problem – tværtimod. 
Moderne hiv-behandling er ikke i sam-
me grad som tidligere et spørgsmål om 
at finde behandlinger, som er effektive 
mod hiv, men mere et spørgsmål om at 
sammensætte behandlinger som er til-
passet den enkelte patient, specielt hvad 
angår en begrænsning af bivirkninger.

 

Procent af patienter i be-
handling, der ændres på 
grund af bivirkninger

Procent
Årstal
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– ET STED FOR FOLK BERØRT AF HIV
Skinderg. 21, kld. – 1159 Kbh K – T 33 32 58 61
Kl. 15.00-22.00 tirsdag og torsdag
Køkkenet åbent ml. kl. 18.00-20.30. 

KAFE KNUD 
Forret: 35 kr. Hovedret: 70 kr. Dessert: 30 kr.

Kafe Knud har fra �. januar 20�0 ikke længere 
åbent om onsdagen. Se menu på www.hiv-
danmark.dk under Kafe Knud

MALERGRUPPEN + SOLSTRÅLERNE
Vi fortsætter med at male, snitte, sy, lime og an-
det i Kafe Knud den sidste tirsdag i måneden. 
Solstrålerne mødes samtidig for at spise i Kafe 
Knud. Gruppen er åben for alle berørt af hiv. Har 
du lyst til at deltage i malergruppen eller sammen 
med Solstrålerne, er du velkommen. Du tilmelder 
dig hos Annette i Kafe Knud på T 33 32 58 61!

KONTAKT/UDLEJNING
Kafe Knud kan lånes/lejes til møder eller en fest. 
Ring og hør nærmere på T 33 32 58 61 eller kon-
takt os på e-mail kafeknud@hiv-danmark.dk

– ET VÆRESTED FOR ALLE BERØRT AF HIV
Kannikegade 18 – Gn port over gården, 2. sal.  –
8000 Århus C – T 70 22 58 68 Telefontid ma.-to. 
ml. kl. 10.00-14.00

Tirsdagscafé, ulige uger, kl. �9.00-22.00
Mobil til caféen 28 82 57 87 kl. 16.00-22.00 på 
caféaftnerne. I vores tirsdagscafé kan du møde 
andre berørt af hiv på en hyggelig, uformel og 
afslappet måde.
 Husk tilmelding senest torsdagen før spisn-
ing, medmindre andet er angivet. 60 kr. for to 
retter, kaffe/te m/sødt 5 kr. Ved særlige arrange-
menter som grillaften, vildtaften mm. er priserne 
højere. Du kan tilmelde dig vores nyhedsmail på 
cafelone@cafelone.dk

Tirsdagscaféen �9.�0 – 2�.99:
16.feb. En aften med psykolog Jens Wraa 
Laursen der fortæller om kognitiv terapi.
16.mar. Flirtekursus med Jonah Ohayv – OBS! 
Denne aften koster det kr. 100,- at deltage.
13.apr. Gadepræsten i Århus – Anni L.Albæk 
besøger caféen.
11.maj Café Lones lille årsmøde
8. juni  Cafe Lone har 20 års fødselsdag – der 
kommer mere information ud via mailen når tiden 
nærmer sig.
 
Nytårsfest i Café Lone
Lørdag d. 27.februar fra kl. 18 – invitation kom-
mer her på Nyhedsmailen, i Vi & Hiv samt på 
Hiv-Danmarks Hjemmeside.
 
m/k-caféen – caféen for alle hiv-smittede 
heteroseksuelle mænd og kvinder og deres 
partnere!!
Husk der er tilmelding til alle arrangementer på 
mail c.kehlet@hiv-danmark.dk eller tlf. 40414350
3.feb. – Motion gir et godt liv ( få inspiration til 
”de 5 tibetanere”, afspænding og styrkeøvelser) 
v/Kjeld Andersen og Charlotte Kehlet
25.mar – Hvad gør det ved os at leve med hem-
meligheden v/Kjeld Andersen og Charlotte 
Kehlet
10.maj – Besøg af diætist Anne Ravn fra Skejby 
Sygehus.
23.maj – sommerafslutning hvor der er mulighed 
for at hygge med et godt måltid mad.
- alle dage er det fra kl. 17-19.
 
�-ugers mindfulness KURSUS
Start onsdag d. 28.april kl. 17.00-19.30
Mindfulness er en meditationsform, som har 
vist sig specielt virksom overfor depression og 
stress. Fra d. 28. april og 8 onsdage fremover vil 
Kjeld Andersen undervise i Mindfulness fra kl. 
17-19.30. 
For at deltage i kurset, skal man først have en 
samtale (kan klares på tlf.). Der skal påregnes ½-
1 times hjemmearbejde i form af guidede medita-
tioner i dagene ud over kurset, ellers vil man ikke 
få fuld udbytte af teknikken.
Tilmelding fra nu til Kjeld på mobilnr. 21 29 13 12

– en patientforening i 
Danmark for hiv-smit-
tede, pårørende, efter-
ladte og andre berørt 

af hiv uanset køn, alder, seksualitet, politisk 
tilhørsforhold og etnisk baggrund. Hiv-Danmark 
er også paraplyorganisation for støttegrupper, 
andre patientforeninger og brugergrupper. Hiv-
Danmark ledes af en bestyrelse, der er medlem 
af foreningen.
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Pårørende medlem:
Støttemedlem:
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Støttefirma eller -forening:

Markér på din indbetaling, hvilket kontingent du 
betaler. Hiv-Danmark vil gerne kende antallet 
af hiv-smittede medlemmer. Det hjælper os, når 
vi søger om støtte hos fonde, i kommuner og 
i regioner. Dine personlige oplysninger (navn, 
adresse og e-mail) videregives ikke til andre, og 
al post sendes i anonyme kuverter.
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150 kr.
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SJÆLLAND OG ØERNE
Skindergade 44, 1., 1159 Kbh. K
Henvendelse på T 33 32 58 60
mandag til fredag kl. 10.00-14.00

RÅDGIVNING I JYLLAND OG PÅ FYN
Kannikegade 18, 8000 Århus C
Henvendelse på T 70 22 58 68
mandag til torsdag kl. 10.00-14.00

Nyt communitysite for folk berørt 
af hiv: se mere på hivmix.dk

Café ThrHIVsel
– ET STØTTECENTER FOR HIV-SMITTEDE 
OG PÅRØRENDE PÅ FYN
Jernbanegade �6, 2. – �000 Odense C
Mandag, lige uger, kl. 14.00-20.30.
Spisning kl. 18.00, tilmelding nødvendig.
Mandag i ulige uger, kl. 10.00-16.00. Café.
Tirsdag og onsdag: Samtale/hjemmebesøg.
Torsdag, kl. 10.00–15.30.
Fredag er der lukket.
Kontakt os på T 6� �� 2� 20 eller på e-mail 
info@sexogsundhed.dk og hør nærmere.

Blomkålssuppe m/karry, ingefær & peanut 
+ hjm.b. brød. Ovnbagt sej  m/rodfrugte frit-
ter, rucolatapenade, gulerodssalat m/tang 
& tamari.
Gml.dgs oksesteg, kartofler, sauce, surt, 
sødt + marn. bønner. Hjm.l. citronfrom. m/
flødeskum.
Thaikyllinesuppe m/frisk koriander, hjm.b. 
brød, kidneybønne-curry, jasminris, creme-
fraiche & salat.
Fladbrødsruller m/rgt. laks. Helstegt lamme-
kølle, kart.både, tzatziki & salat.
Asiatisk rejecocktail m/hjm.b. brød. And i 
orientalsk sauce m/nudler.
Avocado ”tam-tam” m/hjm.b. brød. Kalkun i 
chili-chokosauce, ris, salat & kogte majs.
Salat Niçoise m/hjm.b. brød. Boller i thaicur-
ry, jasmin kokosris, agurkesalat m/lime,chili 
og peanuts.
Indbagt laks m/spinat, kartofler, hollanda-
ise, courgettetzatziki & tomatsalat. Fransk 
pæretærte m/cremefraiche.
Café Lone (AktHIVhuset) holder 20 års fød-
selsdag m/festmiddag.
Grillaften (hvis vejret tillader det!!)

16/2

  2/3

16/3

30/3

13/4

27/4

11/5

25/5

 8/6

22/6

PÅ MENUEN I CAFÉ LONE

Foreningsnyt
På det seneste bestyrelsesmøde den 12. 
december 2009 var det endnu for tid-
ligt at tage stilling til de økonomiske 
konsekvenser i 2009 og 2010 for Hiv-
Danmark ved den reducerede støtte fra 
Københavns Kommune. Vi håber på at 
kunne komme med en udmelding i næste 
blad. Hold øje med hjemmesiden i mel-
lemtiden, hvor der løbende er en omtale 
af sagen.
- Redaktionen


