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til hiv i den sammenhæng, og det kan 
tage lang tid.

Et vidensnetværk
Hiv-Danmarks bestyrelse vedtog den 
2. marts 2013 en projektplan for opret-
telsen af et virtuelt Patientråd. Bag-
grunden er blandt andet, at det kan 
være svært at komme i tale med mange 
hiv-smittede, måske med afsæt i oven-
nævnte problemstilling.

Nu realiseres muligheden for, at hiv-
smittede på sikker og anonym vis kan 
komme til orde og dele viden og er-
faringer på flere niveauer. Håbet er at 
skabe kontakter og styrke netværk og 
med tiden gøre det nemmere at møde 
vores omverden, som dem vi er.

Så vi kan vi på sigt mødes lokalt i 
grupper, måske via et af de lokale hiv-
ambulatoriers arrangementer, og/el-
ler arrangementer og seminarer i Hiv-
Danmarks regi.

Patientforeningens rolle
Som patientforening har vi et ansvar 
for at nå ud til så mange som muligt 
med den viden, vi oppebærer via alle 
vores netværk.

Med et virtuelt Patientråd kan der 
opstå nye platforme for alle mulige 
tænkelige netværk, græsrodskontakter, 
ideer og ikke mindst et stærkt fagligt 
netværk, hvor også fagligt interesserede 

Hiv-Danmarks bestyrelse 
iværksætter et projekt, 
hvor hiv-smittede ind-
bydes til at blive en del af 
et virtuelt netværk.

Hiv-Danmark har længe barslet med 
ideen om at skabe et nationalt patient-
råd som et netværk for mennesker 
berørt af hiv enten personligt eller 
fagligt med fingeren på pulsen, hvad 
angår tendenser og strømninger på hiv-
området.

Som hiv-smittede har vi gennem 
årene lagt ører til mange eksperter: 
læger, sygeplejefagligt personale og 
rådgivere. Men når ørerne får ro, står vi 
stadig med følelsen af et kæmpe ansvar, 
når vi skal leve vores liv med hiv. Nogle 
af os står tilbage med en ensomhed og 
en byrde, der er tung at bære alene.

Den psykiske skrøbelighed
Levekårsundersøgelsen fra 2007 
leverede desværre, men ikke over-
raskende viden om, at livet med hiv 
ofte medfører en større grad af psykisk 
skrøbelighed sammenlignet med den 
øvrige del af befolkningen. Det er 
måske ikke så anderledes i forhold til 
andre svære kroniske sygdomme. Men 
for hiv kan bekymringer ofte være for-
bundet med skam og skyld. Som hiv-
smittet skal man lære at forholde sig 

kan deltage i debatten. Udfordringerne 
og behovene blandt hiv-smittede er for-
skellige, og rådet vil gøre det muligt for 
dem at komme til orde.

Patientforeningen Hiv-Danmark har 
altid været garant for anonymitet og 
diskretion over for medlemmerne, og 
er overordnet ansvarlig for driften af 
dette virtuelle Patientråd. Hiv-Dan-
marks bestyrelse har udpeget en pro-
jektgruppe. Den vil blandt andet udar-
bejde et sæt etiske retningslinjer, der til 
enhver tid skal overholdes, og en proce-
dure til godkendelse af medlemskab.

Det videre arbejde
I slutningen af 2013 afprøves en mo-
del af det virtuelle Patientråd blandt 
udvalgte personer inden for hiv-
miljøet. Herefter lanceres Hiv-Dan-
marks Nationale Virtuelle Patientråd 
under et endnu ukendt websitenavn. 
Der vil afkræves personligt Log-in og 
password for alle brugere. Alle hiv-
smittede i Danmark får udleveret en 
brochure og en invitation til at deltage 
via landets hiv-ambulatorier. Herved 
sikrer vi, at alle hiv-smittede får tilbudt 
muligheden for at deltage. Websitet 
lanceres i første omgang på dansk og 
engelsk, men senere med mulighed for 
andre sprog.

Vi håber på, at det virtuelle Patien-
tråd bliver til stor gavn for hiv-smittede 
i Danmark, og at vi kan nå ud til end-
nu flere, end vi hidtidig har formået.

Af Jacob Hermansen
næstformand
udvalgsformand for netværk 
jch@hiv-danmark.dk

FrEmtiDEns nEtværk: 
DEt virtuEllE pAtiEntrÅD!

Indhold: [2-3] Bestyrelsens beretning 2012. [4-5] Orienteringsaftener 2013, 
Årsmøde 2013, Støtteoversigt 2012 og Ansatte pr. 01.01.2013. [6-7] Mere målrettet 
testning. [8] Når patenterne udløber. [9] Når piller bliver en udfordring. [10] Stigma-
tisering fra egne rækker, Mentorordningen. [11] Et fællesskab der giver mening.  
[12] Handlingsplaner 2013, Ny levekårsundersøgelse.
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i Hiv-Danmark vælges besty-
relsesmedlemmer for to år ad 
gangen. i københavn vælges 
således to ud af de fem sid-
dende bestyrelsesmedlem-
mer og op til to pårøren-
demedlemmer. suppleanter 
sidder for et år ad gangen.
 Enkelt- og pårørende-
medlemmer er valgbare. 
Efter valget konstitueres be-
styrelsen, hvor en hiv-smittet 
vælges som formand. 
 Enkeltmedlemmer og 
pårørendemedlemmer af 

BESTYRELSEN
Hiv-Danmark er valgbare til Hiv-
Danmarks bestyrelse. medbring din 
kvittering på medlemsskab, hvis du 
ikke er sikker på, at vi har noteret dit 
medlemskab.
 Det er ikke en forudsætning for 
valg, at man får bragt sin motivation 
til sit kandidatur i VI&Hiv eller på Hiv-
Danmarks hjemmeside. 
 Det er heller ikke en forudsætning 
for valgbarhed, at man på forhånd 
har tilmeldt sig til årsmødet, men det 
hjælper på det praktiske ved planlæg-
ningen af årsmødet. 

VALg TIL HIV-DANMARkS 
BESTYRELSE

20�2 har været et meget 
anderledes år i Hiv-
Danmark efter sammen-
lægningen af AIDS-
Fondet, STOP AIDS, 
AIDS-Linien og Hiv-
Danmarks rådgivninger 
den 1. januar 2012. 

Hvordan er det gået med Hiv-Dan-
marks aktiviteter i det første år efter 
fusionen? Hvilken betydning har det 
haft, at Hiv-Danmark ikke længere 
modtager tilskud fra Sundhedssty-
relsen? Har Hiv-Danmark haft succes 
eller er patientforeningen blevet mere 
usynlig end før? Er Hiv-Danmark 
lykkedes med at varetage hiv-smit-
tedes ønsker, behov og rettigheder? 
Det er spørgsmål, det er svært at svare 
entydigt på, for meget kan altid gøres 
bedre. 

Det har været et spændende år og 
det har været positivt at flytte sam-
men med AIDS-Fondet i nye domiciler 
både i Århus og i København, hvor den 
fælles arbejdsdag giver et endnu tættere 
samarbejde og gør det lettere at koordi-
nere vores indsatsområder. Bestyrelsen 
har også styrket samarbejdet med Posi-
tivgruppen og vores udenlandske sa-
marbejdspartnere bl.a. Hiv-Nordic og 

Hiv-Europe, og vi har fået ny viden 
på forskellige konferencer, herunder 
den internationale AIDS-konference i 
Washington i juli måned 2012. 

Hiv-Danmarks bestyrelse har som 
del af sin nye platform udarbejdet en 
strategiplan, som udstikker retningslin-
jerne for foreningens arbejde. Strategi-
planen kan læses i sin helhed på vores 
hjemmeside: www.hiv-danmark.dk.

Indsatsområder
Indsatsområderne er opdelt i tre søjler 
i en tilhørende handlingsplan med ak-
tuelle og relevante aktiviteter.

I 2012 har Hiv-Danmark gennem-
ført en række aktiviteter inden for de 
tre indsatsområder med både velkendte 
aktiviteter, som vi gennem flere år har 
haft stor succes med, og en række nye 
initiativer. 

De største og mest synlige succe-
ser er vel nok orienteringsaftenerne på 
landets fire største ambulatorier, hvor 
hiv-smittede og andre med interesse 
for området er blevet opdateret med 
seneste forskning og viden om hiv og 
behandling. Orienteringsaftenerne er 
meget populære og tiltrækker stadig 
flere deltagere. Men også det årlige 
Hiv-Forum, kun for hiv-smittede, er 
en stor succes, som igen i år har fået en 
rigtig god evaluering fra de ca. 60 del-

tagere. De beskriver Hiv-Forum som 
et pusterum, hvor man kan dele sine 
tanker og oplevelser og derved få større 
glæde i livet med hiv.

Hiv-Danmark udgav også i 2012 
det eneste blad om hiv i Danmark: 
VI&HIV. Bladet er udkommet ca. 
hver anden måned med artikler inden 
for sundhed, samfund og medicin. 
Udgivelserne udkommer på hjemmesi-
den, og ca. 1000 eksemplarer sendes 
til medlemmer, hiv-ambulatorier, støt-
temedlemmer og samarbejdspartnere. 
Et emne, der virkelig har været i fokus 
i 2012, har været budskabet om velbe-
handlede hiv-smittedes lave smitsom-
hed.

På Netværksområdet er forenin-
gens flagskibe driften af Kafe Knud 
i København, Café Lone i Århus og 
kontakten til Café TrHIVsel i Odense. 
Hiv-Danmark støtter hiv-smittede 
landet over, der mødes i netværks- og 
selvhjælpsgrupper, hvoraf nogle endda 

Af Helle Andersen
formand

udvalgsformand for Patientrettigheder 
h.andersen@hiv-danmark.dk

BESTYRELSENS BERETNINg 2012 
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har taget initiativ til en fælles ferietur 
til Tenerife i december 2012.

Positiv Dialog-møderækken fortsatte 
i 2012 med fire velbesøgte arrange-
menter i Århus og København om 
læge-patientrelationen og om den ak-
tuelle forskning i en kur mod hiv. Hiv-
Danmark Dagen er et nyt initiativ, der 
er udsprunget af Positiv Dialog, som 
skal samle foreningens frivillige res-
sourcer i udviklingen af Hiv-Danmark. 
Til at styrke dette arbejde og forenin-
gens andre frivilligaktiviteter har vi fået 
tilknyttet en frivilligkoordinator og en 
voksende gruppe af frivillige.

I 2012 er nye initiativer (bl.a. Hiv-
Danmarks Nationale Patientråd og 
Mentorordningen) kommet godt fra 
start i Københavnsområdet, og vi ar-
bejder på at skaffe midler til at gøre 
dem landsdækkende. Hiv-Danmark 
har også styrket sit virtuelle netværk på 
Facebook, hvor der er flere og flere, der 
følger foreningen.

Mere frivillig drevet …
Alt i alt har det været et rigtigt travlt 
år i bestyrelsen, hvor det jo med færre 
ansatte er de frivillige kræfter, der for 
alvor skal løfte opgaverne. Da jeg op til 

årsrapporten gennemgik min mødeka-
lender for 2012, havde jeg noteret ikke 
mindre end 98 møder, herunder syv 
bestyrelsesmøder og otte konferencer, 
Hiv-Forum og bestyrelsesweekend. 
Der har været møder med AIDS-Fon-
det f.eks. med at få den nye organisa-
tion på plads og med Positivgruppen 
om bl.a. Hiv-Forum, faglige og so-
ciale aktiviteter. Vi har også haft en 
del møder med medicinalfirmaer, som 
på forskellig vis støtter Hiv-Danmarks 
arbejde, og det er mit indtryk, at også 
dette samarbejde er styrket i året, der 
gik. 

Ellers er der også brugt en hel del tid 
og kræfter til at søge penge til og plan-
lægge alle aktiviteterne og til at følge 
udviklingen i rådgivningen af hiv-smit-
tede samt andre fortaleropgaver som 
f.eks. i RADS (Rådet for anvendelse af 
dyr sygehusmedicin), sundhedsbruger-
råd, lægemiddelkomitéer, over for 
tandlæger og andre dele af sundheds-
væsnet.

Mere vidensdrevet …
I Hiv-Danmark skal vi basere vores 
aktiviteter på opdateret viden om 
hiv-smittedes aktuelle behov. Derfor 

har vi en opfølgning af Levekårsun-
dersøgelsen i støbeskeen og har i 2012 
opnået tilsagn om knap halvdelen af 
det nødvendige tilskud for at kunne 
gennemføre undersøgelsen. Vi vil gerne 
appellere til vores samarbejdspartnere 
om hjælp til at få den sidste finansier-
ing på plads. Relevant viden om og 
indsigt i hiv-smittedes udfordringer i 
dagens Danmark, vil gøre os alle bedre 
til at målrette og prioritere vores ind-
sats. 

Der har været en god energi i be-
styrelsen, som har gjort at vi har kun-
net påtage os nye opgaver og det er 
også lykkedes at uddelegere mere og 
dermed involvere flere aktive i forenin-
gens arbejde. I 2012 er der etableret 
en ordning om fælles kontingent med 
Positivgruppen og Hiv-Danmarks 
medlemstal er i fremgang, selvom der 
stadig er et stykke vej op til strategi-
planens mål på tusind medlemmer.

Det store engagement blandt fore-
ningens frivillige lover godt for fremti-
den, og fra bestyrelsen skal der lyde en 
kæmpestor tak til alle jer og til vores 
samarbejdspartnere, der på hver jeres 
måde bidrager til Hiv-Danmarks ar-
bejde. Uden jeres støtte og indsats ville 
der ikke være noget Hiv-Danmark. 

pAtiEntrEttigHEDsuDvAlg
Fortalervirksomhed 

 Opfølgning på RADS (Rådet for An-
vendelse af Dyr Sygehusmedicin)

 Opdatering af Policy Papers, nyt 
Policy Paper på Best Treatment 

 Retsudvalg og arbejde for fjernelse/
ændring  af §252 

 Deltagelse i følgegrupper til 
Rådgivning Øst og Vest

 Deltagelse i AIDS-Fondets Advisory 
Board 

 Hiv-Nordic, samarbejde med Hiv-
patientforeninger (Sverige, Norge, 
Finland og Island)

 HivEurope, deltagelse i den eu-
ropæiske sammenslutning af hiv-pa-
tientforeninger

 Medlem af European Aids Treat-
ment Group

 Medlem af Civil Society Forum
 Hiv til Hiv-mentorordning i 

samarbejde med AIDS-Fondets 
rådgivning

 Arbejde for oprettelse af Hiv-Dan-
marks Nationale Patientråd  

 Spørgeskemaundersøgelse om hiv-
smittedes virkelighed, udfordringer 
og behov

 Deltagelse i Aids koordinations-
gruppen 

nEtværksuDvAlg
Sociale aktiviteter og netværk

 Hiv-Forum, arrangere et årligt 
landsdækkende forum for hiv-smit-
tede (sammen med Positivgruppen)

 Hiv and Your Body. Tilbyde Hiv til 
Hiv-undervisning i programmet

 Kafe Knud. Drive værested i Køben-
havn og deltage i følgegruppe 

 Café Lone. Drive værested i Århus 
og deltage i følgegruppe 

 Café TrHIVsel. Støtte til værested i 
Odense under Sex og Samfund 

 Støtte til og opfølgning på 
selvhjælpsgrupper 

 Etablere frivilligordning, engagere 
frivilligkoordinator  og sikre frivillig-
pleje

 Hiv-Danmark Dagen. Arrangere 
minimum et årligt møde for alle ak-
tive i Hiv-Danmark

 WAD. World Aids Day aktiviteter I 
København og Århus

 Øvrige sociale aktiviteter, foredrag 
og netværk

 Udvikle samarbejdet med Positiv-
gruppen, AIDS-Fondet og lignende 
organisationer om sociale aktiviteter

 Medlemskontakt og kontingent-
opkrævning

INFORMATIONSuDVALg
Vidensopsamling, formidling og medicin

 Årlige orienteringsaftener i samarbej-
de med de hiv-behandlende ambula-
torier (København, Århus, Aalborg og 
Odense)

 Deltagelse i og rapportering fra kon-
ferencer   

 VI&HIV medlemsblad og nyheder
WEB. Hjemmeside. Udvikling og 
vedligeholdelse 

 Facebook og andre virtuelle netværk
 Pjecer og medlemskontakt
 Projekt om hiv og aldring 
 Årsmøde. Planlægning og afvikling
 Positiv Dialog medlemsmøder og 

afrapportering
 Mediestrategi om hiv og åbenhed 
 Undersøgelse af forsikringsområdet
 Løbende udvikling af Hiv-Danmarks 

strategiplan
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ÅrsmøDE ‘�3
lørdag den 20. april 20�3  
kl. 14.30-17.30 afholdes 
Hiv-Danmarks årsmøde i 
Helligaandshuset, Niels 
Hemmingsens gade 5, 
1157 københavn k.
Læg vejen forbi, når vi diskuterer smit-
somhed på baggrund af et debatoplæg 
af Jakob Haff, forsker på Sexlivsun-
dersøgelsen blandt MSM og tidligere 
sekretariatschef i STOP AIDS. Det 
sker forud for årsmødet kl. 13.30!

Husk at forny dit medlemskab, hvis 
du ønsker at stemme ved årsmødet. 
Medbring kvittering, hvis du først 
har fornyet dit medlemskab fra april 
måned.

Tilmelding og forslag
Der er intet krav om tilmelding, men 
din tilmelding er en praktisk hjælp for 
arrangørerne. Send os gerne en e-mail 
på info@hiv-danmark.dk eller ring til 
sekretariatet på telefon 33 32 58 68.

Spiser du med ved årsmødemiddagen 
er tilmelding nødvendigt!

Forslag til behandling på årsmødet 
modtages på e-mail eller med brev se-
nest den 5. april 2013: 
Hiv-Danmark 
“Årsmøde” 
Vestergade 18E, 4. 
1456 København K 
info@hiv-danmark.dk 
 
Vi glæder os til at se så mange med-
lemmer som muligt!

HIV-DANMARk PR. 01.01.2013

Annette Nielsen
Kafe Knud

Bent Hansen 
Sekretariat

Gunner Sørensen 
Sekretariat, bogholderi

Morten Eiersted 
Sekretariat, information

Anders Dahl 
Sekretariat, projekt

Troels Mortensen 
Sekretariat, praktikant
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ORIENTERINgSAFTENER I 
SEPTEMBER 2013
køBENHAVN/øSTDANMARk
3. september 2013, kl. 17.00-20.30
Rigshospitalet

SYDDANMARk
5. september 2013 kl. 17.30-20.30
Odense universitetshospital

MIDTJYLLAND
19. september 2013. kl. 17.00-20.30
Aarhus universitetshospital, Skejby

NORDJYLLAND 
25. september 2013 kl. 17.30-20.30
Aalborg Sygehus Nord

Markedsplads med forfriskninger in-
den aftenens første oplæg begynder 
kl. 18.00 med indlagt kaffepause. 
Aftenen afsluttes med et let trakte-
ment. Velkommen til!

Program for årsmødet
13.30-14.15
Debatoplæg af Jakob Haff, åbent for alle
14.15-14.30
Pause: pårørendemedlemmer fordeler stemmer 
14.30-17.30
Årsmøde (med to indlagte pauser)

1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af stemmeberettigede medlemmer 
3. Bestyrelsens beretning 
4. Godkendelse af revideret regnskab 2012 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Indkomne forslag 
7. Fremlæggelse af budget til orientering 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2011-13
9. Valg af suppleanter 

10. Valg af registreret/statsautoriseret revisor 
11. Eventuelt
18:00-
Middag (tilmelding til info@hiv-danmark.dk)

uddrag fra Jakobs CV
1991-1994: Aids-Koordinator STOP AIDS
1994-2008: Sekretariatschef STOP AIDS
2000-nu: Forsker, MSM Sexlivsundersøgelsen
2009-nu: Freelanceopgaver for hiv/aids-miljøet

Tilmelding ikke nødvendig, men af 
praktiske årsager vil vi påskønne, 
at du tilmelder dig debatoplæg og 
årsmøde på info@hiv-danmark.dk

Debat forud for årsmødet af  
Jakob Haff: “Det gode budskab om 
reduceret smitsomhed” Kl. 13.30-
14.15. Alle er velkomne!
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Offentlige tilskud

Private fonde

MedicinalfirmaerMedicinalfirmaer

Offentlige 
tilskud 50%

Medicinal- 
firmaer 31%

private 
fonde 19%

inDtægt 20�2

Hiv-DAnmArk
Medlemmer 2010-2012: 
• 345 enkeltmedlemmer
• 61 pårørendemedlemmer
• 34 støttemedlemmer
MEDLEMSFORENINGER 2010-2012:
• Sex og Sundhed og Positivgruppen

BESTYRELSEN 2011-2012
Formand Helle Andersen
Jacob Hermansen, næstformand
Carsten H, kasserer
Søren Rudow 
lars klitgaard 
Sarah Achieng
Jens Peder Høeberg (1. suppl.) 
Martin Carlsen (2. suppl.).

uDvAlg
Forretningsudvalg
Helle Andersen, Jacob Hermensen, Carsten H og 
Bent Hansen.

Patientrettigheder
Helle Andersen (udvalgsformand), Peer Aagaard, 
Ole Morten Nygaard, Henrik Arildsen, Bent 
Hansen og Jens Wilhelmsborg.

netværk
Jacob Hermansen (udvalgsformand), Annette 
Nielsen (Kafe Knud), Lars Klitgaard (Husrådet i Café 
Lone) og Jens Peder Høeberg.

Medicin- og information
Jens Wilhelmsborg (udvalgsformand), Helle An-
dersen, Bent Hansen og  Morten Eiersted (infor-
mation).

REPRÆSENTATION
AIDS-Fondets Advisory Board
Helle Andersen

AIDS-koordinationsgruppen
Helle Andersen og Annette Nielsen

European AIDS Treatment group
Jens Wilhelmsborg

Hiv-Nordic
Helle Andersen og Jacob Hermansen

HivEurope
Henrik Arildsen

Eu’s Civil Society Forum on Hiv/Aids
Bent Hansen

50

20�2

200

500

100

50
200

Drift

Informationsafdeling

Medicinsk udvalg

Cafe og værestedCafe og værested

Selvhjælpsgrupper

Projekter

Drift 31%

Info 19%Café 16%Medicinsk 12% 
– Orienteringsaften 
– konferencer

Selvhjælp 3%

Projekter 17% 
– Hiv-Forum 
– Mentor 

uDgiFt 20�2

STØTTE 2012 (AFRUNDET I 1.000 KR.)
§18 Frederiksberg Kommune (Drift, Kafe Knud) 60
§18 Københavns Kommune (Kafe Knud, Selvhjælp, Mentor) 110
§18 Aarhus Kommune (Café Lone) 15
AIDS-Fondet (Drift, Information, Mentor) 155
Anders Brøndumfonden (Kafe Knud) 15
Augustinusfonden (Kafe Knud) 10
BMS (Drift, Hiv-Forum, Konference, Medicinsk Udvalg) 305
Body Shop (Drift) 47
Boehringer Ingelheim (Medicinsk udvalg) 30
Effector (Positiv Dialog) 10
Gilead (Hiv og din krop, Medicinsk Udvalg, Positiv Dialog) 90
GSK (Medicinsk udvalg) 30
Hiv i Musikken (Kafe Knud) 5
Janssen-Cilag (Medicinsk udvalg) 35
Jascha Fonden (Information) 30
Juchum Foundation (Information) 45
Københavns Kommune, Socialforvaltningen 110
Københavns Kommunes julehjælp (Kafe Knud) 2
Masken (Kafe Knud) 1
MSD (Medicinsk Udvalg, Mindfulness) 45
PUF (Kafe Knud, Selvhjælp) 120
Susi og Peter Robinsohns Fond (Kafe Knud) 20
Tips & Lotto (Drift, Information) 435
Tuborgfonden (Kafe Knud) 17
Uddannelsespuljen (Kafe Knud, Café Lone) 45
I ALT 1.787

14-03-201314-03-2013
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mErE mÅlrEttEt tEstning
Afdelingslæge Susan 
Cowan fra Statens Serum 
Institut overvåger hiv i 
Danmark. vi&Hiv har 
interviewet hende om 
tendenser for hiv og test 
i Danmark.

Hvor mange hiv-smittede lever i dag?
– Der er pr. 31. december 2012 an-
meldt 6.365 personer med hiv i Dan-
mark. Det anslås, at der i dag lever ca. 
5.500 personer med hiv i Danmark. I 
2010 gik der ca. 4.500 til kontrol på de 
danske hiv-ambulatorier.
– Efter april 2013 registreres alle hiv-
test med CPR-nr. Det vil medvirke 
til, at det på sigt bliver muligt at følge 
overvågningen bedre end i dag. Hvis 
en hiv-smittet, der ikke også er an-
meldt med hiv, i dag dør, kan vi ikke 
registrere det, fordi vi i så fald mangler 
pågældendes CPR-nr. Blandt andet 
fordi vi ikke har nøjagtigt tal på, hvor 
mange hiv-smittede, der er døde, skal 
tallet på 5.500 tages som et kvalificeret 
gæt.

Hvordan har udviklingen med antal-
let af hiv-tilfælde været over de seneste 
10 år?
– Ser vi på udviklingen over de seneste 
10 år, så konstateres der ca. 270 per-
soner med hiv hvert år. 2012 var et lidt 
anderledes år, fordi der er konstateret 
relativt få personer med hiv.

– Ser man lidt nærmere på tallene, 
bliver omkring 38% af alle hiv-tilfæl-
de fundet på de infektionsmedicinske 
afdelinger, ca. 28% hos praktiserende 
læger og speciallæger, ca. 19% andre 
steder i hospitalsvæsenet, ca. 13% på 
kønssygdomsklinikker og ca. 2% an-
dre steder, som heriblandt indbefatter 
AIDS-Fondets CheckPoints.

Der foretages omkring 150.000 hiv-
test om året? Hvor finder man flest hiv-
tilfælde pr. test?
– Med det perspektiv er CheckPoints 
faktisk nogle af de steder, hvor man 
finder flest positive svar pr. foretaget 
test. Sammenlignes f.eks. test på køns-
sygdomsklinikker med CheckPoints, 
så ligger CheckPoints højere. Det er 
sværere at sammenligne med andre 
steder, fordi man ikke ud fra de en-
kelte laboratorier kan se, hvor testene er 
taget fra. Det er først i forbindelse med 
et positiv test-svar, at vi beder lægen 
om at anføre, hvor testen er foretaget. 
Så vi kan nogenlunde præcist sige, hvor 
positive hiv-test er taget, men ikke helt 
så præcist angive, hvorfra det samlede 
antal test er taget.

Hvordan kan man optimere antallet af 
test for dem, som har været i risiko for 
hiv?
- Ved at opskalere CheckPoints tror 
jeg, at vi vil kunne finde flere tilfælde 
af hiv. Det handler primært om at få 
tilført flere ressourcer, så åbningstiden 
kan udvides. Hjemmespyt-test er et 
andet område, hvor vi helt klart kan 

forbedre os i Danmark. Lige nu kan 
de kun købes over nettet, men hvis vi 
gjorde hjemmespyt-test endnu mere 
tilgængelige, så de var lovlige at sælge 
fra apoteker eller lignende, så kunne vi 
nå endnu flere. Det ville være et godt 
tilbud til den gruppe af personer, som 
af en eller anden grund er uvillige og 
udskyder at lade sig teste på Check-
Points, klinikker eller hos deres læge.

Er det forsvarligt at lade folk sidde 
alene med et svar?
– For en bøsse, der op til flere gange 
har modtaget rådgivning i forbindelse 
med hiv-test, vil hjemmespyt-testen 
helt klart være et godt tilbud om en 
nem måde at teste sig på. Denne per-
son vil have et helt andet udgangs-
punkt end en person, som tester sig 
første gang, hvor kendskabet til hiv 
alt andet lige vil være mindre. Det er 
vigtigt, at vi får testet de relevante per-
soner, der har udsat sig for en risiko, 
så hyppigt som muligt. Her tænker jeg 

Af Morten Eiersted 
Redaktør VI&HIV 

m@hiv-danmark.dk

HTX IDU MTCT BLOD Andet* Total
2003 62 7 2 1 0 72
2004 67 4 3 3 0 77
2005 61 4 3 2 1 71
2006 63 4 1 0 1 69
2007 71 6 6 1 0 84
2008 68 8 2 0 3 81
2009 53 3 0 1 1 58
2010 67 4 1 0 1 73
2011 69 4 1 0 1 75
2012 45 4 2 0 0 51
Total 626 48 21 8 8 711

kvinDEr

FORkLARINg:
MSM: Mænd, der har sex med 
mænd 
HTX: Heterosexuel 
IDU: Intravenøs stofbrug 
MTCT: Mor til barn 
Andet*: Andet eller ukendt

MSM HTX IDU MTCT Blod Andet* Total
2003 114 57 17 1 1 8 198
2004 147 64 9 2 1 7 230
2005 120 50 13 0 0 10 193
2006 101 62 6 1 0 5 175
2007 144 64 15 1 0 4 228
2008 135 56 7 2 0 10 210
2009 113 52 11 0 0 7 183
2010 113 70 10 2 0 6 201
2011 114 64 6 2 0 7 193
2012 80 46 9 2 1 4 142
Total 1.181 585 103 13 3 68 1.953

mænDAllE
Alle

2003 270
2004 307
2005 264
2006 244
2007 312
2008 291
2009 241
2010 274
2011 268
2012 193
Total 2.664
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først og fremmest på mænd, der har sex 
med mænd, som dyrker ubeskyttet sex 
med forskellige partnere.

Hvad med de etnisk ikke-danske?
– I forhold til etniske minoritetsgrup-
per er det en anden problematik. Her 
er det vigtigt, at man kan tilbyde 
hiv-test og rådgivning som et inte-
greret tilbud i forhold til anden test og 
rådgivning som f.eks. hepatitis B og C 
og tuberkulose i forbindelse med deres 
ankomst til Danmark. I dag er det ikke 
ualmindeligt, at sygdommene konsta-
teres i forbindelse med en graviditet, og 
det giver ingen mening, når det kunne 
være undgået. Hvis den gravide havde 
været testet før, så kunne behandlin-
gen have været på plads forud for gra-
viditeten, så graviditeten kunne foregå i 
ro og mag.
– Men det er et ømtåleligt emne, for-
di man på mange asylcentre eller an-
dre steder, hvor man har kontakt til 
nytilkomne fra etniske minoritets-
grupper, ikke er gearet til at give dette 
tilbud. Især de familiesammenførte fra 
f.eks. Asien bliver ladt i stikken.

Er det etisk forsvarligt at tilbyde test til 
personer uden fast opholdstilladelse?
– Der er intet etisk forsvarligt i at skåne 
personer fra at få at vide, at de har hiv. 
Det er folks ret at få det af vide. I dag 
tilbydes hiv-behandling på verdensp-
lan i en lang række lande, så selvom 
disse personer ikke opnår at få ophold-
stilladelse, så kan mange modtage be-
handling i deres eget hjemland.

Er dit budskab så flere hiv-test blandt 
mænd, der har sex med mænd, og et-
niske minoritetsgrupper med mulighed 
for hjemmetest for udvalgte mænd, der 
har sex med mænd?
– Ja. Vi kan klart forbedre den måde, 
vi tester på i dag, blandt de grupper, 
hvor hiv har en høj forekomst. Det 
handler primært om at få brudt smit-
tekæderne. Foruden budskabet om 
kondom så er hiv-test et effektivt mid-
del, fordi man i dag kommer meget 
hurtigt i behandling efter diagnose, 
og så smitter man ikke videre. For den 
hiv-negative er kondom og sex med vel-
behandlede hiv-smittede nogle af de 
mest effektive værktøjer for at bryde 
den videre smitte. PrEP (hiv-behand-
ling af den raske for at hindre smitte) 
kan også være en forebyggelsesstrategi 
for hiv-negative, der af den ene eller an-
den grund ikke bruger kondom hver 
gang, de har sex med personer, de ikke 
ved om er hiv-smittede og i behand-
ling.

Så skal der tænkes i nye baner?
– Ja, der er brug for at forny værktøjs-
kassen. Her spiller hiv-miljøet også 
en afgørende rolle. De skal motivere 
hiv-smittede til at åbne sig mere over 
for omverdenen. De hiv-smittede skal 
fortælle omverdenen, at de er hiv-smit-
tede, de skal være med til at afstigma-
tisere sygdommen ved at sætte dem selv 
som menneske bag.
– På AIDS-konferencen i Washington 
sidste år (2012) talte Phill Wilson, di-
rektør for the Black AIDS Institute, 

om, hvad der skal 
til, for at hiv-epidemien kan 
stoppe. En af de fem ting han nævnte 
var, at de hiv-smittede, der har mu-
lighed for det, skal være åbne om deres 
status. Han understregede, at kun ved 
de hiv-smittedes indsats kan vi gøre 
noget ved hiv-stigma. Så budskabet er: 
Sig det, sig det, sig det …
– I dag kan man let glemme de ofre, 
tidligere generationer af hiv-smittede 
gjorde for at fremme opmærksomheden 
på og behandlingen af hiv. Det er i soli-
daritet med andre hiv-smittede, at man 
i dag som hiv-smittet bør stille sig frem 
og fortælle, at man er hiv-smittet.

HTX IDU MTCT BLOD Andet* Total
2003 62 7 2 1 0 72
2004 67 4 3 3 0 77
2005 61 4 3 2 1 71
2006 63 4 1 0 1 69
2007 71 6 6 1 0 84
2008 68 8 2 0 3 81
2009 53 3 0 1 1 58
2010 67 4 1 0 1 73
2011 69 4 1 0 1 75
2012 45 4 2 0 0 51
Total 626 48 21 8 8 711

kvinDEr

FORkLARINg:
MSM: Mænd, der har sex med 
mænd 
HTX: Heterosexuel 
IDU: Intravenøs stofbrug 
MTCT: Mor til barn 
Andet*: Andet eller ukendt

MSM HTX IDU MTCT Blod Andet* Total
2003 114 57 17 1 1 8 198
2004 147 64 9 2 1 7 230
2005 120 50 13 0 0 10 193
2006 101 62 6 1 0 5 175
2007 144 64 15 1 0 4 228
2008 135 56 7 2 0 10 210
2009 113 52 11 0 0 7 183
2010 113 70 10 2 0 6 201
2011 114 64 6 2 0 7 193
2012 80 46 9 2 1 4 142
Total 1.181 585 103 13 3 68 1.953

mænDAllE
Alle

2003 270
2004 307
2005 264
2006 244
2007 312
2008 291
2009 241
2010 274
2011 268
2012 193
Total 2.664

Susan Cowan (foto), epidemiolog 
og læge, arbejder på Statens Serum 
 Institut. Her overvåger hun blandt an-
det hiv i Danmark. 
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NÅR PATENTERNE uDLøBER …
“generisk medicin er 
sikker og effektiv”.

Sådan lød overskriften på en WHO 
udtalelse til HIV Treatment Bulletin 
i februar måned dette år. Generiske 
lægemidler (eller kopipræparater) er ko-
pier af allerede eksisterende lægemidler. 
Når patentet på et aktivt stof eller en 
produktionsproces udløber påbegyndes 
den lovlige kopiproduktion, som in-
troducerer konkurrencen på prisen. 
Generisk medicin kan derfor sælges til 
en lavere pris end originalpræparatet, 
da udviklingsomkostninger og forsøg 
ikke skal indregnes i prisen. Patenter 
løber med ca. 20 års længde fra at me-
dicinen registreres til at indgå i forsøg 
på mennesker. Fra medicinen markeds-
føres, d.v.s. indgår i den almindelige 
behandling, er der typisk 12-15 års 
resttid på patentet.

Visse lande har haft særlige und-
tagelser inden for patenter for hiv-
medicin. Brasilien og Indien var nogle 
af de første større lande, der tilbage 
omkring år 2000 således lancerede 
deres behandling på generisk medicin, 
der stadig var beskyttet af patenter an-
dre steder i verden. I mange afrikanske 
lande har der yderligere været tradition 
for, at patentmedicinen er solgt langt 
under markedsværdi for at behand-
ling overhovedet kunne iværksættes. 
Det medvirker altsammen til at give 
et meget broget billede, når man taler 
om brugen af generisk medicin (eller 
kopimedicin), og hvad patentmedicin 
koster.

sikkerheden
I en omtale på BBC i januar i år blev 
der stillet spørgsmål ved sikkerheden 
ved brug af kopimedicin på baggrund 
af en artikel, som var udkommet i det 
medicinske tidsskrift Annals of Inter-
nal Medicine. I tv-udsendelsen blev ko-
pimedicin fremstillet som et etisk valg 
mellem besparelser eller behandlingsef-
fekt.

Denne udlægning bliver modsagt 
af WHO. Her udtaler man, at den 
selvsamme undersøgelse viser, at den 

generiske medicin faktisk er sikker og 
effektiv.

Et af de omstridte punkter er diskus-
sionen, om opsplitningen af en kom-
binationstablet i enkeltpræparater kan 
medføre en dårligere evne til at passe 
behandlingen.

Andre dele af diskusionen går på,  
hvordan muligheden er for at levere 
en kombinationstablet bestående af 
kopimedicin. Det gælder særligt for 
lande, hvor patenterne for originalpræ-
paratet for enkeltmedicinen stadig er 
gældende.

Billigere medicin
I Danmark er diskussionen om brug af 
kopimedicin ikke mindst interessant, 
når man vender blikket mod de dan-
ske regioner, som afholder udgifterne 
til behandlingen. Med oprettelsen af 
Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehus-
medicin (RADS) i 2010 introducerede 
regionerne et styringsredskab til anbe-
faling af 1. valgs behandling for hiv-
smittede. Dette arbejde har været ret-
ningsgivende for de enkelte regionale 
lægemiddelkomiteer, hvor behandlin-
gen fastsættes for alle regionens hiv-
smittede.

Når patenterne på Viramune, Sto-
crin og Norvir udløber hen over 2013, 
og patenterne på Kaletra og Viread ud-
løber hhv. 2016 og 2017 vil man inden 
for få år have mulighed for at sammen-
sætte en behandling til en langt lavere 
pris. Især udløbet af patentet på Viread, 
der indgår i kombinationstabletterne 
Truvada, Atripla og Eviplera, åbner 
mulighed for kombinationstabletter 
med kopipræparater.

Priserne på hvad hiv-behandling ko-
ster i Danmark bliver ikke offentlig-
gjort, men generisk medicin vil på sigt 
gøre behandlingen billigere. Et kva-
lificeret gæt er, at medicinen i dag ko-
ster et sted mellem 60-70.000 kr. om 
året. Følger Danmark udviklingen i 
Storbritannien, vil man inden for kort 
tid kunne tilbyde en behandling med 
kopipræparater for et sted mellem 30-
40.000 kr.

I Storbritannien anslår man, at kopi-
medicinen i dag udgør et sted mellem 

Får det nogen betydning for ud-
viklingen af nye hiv-præparater, når 
indtjeningen forventes at falde mar-
kant inden for få år, i takt med at  
kopimedicinen vil overtage en stadig 
større del af markedet?

Umiddelbart er der endnu et stykke 
tid, hvor de eksisterende patenter hold-
er priserne oppe, og ny medicin kan 
udvikles i forhold til dette. Men når 
patenterne udløber, og det økonomiske 
argument for at bruge kopimedicinen 
vil vinde frem, så vil denne mulighed 
drastisk blive mindsket.

Effekten af ny medicin skal derfor 
være markant bedre for tilnærmelses-
vis at opnå en prisfastsættelse, som vi 
kender på originalpræparaterne i dag, 
for at konkurrere med de gode behand-
linger, som vi kender dem i dag.

Af Jens Wilhelmsborg
udvalgsformand for Information  

jmw@hiv-danmark.dk

konferencedeltagelse
I gennem året deltager frivillige og 
ansatte i en række konfencer i ind- og 
udland om hiv. De væsentligste uden-
landske konferencer i 2012 var i marts 
den amerikanske konference CROI i 
Seattle, USA, i juli den internationale 
AIDS-konference i Washington DC, 
USA, og i november den europæiske 
konference EACS i Glasgow, Storbritan-
nien.

65-85% af 
alle de recept-
er, der ud-
skrives på hiv-
præparater.

mindre 
udvikling?
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NÅR PILLER BLIVER EN uDFORDRINg
vi&HIV har mødt Solveig 
Roth, psykosocial rådgi-
ver i AIDS-Fondet for at 
tale om, når pillerne 
bliver til en udfordring.

Hvorfor har nogle svært ved at passe 
deres behandling?
– Det kan der være forskellige årsager 
til. Man kan groft tale om tre forskel-
lige grupper: Unge som har levet som 
hiv-smittede siden fødslen, hiv-smit-
tede i al almindelighed og hiv-smittede 
med svære livsvilkår.
– For unge hiv-smittede kan der i teen-
ageårene være en trang til at gøre oprør 
mod autoriteter, og det er ikke ukendt, 
at medicinen bliver et af de områder, 
hvor diskussionen tages. Trangen til at 
ville føle sig normal, at være ligesom 
andre unge spiller også ind, og kan 
gøre det svært for de unge at se, hvorfor 
de skal tage medicinen, hvorfor at de 
skal være anderledes end andre unge. 
Medicinen kommer til at stå imellem 
dem og omverdenen. Mange oplever 
heller ikke, at de bliver syge, når de så 
stopper med at tage deres medicin, før 
end der er gået lang tid.
– I tråd med dette oplever andre hiv-
smittede, at de får det fysisk bedre, 
efter at de er stoppet med at tage deres 
medicin. Det kan ske, at de mister op-
mærksomheden på medicinen. Typisk 
i situationer, hvor det trygge og kendte 
forandres. Når der lige pludselg sker 
så meget spændende nyt, så det kan 
være svært at holde fast i rutinen. Man 
kommer måske igang med en uddan-
nelse, skifter job eller får en ny kæreste, 
og lige pludselig står man til en fest en 
sen aften og har ikke taget sin medicin 
med. Det kan også være, at man har 
fået det rigtig godt, at man begynder 
at føle sig normal og faktisk skal gå og 
huske sig selv på at tage medicinen. 
Det kan lyde underligt for en uden-
forstående, men mange hiv-smittede 
oplever, at de glemmer at tage medi-
cinen, fordi det går så godt, at de ikke 
føler sig syge.
– Endelig er der en tredje gruppe, der 
tumler med svære livsvilkår, hvor det er 
svært for dem at finde en mening med 
livet, og derfor kan de have svært ved 
at motivere sig selv til at være i behand-
ling. De har svært ved at se nytten el-

ler de udtrykker simpelthen, at de ikke 
orker det. Og de bruger ophøret i deres 
magtesløshed som et slags våben mod 
systemet som en “fordi systemet er så 
dumt, vil jeg ikke tage medicin”-reak-
tion.

Hvordan kan man hjælpe? Kan man 
dele erfaringer?
– Det kan være svært at give et tilbud 
eller dele erfaringerne mellem grup-
per. På Rigshospitalet findes der et 
Ungdomsmedicinsk Center for de 12 
til 20-årige, hvor man kan henvises til. 
Der findes ikke et lignende tilbud til 
andre hiv-smittede. 
– Den fælles tråd for denne gruppe 
personer handler om normalisering på 
forskellig vis: Oplevelsen af at medi-
cinen enten er ”i vejen” for at tingene 
bliver normale, fordi man er bundet af 
noget, eller at medicinen som følge af 
en normalisering af ens hverdag ”bliver 
glemt”. For personer, der lever lukket 
med hiv, er hiv oftest ikke den eneste 
kamp med ”normalisering”. Lukket-
heden er med til at få dem til at føle 
sig uden for og gør dem ekstra sårbare 
oven i sygdommen. Hemmeligheden 
kan gøre det svært.

Kan man få medicinen til at fylde min-
dre, f.eks. færre tabletter? 
– Jeg har aldrig hørt fra mine rådgiv-
ninger, at det, der gør det svært at tage 
sin medicin, er, at man skulle tage to 
i stedet for en tablet. Hyppigheden af 
pilleindtag har dog en betydning: Jo 
færre gange om dagen, medicinen skal 
tages, jo lettere bliver det.
– Nogle kan have gavn af at få prak-
tisk hjælp til at tage medicinen, f.eks. 
med en aftale med en hjemmesyge-
plejerske. Men der kan være mange 
grunde til ikke at tage sin medicin, oft-
est har man ikke formuleret det konk-
ret over sig selv. Fornuften fortæller en, 
at medicinen skal tages, men alligevel 
får man det ikke gjort. Eller også tager 
man små pauser eller giver sig selv små 
frirum. Der kan også være mindre ra-
tionelle, mere emotionelle årsager til, at 
medicinen ikke tages.
– Vi kan forsøge at hjælpe den enkelte 
med at formulere grunde til at tage 
medicinen, og grundene til at medi-
cinen ikke tages. Derved kan vi hjælpe 
den enkelte med at blive bevidstgjort. 
Vi kan også hjælpe med praktiske 

noget neutralt eller måske noget godt, 
som hjælper på motivationen til at pas-
se behandlingen.

Hvad kan hjælpe folk til at beslutte sig 
for at tage deres medicin?
– Det kan nogle gange hjælpe at tale 
om den reducerede smitsomhed ved 
at være i behandling for at styrke håb 
for et fremtidigt liv med en familie. 
Men det er ikke interessant at tale om 
hiv, hvis man ikke taler om liv. Ved at 
prøve at sætte det sammen og fokusere 
på, om det vil være positivt eller nega-
tivt at leve. Det handler om at prøve at 
flytte perspektivet fra det vanskelige til 
det, det potentielt vil give den enkelte 
noget at overleve for og få et fokus på 
den retning.
– Jeg bliver derfor også utrolig glad, 
når f.eks. unge står frem og taler om 
deres liv med hiv. Det er en svær pro-
ces, fordi mange af de unge ikke bryder 
sig om at blive opfattet som ofre. – Og 
heller ikke ønsker at skille sig ud. 
– Jeg ville ønske, at vi havde flere red-
skaber, som vi kunne bruge. Der kan 
være flere elementer, som der skal arbej-
des med for nå frem til, at den enkelte 
får formuleret grunde til, hvorfor det 
er svært at tage medicinen: Selvhad, 
straf eller en barsk opvækst, hvis man 
f.eks. har mistet en forælder tidligt i 
ens liv. Her tænker jeg især på nogle af 
de emner, som går igen fra samtalerne 
med de unge hiv-smittede, som har 
svært ved at tage deres medicin. Hvis 
man ikke har haft nogen gennem-
gående forældrekontakt, hvis man har 
flyttet rundt imellem plejefamilier og 
institutioner, så påvirker det i høj grad 
ens livsduelighed. For alle mennesker 
er de første år af ens liv særlig vigtige, 
for at man kan lære basale færdigheder.

Hvad er dit råd, hvis man har svært 
ved at tage sin medicin?
– Der kan opstå situationer for alle, 
hvor man undlader medicin eller dele 
af den. Den mest almindelige situa-
tion handler om, at der lige pludselig 
sker mange forskellige ting, der bry-
der ens vante rutine. Jeg synes, at man 
altid skal tale med sin læge eller syge-
plejerske om det, eller tage kontakt til 
AIDS-Fondets rådgivere.

Af Morten Eiersted 
Redaktør VI&HIV 

m@hiv-danmark.dk

foranstaltninger 
ved at forbinde 
medicinen med 
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DRs Aftenshowet viste 
mandag aften den 18. 
marts 20�3 et indslag 
med en sygeplejerske, 
som havde stukket sig på 
en nål, der havde været 
brugt til en patient med 
hiv (og hepatitis).

Som hiv-smittet bliver jeg irriteret og 
forundret, når jeg på tv – uimodsagt 
– skal høre på, at en sygeplejerske på 

Rigshospitalets Traumecenter siger, at 
”vi er alle ekstra påpasselige, når man 
får at vide, at en patient har hiv”.

Hvad går ekstra påpasselighed ud 
på? Det er en stigmatisering af hiv-
smittede, som slet ikke hører hjemme 
i vores sundhedsvæsen. Hiv-patienter 
skal behandles, ikke forskelsbehandles. 

Det ville have klædt aftenshowet 
at oplyse, at selvom der sker 3.000 
stikuheld årligt her i landet, er der ikke 
påvist nogen overførsel af smitte med 
hiv.

Det er misvisende, at sygeplejersken 
skulle vente 6 måneder, før hun kunne 

stigmAtisEring FrA EgnE rækkEr
få at vide, at hun ikke var blevet hiv-
smittet. Når behandlingen er ophørt, 
behøver der kun at gå en måned før en 
test kan vise, at man ikke er smittet. At 
sundhedsvæsenet har en forældet pro-
cedure om en hiv-test efter et halvt år, 
handler ikke om pålidelighed af testen. 

Indslaget virkede meget uforberedt, 
og jeg undrer mig over, hvad man 
vil med et indslag, som kunne være 
optaget i 1985, og som udstiller en 
sygeplejerske, som er uvidende og 
bange.

Af Erik Munthe-Brun, sygeplejerske

hiv-danmark.dk/mentor
– Få dig en professionel ven 

 og udvid dit netværk
 Vi er til for dig!

Hiv-Danmark – en patientforening for alle berørt af hiv
“Det er bare så godt at 
tale med én, der kender 
det hele på egen krop”, 
siger Tom.
Selv om hiv-smittede gennem alle 
årene har støttet hinanden i Hiv-Dan-
marks regi, er denne støtte nu blevet 
formaliseret, takket være en bevilling 
på 50.000 kr. fra Københavns Kom-
mune og 30.000 kr. fra AIDS-Fondet.

16 hiv-smittede med forskellig bag-
grund, alder, nationalitet og seksua-
litet har indtil nu meldt sig som frivil-
lige mentorer under Hanne Sørensens 
og Ole Bøllings koordination. Det er 
folk, der mener, de har tid og over-
skud til at støtte andre, og som kan 
overholde deres tavshedspligt. Der er 
holdt møder, hvor mentorerne er ble-
vet oplyst om ordningens formål og 
indhold, og mentorerne får ligeledes 
løbende supervision og undervisning 
om blandt andet sorg og krise.

En mentor kan noget helt 
særligt

Uden på nogen måde at være uddannet 
som terapeut eller lignende har men-
toren mulighed for at skabe en tillids-
fuld relation og hjælpe en anden hiv-
smittet ved at lytte og vejlede uden at 
stille krav.

For den hiv-smittede, der søger støtte 
i Hiv-Danmark, skal mentoren være 
et fast holdepunkt og en stabil støtte i 
udviklingen af kompetencer, forhold 
til sundhedsvæsnet, hiv-miljøet, fami-
lie og venner. Et mentorforløb kan få 
en afgørende positiv betydning for den 
hiv-smittede.

Fire ører er bedre end to
Støtten kan f.eks. bestå i, at mentoren 
går med til læge, tandlæge, psykiater 
eller til undersøgelser på hospitalet. En 

anden person, mentoren, der ikke er di-
rekte involveret kan ofte “høre bedre” 
og spørge ind til gavn for den hiv-smit-
tede. En kop kaffe på en café, en gå-
tur eller et besøg i den hiv-smittedes 
hjem kan give grobund for samtaler 
om psykiske besværligheder, familie- 
eller kæresterelationer. Måske har den 
hiv-smittede behov for praktisk hjælp, 
eller måske har han/hun blot lyst til at 
møde andre hiv-smittede.

Allerede inden årets udgang havde 
13 hiv-smittede valgt at søge en men-
tor. Det er udtryk for et stort behov, 
idet man havde regnet med i alt 20 
brugere over et år. Desværre er ord-
ningen begrænset til Københavnsom-
rådet, hvis man vil holde møder med 
sin mentor, men både på telefon og 
online kan hiv-smittede fra hele landet 
benytte mentorordningen.

MENTORORDNINgEN
Af Getrud Bjørning, mentor
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“Hvordan kommer vi ud med budska-
bet om reduceret smitsomhed?”.
Officielt har lægerne i Danmark, eller 
Sundhedsstyrelsen, ikke fortalt offent-
ligheden, at vi hiv-smittede ikke kan 
smitte andre, når vi er velbehandlede. 
Dilemmaet i budskabet er, at den offi-
cielle linje i mange år har været at bud-
skabet skal være “sikker sex”, og nogen 
er bange for, at hvis det officielt bliver 
fortalt, at vi hiv-smittede ikke smitter 
når vi er velbehandlede, så vil mange 
lade være med at bruge kondom.

Hvorfor er det så vigtigt, at budska-
bet kommer ud alligevel?

For os hiv-smittede er det vigtigt at 
den brede offentlighed forstår, at vi 
ikke længere dør af hiv (det har rigtig 
mange vist forstået), men vi kan heller 
ikke smitte når vi spiser vores medicin 
– og derfor er der ingen grund til at 
være bange for at drikke af det samme 
glas som en hiv-smittet, blive oper-
eret af en hiv-smittet læge, bruge det 
samme håndklæde som en hiv-smittet 
(jeg henviser igen til AIDS-Fondets un-
dersøgelse om danskernes viden, hold-
ninger og adfærd i forhold til hiv og 
hiv-smittede, som jeg har omtalt i flere 
indlæg, men jeg henviser også til Sund-
hedsstyrelsens kampagne “er du bange 
for et håndklæde”, hvor de filmede 
reaktionerne på et offentligt toilet, hvor 
der var hængt et håndklæde op, som 
ifølge et skilt var brugt af en hiv-smit-
tet). Så viden om at vi ikke  smitter når 
vi er velbehandlede kan i teorien ha’ en 
stor betydning for den stigmatisering 
som nogle hiv-smittede oplever.

Men også i forhold til vi hiv-smit-
tedes sexliv og kærlighedsliv kan bud-
skabet have stor betydning. i Sex-
livsundersøgelsen fra 2010 udtaler 60% 
af de spurgte hiv-smittede at de har 
oplevet at blive afvist pga. hiv. Samti-
dig udtaler 62% af de adspurgte bøsser, 
at de ved at hiv-smittede ikke smitter 
når vi er velbehandlede – men det be-
tyder jo også at 38% ikke ved det! Hvis 
budskabet gøres officielt af lægerne eller 
Sundhedsstyrelsen, så vil procentdelen 
af dem, der afviser hiv-smittede sek-
suelt måske falde, og i hvert fald er det 
ikke den hiv-smittede, der skal over-
bevise en partner om, at det er ganske 
ufarligt at dyrke sex med en hiv-smittet 

– så har man andres ord for det!
I 2010 udtalte Jan Gerstoft fra Rigs-

hospitalet i Information, at risikoen for 
at velbehandlede hiv-smittede smit-
ter er så “lille at den ikke kan måles”. 
Gitte Kronborg fra Hvidovre Hospital 
(som jeg for øvrigt har som læge på In-
fektionsmedicins ambulatorium) ud-
taler noget tilsvarende i Hiv-Danmarks 
medlemsblad VI&HIV i november. 
Men officielt er det ikke blevet udmeldt 
og budskabet er ikke nået ud i den 
brede befolkning.

Jakob Haffs pointe var, at han ikke 
synes at budskabet er hverken svært at 
formulere eller forstå. Der har igen-
nem tiden har været mange vanskelige 
budskaber om sex (alene budskabet 
om hvordan man bruger et kondom 
rigtigt), men så sandelig også om så 
meget andet (udbetaling af efterløn, 
skat, dagpengereformen osv.), men det 
har jo ikke holdt det officielle Dan-
mark tilbage fra at kommunikere dem. 
Så hvorfor bliver det her budskab ikke 
kommunikeret?

Og sidst men ikke mindst, så synes 
Jakob Haff, at vi hiv-smittede bliver 
svigtet hvis ikke budskabet kommer ud 
i den brede befolkning. Og det mener 
jeg at han har voldsomt ret i: Et bud-
skab, der i en eller anden grad kan gøre 
det nemmere at leve med hiv, har alle 
parter en forpligtelse til at sørge for 
bliver kommunikeret til den brede be-
folkning. I 2013 findes stigmatisering 
og afvisning af hiv-smittede stadig, og 
alt, der kan bringe os et skridt nærmere 
at det forsvinder, dét skal fortælles højt 
og tydeligt.

Det var en fantastisk oplæg – me-
get af det Jakob fortalte, det vidste jeg 
i forvejen, men hans holdning om at 
budskabet skal ud - og gerne snart – 
det var en stor fornøjelse at høre!

Dagen var lærerig, informativ, hy-
ggelig og sjov. Jeg fik lidt for meget at 
drikke, men havde det igen sjovt med 
en masse søde og rare mennesker – så 
dagen viste mig også igen, at det har 
givet mit liv stor værdi at blive en del 
af det netværk og fællesskab, der findes 
omkring hiv.

Tak for en dejlig dag til Hiv-Danmarks 
bestyrelse!

På sin blog Positivfyr.dk  
skrev lars thaysen skrev 
om Hiv-Danmark Dagen:
I går (re: den 12. januar 2013) havde 
Hiv-Danmark inviteret til Hiv-Dan-
mark Dag. En dag for bestyrelse, 
ansatte og frivillige, med faglige in-
dlæg, drøftelser om fremtiden og social 
hygge.

Det overordnede tema for dagen var 
frivillige – et emne som interesserer 
mig meget, som jeg har mange hold-
ninger til og som jeg også har forsøgt at 
blande mig i.

Jeg vil begynde med at sige, at det 
var en fantastisk hyggelig dag - jeg 
havde det sjovt, lærte endnu flere nye 
fra hiv-miljøet at kende (både hiv+ 
og hiv-),  fik snakket med nogen jeg 
kendte i forvejen og fik undervejs luftet 
mine holdninger til nogle ting. Men 
jeg blev også udfordret fordi jeg skulle 
være bordformand for emnet “frivil-
lige” under en cafeproces hvor fire for-
skellige emner skulle drøftes – det var 
i første runde (ud af fire runder) svært 
for mig at holde mine egne holdninger 
for mig selv, og lade de andre fortælle 
hvad de synes – men jeg tog ved lære 
og blev bedre til det. Egentlig ærgrede 
det mig, at jeg ikke skulle være med til 
at drøfte alle fire emner, men efter café-
processen synes jeg faktisk det var fedt, 
at jeg havde hørt hvad alle deltagerne 
havde at sige om et emne som inter-
esserer mig meget.

Der er egentlig mange ting at 
fortælle fra dagen: jeg kan fortælle in-
formationen om det en frivilligkoordi-
nator fra Hjerteforeningen fortalte os, 
eller om de fire emner der blev drøftet 
(medlemshvervning, Hiv-Forum 2013, 
Hiv-Danmarks Nationale Patientråd 
og frivillige). Jeg kunne også fortælle 
om at Solveig mobbede mig (men jeg 
tror nu det var kærligt ment), eller de 
mange hyggeligt timer efter den faglige 
del, hvor der blev spist, hygget, drukket 
og snakket – jeg var selv først hjemme 
kl. 3.00!

Men af alt det jeg fik med fra dagen, 
så vil jeg fortælle om det allerførste 
oplæg af Jakob Haff (tidligere sekre-
tariatsleder i STOP AIDS). Emnet var 

ET FÆLLESSkAB, DER gIVER MENINg
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Hiv-Danmark Dagen i 
januar 2013, Positiv 
Dialog-møder 2011-2012, 
Hiv-Forum m.v. har 
sammen med udform-
ningen af strategiplanen 
hjulpet bestyrelsen med 
at tydeliggøre forenin-
gens profil, fortsætte 
succeserne og samtidig 
udvikle nye ideer til gavn 
for medlemmer og andre 
berørt af hiv.
I 2013 vil Hiv-Danmark gennemføre 
en række projekter, som det allerede 
er lykkedes for os at skaffe midler til. 
Derudover vil vi iværksætte andre pro-
jekter i takt med, at det forhåbentlig 
lykkes for os at skaffe den nødvendige 
finansiering.

Planlagte aktiviteter
Følgende aktiviteter er planlagt og fin-
ansieringen og samarbejdspartnerne er 
anført i parentes:

 Fortsætte driften af værestederne 
Kafe Knud i København og Café Lone 
i Århus (Københavns Kommune, 
 Socialministeriet, Region Midtjylland, 
private fonde).
 Arrangere orienteringsaftener på hiv-

ambulatorierne i København, Århus, 
Odense og Aalborg (medicinalfirmaer).
 Afholde temaaftener og foredrag i 

Kafe Knud i København og Café Lone 
i Århus (Socialministeriet, København 
og Århus Kommuner).
 Færdiggøre udredningsarbejde af ’hiv 

og aldring’ (medicinalfirma).
 Støtte etableringen af nye selvhjælps-

grupper (Socialministeriet).
 Støtte arbejdet i de eksisterende 

selvhjælpsgrupper (Socialministeriet).
 Fortsætte udgivelsen af ’Vi&Hiv’ 

(private fonde, Sundhedsministeriet).
 Afholde landsdækkende Hiv-Forum 

for hiv-smittede (medicinalfirma).
 Fortsætte møderne om Hiv-Dan-

marks fremtid i ’Positiv Dialog’ (me-
dicinalfirmaer).
 Arrangere temamøder om patient-

rettigheder.
 Fortsætte det internationale samar-

bejder i Hiv-Nordic og HivEurope 
(medicinalfirma).
 Samarbejde med AIDS-Fondet og 

deltage i Fondets ’Rådgivende Panel’.

 Hiv til Hiv mentor-ordning (Køben-
havns Kommune).
 Afholde kurset ’Hiv, Liv og Behand-

ling’. 
 Udvikling af App (applikation) til 

måling af hiv-smittedes bivirkninger og 
livskvalitet.

på ønskelisten
Når vi har skaffet penge til det f.eks.:
 Deltage i internationale hiv/aids-kon-

ferencer.
 Styrke netværksdannelsen blandt 

hiv-smittede.
 Udvikling af Hiv-Danmarks natio-

nale patientråd. 
 Iværksættelse af en mini-levekårs-

undersøgelse til opfølgning af 2007 
undersøgelsen.
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NY LEVEkÅRSuNDERSøgELSE

Af Anders Dahl 
projektmedarbejder
ad@hiv-danmark.dk

Hiv-Danmark har beslut-
tet at få opdateret vores 
viden om hiv-smittedes 
levekår og livskvalitet.
Mere præcist betyder det, at der er 
taget initiativ til at gennemføre en 
mindre opfølgning på den store Leve-
kårsundersøgelse fra 2007.

Hiv-Danmark fik i 2008 AIDS-Fon-
dets forskningspris for gennemførslen 
af undersøgelsen med begrundelsen, at 
’forskningsprojektet er med deltagelse 
af hver tredje hiv-smittede i Danmark 
den mest omfattende undersøgelse af 
sin art i verden [og] projektet har givet 

uvurderlig viden i arbejdet med fore-
byggelse, omsorg og forbedring af den 
medicinske behandling’. 

Data fra denne undersøgelse er nu syv 
år gamle, og det er tid til at opdatere vi-
den på området. Det er planen, at den 
nye undersøgelse både skal undersøge en 
række af de områder som 2007-under-
søgelsen så på, så man kan se om der er 
sket nogle forbedringer. Den nye under-
søgelse skal også se på nye temaer, som 
er aktuelle i dag, der ikke var på dag-
sordenen for syv år siden. Til det sidste 
hører især dét, som vi i daglig tale kalder 
for ’hiv og alder’ og ’velbehandlethed og 
lav smitsomhed’. 

Undersøgelsen vil denne gang blive 

gennemført 
som en ’on-line’ 
undersøgelse, 
dvs. at den en-
kelte skal gå 
på nettet og ud-
fylde et elektronisk 
spørgeskema. Den 
softwaremæssige del af undersøgelse vil 
komme til at foregå i samarbejde med 
CHIP (Copenhagen HIV Programme).

Det er allerede på nuværende tid-
spunkt lykkedes at samle ca. 40% af 
de midler, som det er anslået at un-
dersøgelsen vil koste. Det forventes, at 
data vil kunne indsamles fra september 
måned 2013.


