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Kafe Knud fejrer 

Kafe Knud holder åbent i 
uge 31 under World 
Outgames.

Kafe Knud er åbent fra mandag den 
27. juli til fredag den 31. juli fra kl. 
11.00 til kl. 22.00.

Til frokost serveres tre slags sild, fri-
kadeller (også urtedeller) og kold kar-
toff elsalat, cæsarsalat m/kylling og 
mangosalat (vegetar).

Mad fra Ganløse Kro
Aftenmenuen står på lakseroulade, 
okse- eller kalvesteg m/kartofl er, bøn-
ner, tyttebær & sauce eller wokgrønt 
m/ris & sur/sød sauce. Som dessert til-
bydes kage á la Ganløse.

 Menuen er sammensat af og bliver 

Udstillingen kan ses til og med udgangen af september Udstillingen kan ses til og med udgangen af september 
i Kafe Knud. Husk Kafe Knud er lukket i august måned!i Kafe Knud. Husk Kafe Knud er lukket i august måned!

World Outgames
Af Annette Larsen, daglig leder af Kafe Knud

til dels tilberedt på Ganløse Kro ved 
Dan og Erik Adelkvist.

Der vil, sammen med vore frivil-
lige, være gæstetjenere fra Ganløse Kro 
i  løbet af ugen. Det er en  spændende 
udfordring, som jeg virkelig ser frem 
til.

Kunst på Kafe Knud
I månederne op til World Outgames 
har Kafe Knud lagt lokaler til en ma-
lergruppe af hiv-smittede, som hedder 
Artplus. Der holdes fernisering i cafeen 
fredag den 24. juli kl. 16.00 og udstil-
lingen varer til udgangen af september 
med temaet “love of freedom - freedom 
to love“.

Nogle af kunstnerne vil være at træf-
fe i Kafe Knud tirsdag den 28. juli 
mellem kl. 15.00 og 17.00.

Farvel til Henrik 

World Outgames bliver også den sid-
ste uge, hvor Henrik er ansat i Kafe 
Knud. Det er med tungt hjerte, at jeg 
skal tage afsked. Vi har haft et super 
samarbejde.  Henrik har været et stort 
aktiv i Kafe Knud, og jeg vil da fortsat 
benytte mig af hans gode køkkenkom-
petancer i fremtiden.

Bodymapping
---------

Tale ved Henriette Laursen, Tale ved Henriette Laursen, 
direktør i AIDS-Fondetdirektør i AIDS-Fondet
 (foto: Emil Jupin) (foto: Emil Jupin)

10 år er ingen tid!
Hiv-Danmark fejrede den 12. juni tre jubilæer. 
Henrik Arildsen blev i april 1999 valgt til form-
and efter at have siddet i Hiv- Danmarks besty-
relse som menigt medlem. Gunner Sørensen 
blev ligeledes i april engageret som frivillig i 
foreningens bogholderi. I juni 1999 blev Bent 
Hansen ansat som sekretariatschef og har 
fungeret i stillingen siden.
Dagen blev højtideholdt på Tapeo i Køben-
havn, hvor der var mødt mange frem for at 
gratulere jubilarerne. Der blev holdt mange 
varme taler for de tre jubilarer.

De tre jubilarer De tre jubilarer 
(foto: Thomas Kristensen, Out and About)(foto: Thomas Kristensen, Out and About)

Fernisering på bodymapping
Kom til fernisering i Helligaandshuset, Niels Hem-
mingsens Gade 5, 1153 København K, mandag 
den 20. juli fra kl. 18.00-20.00. 
Værkerne udstilles resten af uge 30 alle dage inkl. 
søndag fra kl. 10.00-20.00.
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Undersøgelsen er gennemført i de to 
største grønlandske byer, Nuuk og Si-
simiut, hvor langt de fl este hiv-smit-
tede bor. Millie Rydbacken fortæller 
over telefonen, at de indtil nu har ind-
samlet 44 skemaer og håber at komme 
op i nærheden af 50. Det svarer til en 
svarprocent på omkring 75 – hvilket er 
ganske imponerende. I den danske un-
dersøgelse var svarprocenten 38. Arbej-
det med undersøgelsen startede i no-
vember sidste år og Millie Rydbacken 
regner med at få de sidste spørgeskema-
er ’i hus’ i løbet af de næste få uger.

Personlige interviews
Alle spørgsmålene er blevet oversat til 
grønlandsk og undersøgelsen blev gen-
nemført som personlige interviews 
– spørgeskemaerne er altså ikke blevet 
udleveret til patienterne. Det er Millie 
Rydbacken, der, sammen med overlæge 
Karin Ladefoged fra Dronning Ingrids 
Hospital, har gennemført interviewene: 
”Hvis vi havde udleveret spørgeskema-
et og bedt folk om at udfylde dem selv 
og derefter returnere dem til os, ville 
det have taget mindst 10 år at få dem 
indsamlet”, siger Millie Rydbacken. 

Hun fortæller også, at der ikke var 
problemer med at gennemføre undersø-
gelsen på denne måde, heller ikke når 
det handlede om de mere ’private’ em-
ner, f.eks. om seksuallivet. Tværtimod 
ville de fl este gerne fortælle, og der var 
mange som spontant sagde, at ”det var 
første gang, at der var nogen, der havde 
interesseret sig for deres liv”, siger Mil-
lie Rydbacken. Og fordi spørgeskema-
erne blev gennemført som interview, 
fi k Millie Rydbacken og Karin Lade-
foged også meget at vide, som der ikke 
står noget om i spørgeskemaet.

Stigmatisering
Millie Rydbacken fortæller også, at 
stigmatiseringen af hiv-smittede i 
Grønland er blevet mindre over åre-
ne. Hun husker selv fra sin gymnasi-

etid i starten af 1990’erne, at det se-
riøst blev drøftet at hænge opslag op 
ved busstopstederne med billeder af 
de hiv-smittede – ”så man kunne be-
skytte sig imod dem”. Den slags ville 
ikke kunne komme under overvejelse i 
dag, siger hun, men det er stadig svært 
at leve hemmeligt med sin hiv-status. 
Ikke fordi at særlig mange selv fortæl-
ler venner og familie, at de er smittede 
– det er der nemlig ikke mange der gør 
– men fordi at tavshedspligten i Grøn-
land har helt andre vilkår end i Dan-
mark. Grønland er et lille samfund, og 
rygterne spredes hurtigt. Der er kun 
en håndfuld hiv-smittede, som er helt 
åbne om deres hiv-status, og som op-
træder i medier og holder foredrag – re-
sten lever mere eller mindre hemmeligt 
med deres status. 

”Den store gruppe af smittede er me-
get lukkede og skamfulde over deres 
hiv-status”, siger Millie Rydbacken, 
”og det er ikke godt for deres helbreds-
tilstand. Det giver mange af dem et 
problematisk forhold til deres piller, 
hvilket betyder, at de meget nemmere 
’kommer til’ at glemme at tage deres 
medicin.”

Det forventes, at resultaterne fra un-
dersøgelsen vil blive præsenteret til ef-
teråret.

Levekårsundersøgelse blandt 
Af Anders Dahl

Den grønlandske læge 
Millie Rydbacken tog i 
2008 initiativ til at lave en 
grønlandsk undersøgelse 
af hiv-smittedes levekår og 
livskvalitet – inspireret af 
Hiv-Danmarks levekårsun-
dersøgelse.
Antallet af hiv-smittede i Grønland sy-
nes måske ikke stort, omkring 65-70 
mennesker formodes at leve med hiv 
her, men i relative tal er prævalensen 
faktisk lidt højere end i Danmark. Og 
gruppen af mennesker, der er smittet 
med hiv, ser også noget anderledes ud 
end i Danmark; dels er de smittede i 
gennemsnit 15-20 år ældre, og langt de 
fl este er smittet heteroseksuelt. 

Da Millie Rydbacken skulle i gang 
med sin undersøgelse, tog hun ud-
gangspunkt i det spørgeskema, der blev 
benyttet i Danmark, men måtte dog 
modifi cere det, så det passede til grøn-
landske forhold. F.eks. var spørgsmåle-
ne om forsikring og børn ikke relevan-
te i en grønlandsk sammenhæng, mens 
spørgsmål om boligforhold til gengæld 
var langt mere relevante at få belyst. 
Der blev også ’barberet’ lidt i antallet af 
spørgsmål, så spørgeskemaet ’kun’ in-
deholdt 106 spørgsmål, men altså alt i 
alt en ganske omfattende undersøgelse.

Undersøgelsens data er ikke færdig-
behandlet endnu, men Millie Rydback-
en kan i telefon fra Nuuk afsløre nogle 
af de første fund. F.eks har det vist sig, 
at de fl este hiv-smittede ikke har mere 
skolegang end en folkeskoleuddannelse, 
og at de fl este smittede er førtidspensio-
nister, og at mange tilhører en økono-
misk underklasse i Grønland med en 
gennemsnitsindtægt blandt de under-
søgte på blot 88.000 kr. årligt. Forelø-
big ser det også ud til at undersøgelsen 
ikke har kunnet bekræfte en anden for-
modning, mange har haft om de smit-
tede – nemlig, at der skulle være et ud-
bredt alkoholmisbrug i denne gruppe. 
”Det er der foreløbig ikke noget, der ty-
der på”, siger Mille Rydbacken.

Grønlands hiv-smittede

Læge Millie Rydbacken, Grønland
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Tavshedspligt og 
anonymitet i Grønland

At anonymitet ikke fungerer i Grøn-
land som i Danmark afsløres i neden-
stående ’klip’ fra internettet. Med gan-
ske få klik på tastaturet kunne man (2. 
juni 2009) fi nde følgende historie på 
www.inuit.dk:

Inuit.dk kan her fortælle AG’s læsere 
[AG er Grønlands største ugeavis], at 
en narkoman og småkriminel HIV 
smittet hvid 38-årig dansker ved navn 
Hans Hansen, Jylland og hans  volds-
, narko- og pædofi lidømte (mod egen 
datter!) ven narkomanen Ole Olsen, 
[adresse angives her], gentagne gange i 
2003 har fået lavet og hentet fi dus-tu-
pilakker på Bali, Indonesien og derefter 
bragt dem til Grønland via Danmark.
 Inuit.dk kan bevise at den småkri-
minelle og HIV smittede narkoman 
Hans Hansen har solgt adskillige fup-
tupilakker til hotellerne langs vestky-
sten af Grønland i hele 2003.
 Politiet i Danmark er klar over ek-
sistensen af denne småkriminelle nar-
koman og hans trafi k mellem Indone-
sien og Grønland. Politiet kan dog ikke 
fi nde den småkriminelle Hans Han-
sen, der er uden fast bopæl og konstant 
roder rundt på samfundets beskidte 
bund. Oplysninger om narkomanens 
bopæl kan sendes til Inuit.dk. Vi vide-
regiver gerne adressen til politiet, for 
at få stoppet den småkriminelle narko-
man Hans Hansen trafi k med fup-tu-
pilakker.
 “Hans Cock” er Hans Hansen øge-
navn, øgenavnet er også hans kalde-
navn i det [by] trækkerdrengemiljø 
på havnen, hvor han også blev smittet 
med HIV. På trods af hans sygdom, 
ses han stadig på havnen sammen med 
Ole Olsen, som også i perioder lever af 
havnens ordsprog; 160 med hånden og 
280 med munden ... altså oplysninger 
om manden til nærmeste politi.

Som det fremgår, har artiklen forment-
lig ligget på nettet i et par år (siden der 
henvises til årstallet 2003). Sammen 
med denne artikel bringes også et bil-
lede af Hans Hansen.

De omtalte navne er selvfølgelig æn-
dret af VI&HIV’s redaktion.

International AIDS Society 
(IAS) overvejer at afholde 
konference i Washington 
DC i 2012.
Den globale sammenslutning af læger, 
sygeplejersker, græsrodsorganisationer 
m.fl . inden for hiv-området (IAS) af-
holder hvert andet år en konference. I 
Mexico 2008 deltog mere end 23.000 
personer fra hele verden. I 2010 afhol-
des konferencen i Wien, og IAS under-
søger nu muligheden for, at konferen-
cen i 2012 kan holdes i USA.
Siden 1990, San Francisco, har IAS 
ikke afholdt konferencer i USA, fordi 
det ikke har været muligt for hiv-smit-
tede at deltage på grund af de ameri-
kanske indrejserestriktioner.

I en pressemeddelelse den 11. juni i 
år skriver IAS:

”IAS har meddelt sin interesse for 

Hiv-konference til USA?
at den internationale aids-konference 
i 2012 samles i Washington DC. Den 
endelige beslutning vil bero på, om 
USA vil ophæve sin 22-årige restrik-
tion mod indrejse over for udlændinge 
med hiv.”

IAS forsøger således at presse på for 
at afholde en hiv-konference på ameri-
kansk jord:
”I de seneste år har USAs regering på 
globalt plan vist et unikt lederskab. Lo-
ven (re: indrejserestriktionerne), som 
står i modsætning til al videnskabelig 
evidens og principper i menneskerettig-
hederne, er en af USAs svageste punk-
ter i landets hiv-politik.”

Og tilføjer:
”At afholde konferencen i USA vil give 
en unik mulighed for at vise omver-
denen dette lederskab inden for forsk-
ning, forebyggelse, omsorg og behand-
ling.”

Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV

Diarré er en af de mere 
almindelige udfordringer for 
hiv-smittede. 4 ud af 5 
skønnes af have gener i 
variende grad. 
Diarré kan skyldes mange ting. Hiv 
reducerer mængden af CD4-celler i 
tarmene, men andre virus- eller bakte-
rieinfektioner kan også have en negativ 
påvirkning.

Medicinske bivirkninger, dårlig op-
tagning af føde samt stress og angst 
kan også påvirke tarmfunktionen.

Ved diarré afgiver man meget vand 
og mange mineraler. Det er derfor vig-
tigt at fortælle sin læge om diarréen for 
at fi nde årsagerne eller prøve at mind-
ske generne.

Der fi ndes forskellige håndkøbsme-
dicin ogr receptpligtige midler mod 
diarré. Hvis man oplever diarré sam-
men med feber, smerte, svækkelse, et 
lavt CD4-tal eller vægttab, er det vig-
tigt at tale med lægen om det.

Diarré
Kost og diarré

Kosten er ikke uden betydning for 
diarré. Man kan forsøge at følge en 
række kostråd for at at minimere selve 
diarréen eller følgevirkningerne:

Drik rigeligt af mineralholdig væd-
ske som f.eks. æble- eller ananasjuice 
med lige dele vand.

Reducér eller undgå koff einholdige 
drikke og alkohol.

Indtag små måltider hver 2. eller 3. 
time ved stuetemperatur.

Undgå føde med høj fedtprocent el-
ler mad, som er friteret. Undgå meget 
krydret eller sød mad.

Spis mere fi berholdig mad, f.eks. 
havre, frugtstykker og bønner.

Vær opmærksom på personlig hygi-
ejne og omgang med madvarer. Skyl 
frugt grundigt og gennemsteg æg, fi sk 
og kød.  

Teksten er oversat fra ”Eat to beat diar-
rhoea” i Positive Nation; UK, June 
2009. Se også www.foodchain.org.uk 

Oversat fra Anne Denny, diætist
Af Jens Wilhelmsborg, medicinsk udvalg
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Café ThrHIVsel
– ET STØTTECENTER FOR HIV-SMITTEDE 
OG PÅRØRENDE PÅ FYN
Jernbanegade 16, 2. – 5000 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 63 14 28 20 eller på e-mail 
info@sexogsundhed.dk og hør nærmere.

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

PÅ MENUEN I JUNI/JULI
30.6-2.7.
gazpacho
ægte tapas både m/kød & som vegetar
creme catalone
 
7.7.-9.7.
kammuslinger m/persille/lime pesto
kalvemørbrad m/spinat & kartofl er
ostefyldte squash
berlinerluft (hindbærfromage)
 
14.7.-16.7.
butterdejsæsker m/laks & rejer
kold kartoffelsalat m/kyllingespyd & salat
kold kartoffelsalat m/grøntspyd & salat
tre slags is
 
21.7.-23.7.
urteomelet
pastasalat m/svinemørbrad
pastasalat m/laks
sorbet is
 
28.7.-30.7. World Out Games
lakseroulade
steg m/kartofl er,bønner & skysauce
wokstegte grøntsager m/ris & sur/sød sauce
kage ala Ganløse

KONTAKT/UDLEJNING
Kafe Knud kan lånes/lejes til møder eller en fest. 
Ring hør nærmere på T 33 32 58 61 eller kontakt 
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

Caféen holder derefter sommerferie, og åb-
ner igen tirsdag den 25. august.

M/K-gruppen i Café Lone, kl. 17.00-19.00
Tirsdag den 15. september: Fordele og over-
vejelser ved at være åben om sin hiv-status.
Torsdag den 22. oktober: Læge Peter Leutch-
ner, Skejby Sygehus: Et sundt liv med hiv.
Onsdag den 9. december: Julefrokost.

World Aids Day 2009 Kunstudstilling
I Café Lone i Århus har vi planer om at lave en 
udstilling med kunst lavet af hiv-smittede kunst-
nere fra Jylland (malerier, keramik, glas etc.).
Kunstværkerne skal udstilles i Café Lone og Hiv-
Danmarks lokaler i Kannikegade i Århus .
 Fernisering tirsdag den 1. december 2009, og 
udstillingen vil så være åben resten af måneden.
 Skulle du have lyst til at deltage med din kunst, 
så vil vi allerede nu gerne høre fra dig for at se, 
om interessen er der. Tilmelding senest tirsdag 
den 25. august.
 Du kan kontakte Hiv-Danmark Vest på T 70 22 
58 68 eller cafelone@cafelone.dk
 I første omgang har vi brug for dit navn og 
 telefonnummer eller din e-mailadresse. Så 
kontakter vi dig senere, så du kan få nærmere 
besked omkring de praktiske ting.

Med venlig hilsen
Arrangørgruppen i Café Lone

– en patientfore ning 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 para  ply organisation for støttegrupper, 
andre patientforeninger og brugergrupper. Hiv-
Danmark ledes af en bestyrelse, der er medlem-
mer af foreningen.

VI&HIV – ISSN 1902-7346
Skindergade 44, 2. – 1159 Kbh. K
T 33 32 58 68 – F 33 91 50 04
info@hiv-danmark.dk – www.hiv-danmark.dk

REDAKTION
Bent Hansen, ansvarhavende redaktør
Morten Eiersted, redaktør, foto & layout
Eget tryk. 1. oplag:  900 eksemplarer

Vi modtager gerne indlæg til debat. Optræder du 
under alias, skal vi kende dit navn. Vi tager ikke 
ansvar for ind læg, der er sendt uopfordret til os, 
og vi forbeholder os ret til at redigere i indlæg. 
Send dit indlæg på e-mail.

TIDSFRIST FOR INDLÆG
August, deadline 20.07.2009
September, deadline 13.08.2009

KONTINGENT PR. ÅR
Enkeltmedlem (hiv-smittet):
Pårørende medlem:
Støttemedlem:
Medlemsforening:
Støttefi rma 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.

150 kr.
150 kr.

≥ 200 kr.
250-1.000 kr.

≥ 1.000 kr.

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

– EN AKTIVITETSGRUPPE I HIV-DAN-
MARK FOR HIV-SMITTEDE, FAMILIE OG 
VENNER.

Sommerballet, den 15. august
Vi mødes ved Rosenborg Eksercitsplads den 
15. august for at opleve den kongelige ballet 
i det fri. Kontakt os på e-mail  solstraalerne@
hiv-danmark.dk og hør nærmere om mødetid 
og sted. Du kan også lægge en besked med 
dit telefonnummer til Kafe Knud på T 33 32 58 
61 tirsdag, onsdag eller torsdag efter kl. 17.00.

En tur til det Jyske!
Sæt kryds i kalenderen og kom til Århus den 29. 
august. Transporten står du selv for. Vi sørger 
for, at du oplever “Aros”, Århus’  dejlige kunstmu-
seum, samt en by i festhumør under festugen i 
Århus. Efter byturen er der spisning i Cafe Lone 
kl. 17. Der er mulighed for overnatning. Kontakt 
Cafe Lone T 70 22 58 68 mellem kl.10.00-14.00 
eller send en e-mail til cafelone@cafelone.dk 
 inden den 24. august. Vi glæder os til at se jer!
Hilsen Annemarie, Jesper og Ole 

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

Find vej på hiv.dk!

Læserbrev: Donor eller ej

Ligesom andre i kongeriget har jeg lige fået nyt 
sygesikringskort - der nu hedder sundhedskort.
 I konvolutten lå også en opfordring til at melde 
mig som organdonor. I brevet stod der ikke noget 
om, hvem der kan - og hvem der ikke kan fun-
gere som donor.
 Så mit spørgsmål er, om vi hiv-smittede kan 
donere blod og organer, - blod i levende live og 
organerne, når vi ikke længere har brug for dem?
 Tidligere kunne vi ikke, det ved jeg godt. Men 
de senere års forskning i velbehandlede hiv-
positives ringe smitte gør måske, at vi kan være 
donorer igen?

Med venlig hilsen
Jørgen (navn kendt af redaktionen)

Kære Jørgen.
Tak for din henvendelse. Der er ikke nogen æn-
dring fra tidligere praksis, hvor hiv-smittede er 
udelukket fra at afgive blod eller være orgando-
nor. Hiv anses stadig som en smitsom blodover-
førbar infektion, der ikke muliggør, at velbehand-
lede hiv-smittede kan undtages.
Det er beklageligt, hvis det ikke fremgår af op-
fordringen til at melde sig som organdonor, at der 
er nogle forbehold, som man f.eks. kan læse om 
på en hjemmeside eller må ringe og blive oplyst 
om.

Med venlig hilsen
Morten Eiersted
Redaktionen VI&HIV


