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Af Henrik Arildsen, formand for Hiv-Danmark

2009 blev året, hvor vores 
regering viste handlekraft 
ved at indføre NAT-
screening af blod fra 
donorer. Et initiativ til 40 
millioner kroner om året, 
men så fi ndes der også én 
hiv-positiv hvert 10. år.

Spild af off entlige kroner sagde fl ere 
eksperter og foreslog, at pengene kunne 
bruges mere nyttigt på forebyggelse og 
reduktion af mørketallet, da beslutning 
blev taget tilbage i 2007. En holdning 
som også Hiv-Danmark støttede.

Netop smitte blev temaet for mange 
af Hiv-Danmarks aktiviteter i 2009. 
Året startede med Hiv-Danmarks 
seminar på Panum Instituttet om 
smitsomhed, hvor de schweiziske ret-
ningslinjer blev diskuteret blandt uden-
landske og danske eksperter. Desværre 
blev det ikke til en dansk udmelding 
så stærk som den schweiziske, men en 
god debat om den danske straff elovs 
hiv-paragraf blev begyndt. En arbejds-
gruppe mellem STOP AIDS, AIDS-
Fondet og Hiv-Danmark har intensivt 
forsøgt at få sat hiv-paragraff en på såvel 
den politiske som den sundhedsfaglige 
dagsorden med den intention at få en 
specifi k hiv-lovgivning i Danmark af-
skaff et.

I september blev hiv-paragraff en også 
diskuteret på den 3. Nationale Hiv-
konference i DGI-Byen i København, 
hvor et panel af politikere og eksperter 
diskuterede den danske hiv-lovgivning, 
og et spinkelt håb viste sig for en af-
skaff else af lovgivning. 

En ting står dog klart, at internatio-
nale institutioner som UNAIDS og 
WHO er af den opfattelse, at straf-
feretlige hiv-paragraff er ikke er befor-
drende for en eff ektiv forebyggelse.

I april afholdte HivEurope møde i 
København. Et af fokusområderne var 
beskæftigelsesmulighederne for hiv-
positive. Problemstillingerne i de for-
skellige medlemslande blev kortlagt på 
mødet, og det viste sig blandt andet, at 
hiv-positives muligheder for at arbejde 

som kabinepersonale inden for luftfart 
blev forvaltet meget forskelligt i de en-
kelte lande. Emnet fi k særligt fokus af 
en arbejdsgruppe, som via ”European 
Aviation Safety Agency” arbejdede for 
en revision af reglerne. Arbejdsgruppen 
lykkedes med at påvirke det nye regel-
sæt, sådan at hiv-positive kan arbejde 
som kabinepersonale.

Desværre bliver det nye regelsæt først 
gældende fra 2012 i Danmark, og ved 
henvendelse til Transportministeriet 
havde vi ikke held til at lempe fortolk-
ningen af det nuværende regelsæt.

Samarbejdet i HivEurope er jeg spe-
cielt glad for at deltage i, det giver me-
ning at påvirke situationen for hiv-posi-
tive på det europæiske plan. Et netværk 
jeg nu har været formand for i fem år.

I kraft af dette hverv har jeg i to år 
været medlem af Civil Society Forum 
under EU- Kommissionen, et forum 
der har til hensigt at rådgive om hiv/
aids. I 2009 havde Hiv-Danmark held 
til få plads i samme ekspertforum, den-
ne plads bliver udfyldt af vores sekreta-
riatschef Bent Hansen.

NordPol – samarbejdsorganet for de 
nordiske hiv-positives organisationer 
- valgte at skifte navn til Hiv-Norden 
som en konsekvens af navnets sam-
menfald med andre nordiske organisa-
tioner, men også fordi vores nordiske 
søsterorganisationer har valgt at skifte 
navne. Hiv-organisationerne i Norden 
hedder nu følgende; HivFinland, Hiv-
Sverige, HivNorge, HIV-Island og som 
altid Hiv-Danmark.

I Hiv-Norden bliver Hiv-Danmark 
repræsenteret af Helle Andersen og 
Jens Peder Høeberg.

Fjernelse af indrejserestriktionerne til 
USA har været en lang og sej proces, 
men endelig, her den 4. januar 2010, 
blev de $ ernet. Men arbejdet er des-
værre ikke slut endnu, nu falder vores 
fokus på andre lande, der opretholder 
deres indrejserestriktioner, såsom Kina, 
Saudi Arabien med fl ere.

Handicap-konvention, som blev 
vedtaget af FN i 2006 og ratifi ceret i 
Danmark i 2009, har givet anledning 
til diskussion blandt Hiv-Danmarks 
bestyrelse og ansatte. Er det formåls-
tjenligt, at hiv-positive skal beskyttes af 

konventionen? 
UNAIDS er ikke i tvivl, deres ud-

melding er, at hiv-positive er beskyt-
tede under konventionen, hvis en hiv-
positiv oplever stigmatisering eller 
diskrimination.

Det samme standpunkt arbejder de 
europæiske hiv/aids-organisationer for i 
EU’s nye ”Equal Treament Directive”.

Hiv-Danmark fortsætter sin diskus-
sion, for det er uomtvisteligt, at en 
identifi kation som handicappet er svær, 
men omvendt må vi understrege, at 
forskelsbehandling ikke kan accepteres 
i nogen form. Hiv-Danmark vil følge 
udviklingen og inddrage vores med-
lemmer i diskussionen.

Københavns Kommune valgte i de-
res budgetforslag for 2010 helt at $ erne 
tilskuddet til Hiv-Danmarks aktivi-
teter. Det har fået indfl ydelse på Kafe 
Knud, Rådgivning Øst, Informations-
afdelingen og Brobyggerprojektet. Hiv-
Danmark forsøgte i årets sidste måne-
der at påvirke politikerne til at rette op 
på denne fejl. På trods af gyldne løfter 
under Kommunalvalget lykkedes det 
kun at få fl yttet 400.000 kroner tilbage 
til Hiv-Danmarks Rådgivning Øst. 

Nu må vi håbe, at der er politisk vilje 
til at rette op på denne fadæse, så vi 
igen fra 2011 kan have et stærkt tilbud 
til hiv-positive i det københavnske om-
råde.

I juni havde sekretariatschef Bent 
Hansen, superfrivillige bogholder 
Gunner Sørensen og jeg som formand 
10 års jubilæum. Vi takker for op-
mærksomheden og de mange gaver.
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VI&HIV’s forside er denne gang udsmykket 
med farver, som  kommunikationsbureauet 
Krogh & Co benyttede ved udarbejdelsen af 
pjeceserien Hiv, Liv og Behandling i 2006, 
som Henrik Arildsen m.fl . står bag. Farver-
ne blev brugt i forbindelse med nye logoer i 
2007, og bruges i dag i VI&HIV.

Formandsberetning
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Maj: Hiv-
Forum ’10
Hiv-Forum den 8.-9. maj 
2010 på Tune Kursuscenter 
ved Roskilde.

Sæt allerede kryds i kalenderen! På Hiv 
Forum 2010 får 60 hiv-smittede mu-
lighed for at deltage i socialt samvær, 
workshops, oplæg og aktiviteter med 
ligestillede i trygge og naturskønne 
omgivelser.

Tilmelding sker efter først til mølle 
princippet til: h.andersen@hiv-dan-
mark.dk

Egenbetalingen er 800 kr. per per-
son. Friplads kan opnås efter an-
søgning til Hiv-Danmark. Yderli-
gere information i næste nummer af 
VI&HIV.

NY BOG! Den 23. april 
2010 udkommer ”En dag 
ad gangen - en historie fra 
Blødersagen” fra forlaget 
Frydenlund.

I 1980’erne blev 90 danske bløderpa-
tienter påført hiv-smitte via deres me-
dicin. Palle Lykke Ravn var en af dem. 

Han var kun 8 år gammel. Foræl-
drene blev af kommunen og det lokale 
dagblad tvunget til at stå off entligt 
frem. Alt sammen i en tid, hvor hyste-
riet om aids var på sit højeste.

”En dag ad gangen – en historie fra 
Blødersagen” fortæller historien om fa-
miliens kamp mod blødersygdommen, 
hiv/aids og senere kræft. - Og kampen 
mod det off entlige og fordommene fra 
omgivelserne. 

Serien af tragedier, der rammer fa-
milien, synes altødelæggende. Familien 
kommer videre ved stædigt at tage en 
dag ad gangen. - Og så kommer kær-
ligheden, og med den kampen for ret-
ten til at blive far.

Der afholdes reception fra kl. 15.00-
17.00 i Danmarks Bløderforening i 
København. Ring på tlf. 33 14 55 05 
for at høre nærmere.
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Afdelingslæge og epide-
mi olog Susan Cowan fra 
Statens Serum Institut  
følger som en del af sit 
arbejde overvågningen af 
hiv i Danmark.
 VI&HIV har interviewet 
Susan Cowan om perspek-
tiverne i hiv-forebyg gel se.

I november måned 2009 kom Sund-
hedsstyrelsen med en opfordring til en  
mere aktiv indsats i forhold til at tilby-
de hiv-test til personer i  
særlig risiko for smitte.
Kan I se, at der rekvireres fl ere test?
- Nej. Der foretages omkring 150.000 
hiv-test hvert år. Og der kan sagtens 
være et udsving på 20.000. Derfor er 
det svært at få øje på, hvis fx. 5.000 
personer lader sig teste som reaktion på 
sundhedsstyrelsens opfordring. Des-
uden har vi ingen oplysninger fra la-
boratorierne om alle de negative test. 
Det vil sige, at vi ikke kan følge med i 
hvilke grupper, der eventuelt har højere 
testaktivitet end tidligere.

Er der kommet fl ere hiv-anmeldelser 
ind til SSI?
- SSI modtager hvert år omtrent det 
samme antal hiv-anmeldelser, nemlig 
knap 300. Men også dette tal svinger 
lidt fra år til år. Tallet for 2009 ligger 
ikke højere, end hvad vi forventer.

I 2007 og 2008 satte I jer for at gen-
nemgå CD4-tallet på de  
hiv-anmeldelser, som kom ind de på-
gældende to år. Hvorfor er det  
interessant?
- Fordi et lavt CD4-tal er udtryk for, at 
hiv-sygdommen er fremskreden, altså 
at man er smittet for en del år siden. 
Vi er interesserede i hvor mange, der er 
sent testet, altså netop den gruppe der 
har været smittet længe, men ikke er 
testet, før de er temmelig syge af hiv.

Hiv-anmeldelserne baserer sig på ind-
rapportering fra praktiserende  
læger, testkliniker og hospitalsafdelin-
ger rundt om i landet. Siden  

1991 har man opgjort antallet af hiv-
anmeldelser.

Hvor mange i 2010, vil du skyde på, le-
ver som hiv-smittede i Danmark? - Og 
hvor mange, vil du anslå, ikke kender 
til deres hiv-status?
- Sidste år sagde vi omkring 5.000. Så 
skal vi lægge ca. 250 til. Så ca. 5.250, 
med en vis usikkerhed til hver side. Vi 
anslår, at knap 1.000 af disse ikke ved, 
at de er smittet. 
 
Hvornår er man en risikogruppe - eller 
en person, som er i særlig  
risiko for hiv, hvis man skal følge for-
muleringen fra Sundhedsstyrelsen?
- For mænd, der har sex med mænd 
kan det siges ret kort: alle MSM, der 
(ofte eller blot af og til) har analsex 
uden kondom, eller får sæd i munden 
ved oralsex, er i risikogruppe.

Heteroseksuelle er lidt sværere at af-
grænse. Men kommer man fra et høj-
risikoområde, eller har man ubeskyttet 
sex med en person fra et risikoområde, 
eller med en partner, der har været 
sammen med en fra enhver af risiko-
grupperne, du nævner, er man princi-
pielt i risiko, og bør lade sig teste.

Er der nogen grupper, som er blevet 
særligt interessante?
- MSM vedbliver at være den gruppe 
i Danmark, der har størst risiko for at 

blive smittet med hiv. Kommer man 
fra et højrisikoområde, og er man ikke 
testet ved ankomsten til Danmark, er 
risikoen for at man har hiv også større, 
end hvis man kun har haft sex i Dan-
mark.

Hvor bør vi især, efter din mening, sæt-
te ind for at forebygge hiv-smitte?
- Ved at bearbejde den negative hold-
ning, der er til hiv-smittede - også i ri-
sikogrupperne! Hiv er i dag en kronisk 
sygdom, som det går an at håndtere på 
linje med andre kroniske sygdomme.

Der er ingen grund til at hiv-smit-
tede skal være ugleset eller udstødes. 
Det er endda sådan, at velbehandlede 
hiv-smittede nærmest ikke kan smitte 
andre med hiv. Så hele øvelsen går ud 
på at gøre det “almindeligt” og “accep-
tabelt” at være hiv-smittet. Det at få 
taget en hiv-test skal gøres til en rutine 
for risiko-grupperne, og et positivt svar 
skal ikke resultere i, at man føler, man 
skal skjule sig.  

Gennem årene har vi diskuteret man-
ge forskellige vinkler på forebyggelsen 
af hiv, fx bedre overvågningssystemer 
(Soundex), sexlivsundersøgelser, særlige 
indsatser over for bestemte grupper, 
mere viden om hiv-smittedes levekår 
foruden en større opmærksomhed på  
hiv rundt om i sundhedsvæsenet for at 
nævne nogle. Hvad ser du som et  

Af Morten Eiersted, redaktør VI&HIV

Susan Cowan, afdelings-
læge og epidemiolog, 
Statens Serum Institut:

”... det er en succes-
historie, at bøsserne har 
lært at bruge kondom, 
og trods alt fastholder 
det i den udstrækning, 
det faktisk er lykkedes. 
Tænk på, at kondomet 
slet ikke var en alminde-
lig ting blandt MSM før 
hiv - det er jo i udgangs-
punktet et antikoncep-
tionsmidel!”

Privatfoto

Forebyggelse i perspektiv!
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af de mere betydende tiltag i din tid i 
spidsen for overvågningen af hiv?
- I Danmark mener jeg, det er en suc-
ceshistorie, at bøsserne har lært at bru-
ge kondom, og trods alt fastholder det 
i den udstrækning, det faktisk er lyk-
kedes. Tænk på, at kondomet slet ikke 
var en almindelig ting blandt MSM 
før hiv - det er jo i udgangspunktet et 
antikonceptionsmidel!A) På verdens-
plan mener jeg, at det store mirakel er 
 HAARTB). Dels at det siden 1996 er 
lykkedes at behandle den enkelte, så 
han kan forvente samme livslængde 
og livskvalitet, som hvis han havde en 
kronisk sygdom som f.eks. sukkersyge. 
Dels at det gennem de seneste år har 
vist sig, at vellykket HAART-behand-
ling ud over at redde livet for den hiv-
smittede også forhindrer ham/hende i 
at smitte andre. Det betyder jo, at de 
eneste, der smitter med hiv, er dem, der 
ikke ved, at de er hiv-smittede, og dem 
der endnu ikke er i behandling, eller 
som ikke er i så god behandling, at vi-
rusmængden er slået ned til umålelige 
mængder.

A) Et midel mod uønsket graviditet.

B) HAART: Medicinsk forkortelse på engelsk af kombinations-

behandling mod hiv.

Sundhedsstyrelsens arbejder med 
 følgende defi nition på risikogrupper:
A) Mænd, der har sex med mænd (MSM), og 

som ikke konsekvent dyrker sikker sex, bør 
testes mindst én gang årligt

B) Patienter, der testes for gonore og syfi lis 
(og andre seksuelt overførte sygdomme, 
hvor det fi ndes relevant) bør samtidig hiv-
testes

C) Personer fra Afrika, Asien, Sydamerika og 
Østeuropa bør hiv-testes ved første kontakt 
med sundhedsvæsenet, uanset årsag til 
kontakten

D) Partnere til hiv-smittede
E) Tidligere og nuværende stofmisbrugere
F) Alle patienter med TB
G) Alle, der har haft sex med personer fra 

højrisikoområder eller har været udstatio-
neret her

H) Patienter med et uafklaret eller komplekst 
sygdomsbillede bør hiv-testes, også når 
der ikke foreligger kendt hiv-eksposition.)

Mænd Pr. år

MSM Hetero IV Stofbrug Andet

2000 72 68 15 8 163

2001 110 81 17 21 229

2002 92 72 17 8 189

2003 114 57 17 10 198

2004 147 64 9 10 230

2005 120 49 13 11 193

2006 101 62 6 6 175

2007 144 63 15 6 228

2008 131 53 4 12 200

2009 104 54 12 7 177

For perioden 1.135 623 125 99 1.982

Kvinder Pr. år

Hetero IV Stofbrug Andet

2000 79 5 13 97

2001 68 14 9 91

2002 78 14 8 100

2003 62 7 3 72

2004 67 4 6 77

2005 61 4 6 71

2006 64 4 2 70

2007 71 6 7 84

2008 69 8 5 82

2009 47 3 2 52

For perioden 666 69 61 796

MSM Hetero IV Stofbrug Andet I alt

Samlet 1.135 1.289 194 160 2.778

I % 41% 46% 7% 6% 100%

Afvigelse (28-48%) (42-57%) (4-11%) (3-9%)

Ordforklaring

MSM Mænd, der har sex med mænd

Hetero Smitte ved heteroseksuel kontakt

IV Stofbrug Intravenøst stofmisbrug (stiknarkomani)

Andet Primært uoplyst på anmeldelse eller født med hiv

Oplyst smittemåde

Oplyst smittemåde

2009-tallene, der præsenteres i dette nummer af 
VI&HIV er foreløbige, og vil vokse i løbet af 2010, da 
mange anmeldelser på nuværende tidspunkt fra det 
 forrige år sædvanligvis ikke er modtaget endnu.

Kilde: Susan Cowan, SSI, bearbejdet af Hiv-Danmark

Hiv-anmeldelser pr. år

2000 260

2001 320

2002 289

2003 270

2004 307

2005 264

2006 245

2007 312

2008 282

2009 229

For perioden 2.778

Anslået antal hiv-smittede

5.250

Herunder mørketal    (1.000)

2000

2001 320

2002

2003 270

2004 307

2005 264

2006 245

2007 312

2008 28

2009 229
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I februar måned blev der 
afholdt en større medicinsk 
kon ference, Conference on 
Retroviruses and Oppor-
tunistic Infections (CROI), i 
San Francisco, Californien.

CROI bød som sædvanlig på mange 
nyheder. På konferencen var der et sær-
ligt fokus på de relaterede problemstil-
linger ved hiv og aldring. Jeg bringer 
derfor resumeer fra disse oplæg og po-
sters fra CROI.

Knogleskørhed

Hiv-infektion og behandling vil ty-
pisk svække knoglevævet. Når de fl este 
kombinationsbehandlinger påbegyndes, 
vil de være forbundet med et midlerti-
digt tab af knoglemasse. Undersøgelser 
har vist, at det drejer sig om mellem 2-
6% over en to-årig periode. På CROI 
2010 blev der fremlagt nye data på tab 
af knoglemasse ved de forskellige typer 
af hiv-medicin samt data på knoglebrud 
og risici for forskellige grupper af hiv-
smittede (alder, køn og etnicitet). På nu-
værende tidspunkt kan man dog ikke 
af- eller bekræfte, om hiv-behandling 
vil medføre en øget mængde knogle-
brud blandt hiv-smittede sammenlignet 
med almenbefolkningen. Man er be-
gyndt at sætte fokus på den potentielle 
påvirkning på resten af kroppen, når 
man tilbyder hiv-smittede vitamin D 
for at modvirke knogleskørhed. 

En behandling, hvor det virksomme 
stof tenofovir indgår (f.eks. i Viread, 
Truvada og Atripla), synes at medføre 
et højere tab af knoglemasse end en 
behandling, hvor det virksomme stof 
abacavir indgår (f.eks. i Ziagen, Trizi-
vir og Kivexa), selv om man ikke ken-
der årsagen til dette fænomen. Nogle 
hiv-smittede i behandling vil opleve et 
fortsat tab af knoglemasse, især blandt 
ældre hiv-smittede. Mangel på vitamin 
D ses generelt hos alle hiv-smittede, li-
gesom det er naturligt forekommende i 
den almene befolkning. Den gode virk-
ning mod knogleskørhed og gavnlige 
eff ekt for immunsystemet bør medføre, 
at læger retter en øget opmærksomhed 
på vitamin D-niveauet hos den enkelte 
hiv-smittede.

Leversvigt

Der var på CROI også interessante po-
sterpræsentationer og oplæg om infek-
tion med hepatitis C (HCV) samtidig 
med hiv-infektionen, den såkaldte ko-
infektion med hiv og HCV. Der var 
fremlagt undersøgelser om muligheden 
for at forudsige behandlingsforløb, un-
dersøgelser om forekomsten af lever-
svigt, muligheden for at undersøge for 
forstadier til leversygdom samt under-
søgelser om eff ekten ved behandling af 
akut hepatitis C.

Omkring 30% af de personer, som 
smittes med HCV i dag, kurerer sig 
selv. Hos de resterende 70%, der udvik-
ler en kronisk HCV, medvirker en in-
terferon-baseret behandling i dag til, at 
knap halvdelen af disse bliver kureret.

Forskningen er kommet langt i sin vi-
den om behandling for HCV. Forsker-
ne har allerede identifi ceret de første 
gener til at forudsige succesen ved be-
handling. Man håber på i nær fremtid 
at kunne udvikle denne viden til at for-
udsige behandlingssucceserne ved for-
skellige typer af behandling mod HCV.

Ved akut HCV er der i dag mulighed 
for at forudsige, hvem der er i risiko for 
at udvikle kronisk HCV, og hvem der 
derfor bør sættes i tidlig behandling. 
Det er også muligt at afkorte behand-
lingsforløbet, hvis den hiv-smittede 
med akut HCV efter en kort periode 
ikke viser tegn på HCV i blodet.

For hiv-smittede, der udvikler kro-
nisk HCV, er det er vigtigt at følge le-
verfunktionen. Behandling mod HCV 
synes at påvirke hiv-behandlingen gun-
stigt og modvirke yderligere sygdom el-
ler tidlig død.

Nyresvigt

Nyresvigt fi k også en særlig opmærk-
somhed på CROI i forbindelse med 
aldring og hiv. 

Europæisk forskning har set på ny-
resvigt. Hiv-smittede har sammenlig-
net med normalbefolkningen en øget 
forekomst af nyresygdom. Ubehandlet 
hiv-infektion tilskrives i dag at være den 
største årsag, men det diskuteres også, 
hvordan hiv-behandlingen påvirker risi-
koen for nyresygdom.

16.500 hiv-smittede blev fulgt over 
4 år i en europæisk undersøgelse. Lidt 

over 3% udviklede samlet set nyrepro-
blemer, hvor der blandt hiv-smittede på 
tenofovir var det største antal. Tenofovir 
markedsføres som Viread, men indgår 
også som et af de virksomme stoff er i 
Truvada og Atripla. Hiv-smittede i be-
handling med Reyataz og Crixivan hav-
de også fl ere nyreproblemer end andre 
hiv-smittede. Højt blodtryk, diabetes og 
lav CD4-tal medførte også større risiko 
for nyreproblemer.

Hjerte-kar-sygdom

Forskning i sygdomsårsager har ef-
tervist forbindelsen mellem kroniske 
infektionstilstande og forekomsten af 
hjerte-kar-sygdomme i almenbefolknin-
gen. En ubehandlet hiv-infektion ska-
ber en kronisk betændelsestilstand, der 
delvist tilskrives at være årsag til den 
høje forekomst af og den tidlige alder, i 
hvilken hjerte-kar-sygdomme konstate-
res blandt hiv-smittede.

Kombinationsbehandlingen mind-
sker belastningen af immunforsvaret og 
hjælper derved generelt med at mind-
ske betændelsestilstanden i kroppen. 
Mange undersøgelser peger dog på, at 
stressniveauet for immunfunktionen 
og niveauet af betændelsestilstande i 
kroppen vedbliver at være højt selv efter 
mange års velbehandlet hiv-infektion. 
Selv om der på CROI blev fremlagt 
mange teorier om årsagerne til denne 
øgede immunaktivering hos hiv-smit-
tede, forbliver viden om årsagen eller 
årsagerne i det uvisse.

Det rejser spørgsmålet om, hvor stor 
risikoen for hjerte-kar-sygdom er for 
velbehandlede hiv-smittede, og påpeger 
vigtigheden af at fi nde strategier til at 
sænke stressniveauet for immunfunk-
tionen til et lavere og mere normalt 
niveau og dermed mindske den øgede 
risiko for hjerte-kar-sygdom hos hiv-
smittede.

Forebyggelse ved at 
behandle mod hiv

Behandling mod hiv er et stærkt kort til 
at reducere yderligere smitte. I provin-
sen British Columbia, Canada, har en 
stigning i antallet af personer sat i hiv-
behandling reduceret smittesprednin-
gen. Man registrerer nu et moderat fald 

Nyt fra San Francisco
Af Jens Wilhelmsborg, Medicinsk Udvalg
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Et virksomt år

Stadig gunstigere behand-
lingsmuligheder skaber 
håb blandt mange hiv-
smittede om en bedre 
tilværelse. Det er dog 
vigtigt ikke at glemme de 
”gamle” bivirkninger, som 
stadig kan hænge ved, og 
de bivirkninger, som måske 
ikke vil kunne tilskrives 
medicinen alene, men 
også selve infektionen.

2009 gav os et større indblik i nogle 
af de aldersrelaterede sygdomme, som 
hiv-smittede kan komme til at stå over 
for i fremtiden. I vores medier, på kon-
ferencer og på vores orienteringsaftner 
blev der skabt fornyet debat om ald-
ringsproblematikken. Det har været 
banebrydende, da kombinationsbe-
handlingen i 1996 blev mulig i Dan-
mark, og det har været fantastisk, da 
der i 2003 kunne fremlægges data for 
den forventede levetid, som tegnede et 
lyst billede i Danmark. Samtidig med 
disse fremskridt har vi dog også kunnet 
følge, hvordan de aldersrelaterede lidel-
ser er blevet en større del af hiv-smit-
tedes hverdag. Hjertekar-sygdomme, 
knogleskørhed og tidligere aldring af 
hjernen var væsentlige emner, som kom 
på dagsordenen i 2009. Det var ikke 
nye emner, da vi i mange år har kun-
net følge registrering af bivirkninger i 
en lang række undersøgelser. Men med 
den positive udvikling med stadig bed-
re medicin, der er nemmere at tage og 
som har færre bivirkninger, er der ble-
vet mere plads til at diskutere langtids-
perspektiverne ved hiv-behandlingen. 
Og der er kommet fl ere undersøgelser 
til, som kaster lys over problematikken.

I medicinsk udvalg har vi i løbet af 
2009 omtalt relevante undersøgelser af 
knogleskørhed, kræft, tidlig demens og 
hjerte-kar-sygdommene. Der er mange 
faktorer, som spiller ind for risikoen for 
at blive ramt af disse sygdomme. Det 
er selvfølgelig vores håb, at læserne er 
blevet mere opmærksomme og motive-
rede til selv at kunne bringe emnerne 
på bane på ambulatoriet, hvis de føler, 
at de har en risiko. Der er mange andre 
forhold end hiv eller medicinen mod 

hiv, som har betydning for risikoen for 
disse sygdomme, og som det måske er 
væsentligt at tage en samtale om. 

Når vi ligeledes omtaler den nye el-
ler kommende medicin, håber vi også, 
at hiv-smittede kan tage en diskussion 
med deres læge eller sygeplejerske, hvis 
de pga. bivirkninger ønsker at skifte 
behandling, eller hvis de ikke har op-
timal udbytte af deres behandling, og 
bliver foreslået at skifte. Heldigvis sy-
nes der at blive længere imellem me-
dicinskiftene hos hiv-smittede, hvilket 
betyder, at hiv-smittede tåler medici-
nen bedre.

Engagement

Vi hiv-smittede har mulighed for at 
gøre en forskel. Der er ingen tvivl om, 
at de danske læger og sygeplejersker gør 
et stort arbejde for at give hiv-smittede 
så god en behandling som muligt. I 
mit frivillige arbejde for Hiv-Danmark 
møder jeg mange ildsjæle i sundheds-
væsenet. Men som patientgruppe kan 
vi også gøre vores, ikke mindst når vi 
samarbejder med andre landes patient-
foreninger om at presse på for forbed-
rede behandlingsmuligheder for nogle 
af de bivirkninger, hiv-smittede lider 
af, f.eks. den ændrede fedtfordeling el-
ler fertilitetshjælp.

Vi kan blive mere synlige, men vi 
kan også bruge mere tid på at sætte 
os ind i vores sygdom, så vi kan blive 
en aktiv medspiller i tilrettelæggelsen 
af vores fortsatte behandling. Hvis vi 
er med til at optimere vores behand-
ling, får vi mindre sygdom relateret til 
hiv, og vi er dermed med til at tage et 
ansvar for vores behandling. Det kan 
være nemmere sagt end gjort. Derfor 
er det vigtigt, at Hiv-Danmark fortsat 
kan arbejde med at uddanne hiv-smit-
tede i deres sygdom. Det sker som en 
naturlig del i vores rådgivning, ved for-
eningens patientuddannelser, og mere 
uformelt, når der veksles et par ord i 
vores caféer. I 2010 ser jeg frem til at 
være med til at kunne tilbyde under-
visning ”Hiv and Your Body” til alle 
hiv-smittede, som måtte ønske dette. 
Hold derfor øje med vores annoncer 
i VI&HIV og med vores brochure på 
orienteringsaftner i maj måned i Aal-
borg, Århus, København og Odense.

Af Jens Wilhelmsborg, formand for Medicinsk Udvalg

i antallet af nye hiv-tilfælde samtidig 
med, at hiv-smittede generelt har en la-
vere virusmængde.

Fra 2004 og frem til 2009 har man 
oplevet et fald i nye hiv-tilfælde fra 440 
til 370. En særlig indsats over for stik-
narkomaner (intravenøs stofbrug) om 
at påbegynde hiv-behandling har fået 
antallet af nye hiv-tilfælde til at falde. I 
samme periode steg antallet af hiv-smit-
tede med en virusmængde under 50 
kopier/ml (umåleligt virus) fra 34% til 
77%.

Andre forskere præsenterede på 
CROI, at en øgning af antal smittede i 
behandling reducerede antallet af nye 
hiv-tilfælde i San Francisco, Californi-
en, og at en stor stigning i hiv-testning 
var ved at reducere antallet af sent teste-
de i Washington DC.

Medicinsk nyt

En større undersøgelse (ACTG 5202) 
blandt hiv-smittede, som var påbegyndt 
behandling med en virusmængde under 
100.000 kopier pr. ml., har vist, at både 
Kivexa og Truvada over en periode på 2 
år var lige gode til at holde virusmæng-
den nede. Kivexa og Truvada blev sam-
menlignet i kombination med enten 
Reyataz eller Stocrin. Mellem 87-90% 
hiv-smittede var i stand til at holde vi-
rusmængden nede på en kombination 
af disse typer medicin. Flere rapporte-
rede dog om bivirkninger ved brugen af 
Kivexa. Dette, tænker man, kan hænge 
sammen med, at der i Kivexa indgår 
det virksomme stof abacavir, og at der 
ikke blev screenet for overfølsomhed 
for abacavir (HLA-B*5701 overfølsom-
hedsscreening), inden ACTG 5202 blev 
påbegyndt.

Det er i ACTG 5202 også interessant, 
at kombinationsbehandling med Reya-
taz har vist sig at være lige så god som 
Stocrin til at holde virusmængden nede 
under det målelige (for hhv. 90-88% 
og 89-87%) samt til at genskabe im-
munfunktionen (med hhv. 251-250 og 
252-221 celler pr. mm3). I samme un-
dersøgelse fandt man også, at Reyataz 
havde en bedre fedtprofi l (lipid profi l) 
end Stocrin.

Se også www.hiv-danmark.dk for 
yderligere omtale af medicinsk nyt.
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Retsudvalget

På den 3. Nationale Hiv-
konference i september var 
også straffelovens diskri-
mination til debat.

AIDS-Fondet havde inviteret et panel 
bestående af MF Liselott Blixt (DF), 
MF Sophie Hæstorp Andersen (S) 
samt projektleder Steven Jensen (Insti-
tut for menneskerettigheder).

Der var politisk mod hos de to politi-
kere til at se, at loven hindrer forebyg-
gelsen, men de var ikke lige så enige i, 
at den er diskriminerende. Det bliver 
forventeligt enkelte selvstændigt tæn-
kende politikere, som kan vende den 
automatholdning, der præger den poli-
tiske holdning i Danmark mod at tæn-
ke forebyggelse frem for straf. 

I alle årets debatter om straff eloven 
mod hiv-smittede er det er stadigvæk 
moral og ikke viden, der blokerer for 
en ændring. Og det på trods af ny vi-
den om at velbehandlede hiv-smittede 
teoretisk set ikke kan smitte. Men det 
kan jo selvfølgelig aldrig bevises. 

Daværende sundhedsministeren 
 Jakob Axel Nielsen (K) udtalte ellers 
sågar ved møder med fl ere hiv/aids-
organisationer, at han var enig i vores 

synspunkter om straff eloven, men at 
sagen endnu ikke var ’politisk moden’. 
Han efterlyste i den sammenhæng 
anti-stigma og diskriminationskam-
pagner, og deri kan vi kun være enige.

Nye sager i år

I september blev en bøsse i byretten i 
Nykøbing F. idømt 1½ års fængsel ef-
ter straff elovens § 252. 6 måneder af 
straff en var ubetinget, mens resten af 
straff en blev gjort betinget. I dommen 
indgik også bedrageri. 

Sagen handlede om et bøssepar, som 
var gået fra hinanden og havde haft 
ubeskyttet sex. Samleveren var ikke 
smittet, da de mødtes, og det kun-
ne dokumenteres. Derfor tilstod den 
dømte også, at han ’kan’ have smittet 
sin tidligere kæreste. Hvor mange hiv-
smittede, der i Danmark aktuelt afso-
ner en dom efter ’hiv-paragraff en’, ved 
vi ikke noget om. Det kræver direkte 
kontakt med hver enkelt dømte, og det 
har vi ikke. 

Andre sager har også truet med at 
dukke op i år. Hvert år hører vi om 
“sager på vej” både fra rådgivningerne 

Af Ole Morten Nygård, formand for retsudvalget

og fra de andre organisationer, som så 
ikke bliver til noget. Samtidig håber 
vi dog også i det stille, at en retssag en 
dag vil vise, at paragraff en er ugyldig 
for velbehandlede hiv-smittede med 
umåleligt virus i blodet, samt er ugyl-
dig, da hiv ikke mere er en livstruende 
sygdom. En retssag er en reel mulighed 
for et gennembrud på retsområdet.

Hiv-Danmarks holdning

Hiv-Danmarks mener ikke der skal 
være en særlig paragraf for nogen speci-
fi kke sygdomme. Folk skal trygt kun-
ne gå til læge uden risiko for at få en 
straff esag på halsen. Vi mener, at folk 
så bedre kan 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.

Vi mener, at straff elovens § 245 om 
legemsbeskadigelse er tilstrækkelig til 
grove tilfælde, hvor en hiv-smittet f.eks. 
smitter en anden person bevidst.

Vi mødes fast den sidste torsdag i 
måneden til spisning i Kafé Knud 
kl.18.30.  Efter spisning  går vi en tur i 
biografen, for dem der har lyst. Solstrå-
lernes kalender 2010:

*Torsdag d.29.4. kl. 18.30: Spisning og 
socialt samvær i Kafé Knud.

*Lørdag d. 1.5. kl. 17.00: Solstrålernes 
Forårsfest. Entré 100 kr. der dækker 
underholdning, buff et og vin til ma-
den. Der vil være billige priser i baren, 
men tag gerne dine eventuelle rester 
af spiritus med til den fælles hygge ef-
ter middagen. Tilmelding senest tirs-
dag d. 20.4. Kom i strålende humør.

*Søndag d.2.5. kl. 14.00: Besøg i det 
nyrestaurerede Frederik VIIÍ s Palæ 

på Amalienborg, kort tid før kron-
prinsparret fl ytter ind. Entré 100 kr. 
Amalienborg, indgang v/Amalie gade.

*Torsdag d. 27.5. kl. 18.30: Spisning 
og socialt samvær i Kafé Knud

*Torsdag d. 24.6. kl. 18.30: Spisning 
og socialt samvær i Kafé Knud

*Lørdag d. 26.6. kl.11.00: Solstrålernes 
Sommerudfl ugt. I år går turen til det 
skønne Svebølle på Vestsjælland, hvor 
vi inviterer på frokost i det grønne. 

*Torsdag d. 16.- mandag d. 20.9: Sæt 
kryds i kalenderen for denne weekend 
planlægger vi en bustur til Berlin, 
hvor vi skal bo på det gode hotel Ar-
gon på Alexanderplatz, udforske byen 
og bl.a. besøge Deutsche Aidshilfe. 
Nærmere information følger senere.

Af Helle Andersen, Solstråle

Kontakt og tilmelding

Tilmelding til solstraalerne@hiv-dan-
mark.dk eller til spisning på Kafé 
Knud på tlf. 33325861.

Solstrålerne er en aktivitetsgruppe i 
Hiv-Danmark, der er åben for alle be-
rørt af hiv og aids. 

Vores arrangementer foregår i en 
åben og afslappet atmosfære med plads 
til forskellighed, hvor det er rart at dele 
både små og store oplevelser. Du er me-
get velkommen, også selvom du ikke 
har været med før.

§§§
?

REVISION
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Annette Nielsen
Kafe Knud

Anders Røge
Rådgivning Vest

Bent Hansen
Sekretariat

Lotte Kehlet
Rådgivning Vest

Gunner Sørensen
Bogholderi

Oline Hautopp 
(orlov)
Rådgivning Øst

Keld Andersen
Rådgivning Vest

Kirsten Sattrup
Rådgivning Vest

Kristian Gandrup
Rådgivning Øst

Mogens Johansen
Bogholderi

Morten Eiersted
Information

Solveig Roth
Rådgivning Øst

Tonny Bønneløkke-
Hertz 
Rådgivning Øst

Ansatte i Hiv-Danmark 2010

HIV-DANMARK
Medlemmer 2009-2010: 420 individuelle med-
lemmer og støttemedlemmer.

MEDLEMSFORENINGER 2009-2010
Sex og Sundhed

BESTYRELSEN 2009-2010
Formand Henrik Arildsen
Niels Pedersen, næstformand
Helle Andersen, kasserer
Jens Peder Høeberg
Sarah Achieng
Stig Larsen, suppleant
Per Henrik Dühr, suppleant
 (Skiftende medarbejderrepr.)

FØLGEGRUPPER
Hiv-Danmark Vest
Bent Hansen, Lotte Kehlet, Kirsten Sattrup, en 
repr. fra bestyrelsen, en repr. fra Café Lones 
Husråd, Jacob Hermansen (Sundhedsbruger-
rådet i Region Midtjylland), Carsten Borup 
(Sex & Samfund), Richard Nielsen (STOP 
AIDS), Annette Alsner (Sundhedshus for 
unge), en repr. fra AIDS-Fondet, Århus.

Rådgivning Øst
Jens Peder Høeberg, Ole Morten Nygård, 
Bent Hansen, Kirsten Madsen (Cross-Over), 
Carina Wøhlk (Den Folkekirkelige Aids-
Tjeneste), Tonny Hertz (Rådgivning Øst), Jan 
Christensen (Positivgruppen) og Jens Henrik-
sen (AIDS-LInien) samt sygeplejersker fra de 
infektionsmedicinske ambulatorier i Øst: Helle 
Johansen (Rigshospitalet) og Lene Rosenørn 
(Hvidovre Hospital)..

Kafe Knud
Brit (bruger), Pernille (frivillig), Annette Nielsen 
(Kafe Knud), Preben Bakbo Sloth (Pension-
atsgruppen), Kirsten Madsen (Cross-Over) og 
Helle Andersen.

UDVALG
Forretningsudvalg
Henrik Arildsen, Helle Andersen og Bent 
Hansen.

Internationalt arbejde
Henrik Arildsen, Per Henrik Dühr og Bent 
Hansen.

Kommunikationsudvalg
Helle Andersen, Bent Hansen, Morten 
Eiersted, Jes Vitting og Kristian Gandrup.

Medicinsk udvalg
Jens Wilhelmsborg (udvalgsformand), Solveig 
Roth og Bent Hansen.

Retsudvalg
Ole Morten Nygård (udvalgsformand), Henri-
ette Laursen (AIDS-Fondet), Anders Røge og 
Bent Hansen.

REPRÆSENTATION
AIDS-Koordinationsgruppen
Bent Hansen og Annette Nielsen

Hiv-Norden
Helle Andersen og Jens Peder Høeberg 

HivEurope
Henrik Arildsen

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

ANSATTE pr. 1. april 2010
Sekretariatet
Bent Hansen, sekretariatschef (37t.)
Morten Eiersted, information (21t.)
Mogens Johansen, økonomi (14t..)
Jes Vitting, Information (10t.)
Gunner Sørensen, frivillig (7t.)

Hiv-Danmark Vest
Kirsten Sattrup, administration (26t.)
Charlotte Kehlet, rådgivning (30t.)
Keld Andersen, rådgivning (30t.)
Anders Røge, rådgivning (15t.)

Rådgivning Øst
Kristian Gandrup, sekretær (30t.)
Solveig Roth, rådgivning (37t.)
Oline Hautopp, rådgivning (orlov)
Tonny Hertz, rådgivning (18t.)
Lisa Jørgensen, rådgivning (8t.)
Marie Thjellesen, rådgivning (8t.)

Kafe Knud
Annette Nielsen, daglig leder (17t.)

Fakta om Hiv-Danmark

Jes Vitting
Information

Marie Thjellesen
Rådgivning Øst

Lisa Jørgensen
Rådgivning Øst

Foto: Emil Jupin
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RÅDGIVNING I 2009

Hiv-Danmarks rådgivninger i Køben-
havn og Århus tilbyder gratis rådgiv-
ning og samtaler til alle hiv-smittede 
og pårørende uanset alder, køn, etnici-
tet og seksualitet. 

Rådgivning Øst i København be-
skæftigede i 2009 fi re rådgivere og en 
sekretær. To sygeplejersker og to social-
rådgivere, hvoraf to har en terapeutisk 
videreuddannelse. Desuden er to af 
rådgiverne ved at videreuddanne sig til 
sexologer. 

Rådgivning Vest i Århus beskæftige-
de i 2009 tre rådgivere og en sekretær, 
hhv en sygeplejerske, en psykolog og 
en afspændingspædagog, alle med tera-
peutiske videreuddannelser. 

Rådgiverne har et tæt samarbejde på 
tværs af landet, f.eks. i form af kolle-
gial sparring, rådgivermøder med ak-
tuelle relevante emner, planlægning af 
videreuddannelse, og løbende diskus-
sioner om hvordan de fortsat kan være 
garanter for en dynamisk rådgivning i 
udvikling.

Rådgivningssamtalerne kan handle 
om alt fra personlige, seksuelle og so-
ciale problemer og behov over spørgs-
mål af forsikringsmæssig karakter, 
spørgsmål om straff elovens § 252, stk. 
2, til spørgsmål og problemer omkring 
hiv og medicin. Rådgivningerne besø-
ges af en række forskellige mennesker 
med meget forskellige behov, eneste 
krav fra Hiv-Danmarks side er, at den 
rådsøgende skal være hiv-smittet eller 
pårørende. Alle samtaler er fortrolige, 
og ingen informationer videregives, 
med mindre andet er aftalt.  

Rådgivningerne har i 2009 oplevet et 
øget antal rådsøgende, de fl este indivi-
duelle, men fl ere par vælger også at gå 
i terapi sammen. Nogle af de proble-
matikker, rådgiverne oplever i stigende 
grad, er angst, depression og stress, og 
problemer i forhold til arbejdsmarke-
det.

Ud over samtaler i rådgivningernes 
lokaler aftaler rådgiverne i stor ud-
strækning møde med den rådsøgende i 
hjemmet eller andre steder, eller besø-
ger den rådsøgende på hospitalet, hvis 

han/hun er indlagt. I den forbindelse 
kan nævnes, at rådgivningerne har et 
godt samarbejde med de infektions-
medicinske afdelinger. Ofte kontaktes 
rådgivningen direkte af hospitalsper-
sonalet eller personalet formidler kon-
takten og får den rådsøgende til selv at 
opsøge rådgivningen.  

Rådgivning Vest har oplevet at sam-
arbejdet med Aalborg Sygehus og Skej-
by Universitetshospital er blevet yder-
ligere konsolideret i 2009. Der er lavet 
skriftlige samarbejdsaftaler med Syge-
husene i Kolding, Skejby og Aalborg.

Brobygger slut

Med udgangen af 2009 har Hiv-Dan-
mark afsluttet ”Brobyggerprojektet” 
støttet af Københavns Kommune. Pro-
jektet har fokus på hiv-smittede med 
anden etnisk baggrund end dansk og 
deres relation til de infektionsmedicin-
ske afdelinger og ambulatorier. I projek-
tet indgår også opmærksomhed på per-
sonalet på de enkelte ambulatorier, med 
fokus på de problemstillinger, som de 
møder i deres kontakt med hiv-smittede 
med anden etnisk baggrund. I den for-
bindelse har en rådgiver fra Rådgivning 
Øst været til stede på ambulatorierne på 
hhv. Rigshospitalet og Hvidovre Ho-
spital på udvalgte dage, hvor de frem-
mødte patienter har haft mulighed for 
at møde en rådgiver umiddelbart.

På Hvidovre Hospital har  Rådgivning 
Øst ligeledes indgået et samarbejde 
med sygeplejerskerne fra Børneambula-
toriet og Familieambulatoriet, som har 
kontakten til hhv. de hiv-smittede børn 
og forældre og de hiv-smittede gravide. 

Desuden fungerer rådgiverne som 
bisiddere i forskellige sammenhænge, 
bl.a. ved møder på jobcentre, hvor den 
rådsøgende ofte føler en tryghed ved 
at have en professionel rådgiver med, 
som kender til hans/hendes sag, og kan 
guide den rådsøgende igennem de ofte 
meget uigennemskuelige sagsgange. 
Hertil kommer samarbejdsmøder mel-
lem rådgiverne og ansatte på jobcentre-
ne, hvor blandt andet Hiv-Danmarks 
Levekårsundersøgelse er blevet formid-
let for at give jobcentrene et større ind-

blik i hiv-smittedes 
særlige livsbetingelser og problemer.

Check-Point

Rådgiverne var også i 2009 involveret 
i Check-Point, et rådgivnings- og test-
projekt for mænd, som har sex med 
mænd, som STOP AIDS driver, og 
hvor personalet består af bl.a. rådgivere 
fra AIDS-Linien og Hiv-Danmark med 
mange års erfaring inden for rådgivning 
om hiv og aids. Københavns Kommune 
støtter projektet økonomisk.

I 2009 har Rådgivning Øst stået for 
bl.a. kursus i Mindfulness, en medi-
tationsform, som har vist sig specielt 
virksom overfor stress og depression, 
der rammer mange hiv-smittede; ar-
rangementer i Forældregruppen, Kvin-
degruppen, Mandegruppen og M/K-
gruppen, hvor hiv-smittede kvinder og 
mænd mødes med andre kvinder og 
mænd om konkrete emner; temaaftener 
om f.eks. arbejdsmarkedsforhold, kost 
og hiv, smitterisiko under behandling, 
hiv-smittedes mulighed for at få børn, 
hiv og medicin, etc.

Rådgivning Vest har i 2009, i sam-
arbejde med Stop Aids Århus, AIDS-
fondet og Aarhus Teater, afholdt 2 åbne 
arrangementer på Café Hack i Århus, 
for at sætte mere fokus på hiv. Der blev 
afholdt ét i foråret under overskriften 
”Etniske Hiv-smittede” og igen i sen-
sommeren, hvor der var foredrag, un-
derholdning og debat om: ”Livsglæde, 
livskvalitet og hvordan man selv skaber 
det gode liv”.

Rådgivning Vest står ligeledes for ud-
dannelse og supervision af en gruppe 
frivillige, hvis primære indsats er at 
holde Café Lone kørende. Frivilliggrup-
pen står ikke alene for alt det praktiske 
i forbindelse med tirsdagsspisning og 
café, men også for planlægning af ar-
rangementer, foredrag, fester, tema-af-
tener etc. Gruppen består af både hiv-
smittede og ikke-smittede frivillige. Vi 
har fået bevilliget penge fra Uddannel-
sespuljen til bl.a. at give de frivillige en 
basis-viden om hiv, lige som de f.eks. 
bliver undervist i at håndtere konfl ikter 
og modtager supervision.

3Beretning fra Hiv-Danmarks                 

Af Kristian Gandrup, adm. medarb. Rådgivning Øst
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Ydelser i 2009

Rådgivning Øst har varetaget 1894 
ydelser, Rådgivning Vest 1394 ydelser. 
Heraf var 528 til personer med anden 
etnisk baggrund end dansk. 

Rådgiverne har været på 90 hjemme-
besøg, haft 142 rådgivninger på hospi-
ce og hospitaler, og 180 rådgivninger 
andre steder.

Rådgiverne har fungeret som bisid-
dere på kommunernes jobcentre i 45 
tilfælde, heraf 20 tilfælde for perso-
ner med anden etnisk baggrund end 
dansk.

Endelig har rådgivningerne bistået 
med hiv-til-hiv hjælp 45 gange heraf 
11 gange til personer med anden etnisk 
oprindelse end dansk.

INFORMATION I 2009

I 2009 blev der afsat 25 timer ugentligt 
til informationsarbejdet i Hiv-Dan-
mark. I det daglige er informations-
medarbejderen til stor nytte for de an-
satte og de frivillige, som kan få hjælp 
til at skrive korrekt dansk og formulere 
sig i et forståeligt sprog om de mange 
tilbud, foreningen har til hiv-smittede 
og pårørende i Danmark. Informati-
onsmedarbejderen hjælper også med at 
sætte vinkler på relevante emner som 
f.eks. medicin, samfund og sundhed, 
og skriver i løbet af året oplæg til le-
dere i VI&HIV og andet skriftligt ma-
teriale, som sendes fra Hiv-Danmark. 
Kerneopgaven for informationsmedar-
bejderen ligger i løbende at bygge bro 
og skabe kontakter mellem foreningens 
ansatte, frivillige og personer uden for 
Hiv-Danmark.

Hver måned tilrettelægger infor-
mationsafdelingen udgivelsen af et 
medlemsblad VI&HIV, der medtager 
relevante debatter om hiv samt gør op-
mærksom på foreningens mange tilbud 
til hiv-smittede og pårørende. Med-
lemsbladet sendes direkte til omkring 
420 medlemmer (hiv-smittede og pårø-
rende i Danmark) samt til alle otte hiv-
behandlende ambulatorier og andre, 
der beskæftiger sig professionelt med 

hiv i Danmark. I 
2009 udgav infor-
mationsafdelingen følgende tolv med-
lemsblade:

* Januar  - Kan velbehandlede droppe 
kondomet?

* Februar  - Screening af donorblod; 
nye pjecer til kvinder

* Marts  - Tema: Smitsomhed
* April  - Årsberetningen 2008; hiv-tal 

ved begyndelsen af 2009 
* Maj  - HivEurope i København
* Juni  - Tema: Orienteringsaftner; 

 portræt af Claus Christensen 
* Juli  - World Outgames; 3 x 10 års 

 jubilæum; levekår i Grønland 
* August  - Bodymappere; medicinsk nyt
* September  - Tema: Mænd, der har 

sex med mænd; medicinsk nyt, Cape 
Town; portræt Frank Bentin

* Oktober  - Tema: Den 3. nationale 
konference

* November  - World Aids Dag; medi-
cinsk nyt fra San Francisco 

* December  - Nyt fra konferencer i 
Stockholm, Dublin og Køln; World 
Aids Dag special

Fem af medlemsbladene var i 2009 
temalagte større udgivelser (inkl. Års-
beretningen) og gør dermed 2009 til 
et af de mest produktive år for Hiv-
Danmarks informationsafdeling. Det 
har været muligt at holde samme høje 
niveau fra 2008 med holdningspræ-
gede artikler og ledere, men i 2009 ser 
vi også for første gang, at hiv-smittede, 
som ikke er i bestyrelsen, står frem 
med navn og deres historie. Bladene 
præges med andre ord af en åbenhed 
om hiv, der sender et optimistisk bud-
skab til læserskaren.

Informationsformidlingen ligner dog 
på nogle punkter indsatsen fra tidligere 
år, når der medtages artikler om sikker 
sex f.eks. beskrevet i et tema om par-
forhold med forskellig hiv-status, eller 
når der i medlemsbladet er beretninger 
om medicinsk nyt. Vanen tro rettes i 
medlemsbladet tillige et kritisk blik på 
politiske emner som f.eks. smitsomhed 
og straff elov, hvor der også formuleres 
en kritik af de manglende muligheder 
for hiv-forebyggelsen i Danmark.

Informationsafdelingen har i 2009 
også assisteret ved afviklingen af for-
eningens større arrangementer såsom 
foreningens årsmøde, de nationale ori-
enteringsaftener og ved udformningen 
og gennemførelsen af den 3. Nationale 
Hiv-konference i september.

Det har også været af stor gavn for 
Hiv-Danmark, at informationsmedar-
bejderen i august og september måned 
afviklede et kommunikationskursus 
for hiv-smittede med henblik på pres-
setræning og andre kommunikations-
færdigheder som skriftlig formidling 
og foredragsvirksomhed. Undervisere 
til sådanne kurser udvælges som ho-
vedregel blandt de professionelt enga-
gerede personer i hiv-miljøet. Det har 
den dobbelte eff ekt, at både underviser 
og kursister vil gå fra kurset klogere på 
kommunikationens muligheder og den 
kontekst, som hiv i dag befi nder sig i.

Farvel til hiv.dk

2009 har også været året, hvor portalen 
hiv.dk blev nedlagt. Som konsekvens 
heraf er der i sidste halvdel af 2009 
foretaget en større ombygning af hiv-
danmark.dk (Hiv-Danmarks hjem-
meside), hvor de fl este emner fra hiv.dk 
er overført til hiv-danmark.dk. Afvik-
lingen af hiv.dk vil sikkert fremme en 
mere enkel formidling målrettet hiv-
smittede og pårørende i Hiv-Danmarks 
informationsafdeling.

Derudover har informationsmedar-
bejderen løbende i 2009 vedligeholdt 
foreningens hjemmeside og de tilhø-
rende databaser.

Informationsformidlingen er fra slut-
ningen af 2009 varetaget af to perso-
ner, som har delt timeantallet på 25 
timer. En informationsmedarbejder 
har fra 2009 været involveret i et pri-
vatfi nansieret forskningsprojekt om be-
skrivelse af den gruppe af hiv-smittede, 
som testes sent for hiv i Danmark. Det 
vil fremadrettet have en klar positiv ef-
fekt for vidensniveauet i informations-
formidlingen i Hiv-Danmark.

indsatsområder:Rådgivning 
Information  
Væresteder

Af Morten Eiersted, redaktør VI&HIV
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VÆRESTEDER I 2009
Café Lone, Århus

Café Lone er et mødested for hiv-smit-
tede og andre der er berørt af hiv og 
aids. I cafeen sætter vi hyggen højt og 
forsøger at lave en god hjemlig stem-
ning med samtaler og diskussioner.

Cafeen er foruden rådgivningen et af 
Hiv-Danmarks tilbud i Vestdanmark. 
Du fi nder cafeen på 2. sal i en hyggelig 
baggård i Kannikegade 18, Århus C.

Fællesspisning og foredrag

Cafeen har åbent tirsdage i ulige uger 
fra kl. 18.00-22.00. Der serveres hver 
gang en veltillavet to-retters menu samt 
kaff e og the for gæsterne. Gæsterne be-
taler selv for såvel mad som kaff e.

På en almindelig caféaften er der 
mellem 8 og 14 gæster. Gæsterne kom-
mer dels fra Århus, dels fra Aalborg-
området såvel som Vejleområdet.

I 2009 har cafeen ud over spisnin-
gen budt på forskellige arrangementer 
så som en grillaften, Mortensaften, og 
en julefrokost. På disse aftener kommer 
der som regel fl ere gæster end til en al-
mindelig spiseaften.

Der er også godt besøgt på de afte-
ner, hvor der er indbudt en foredrags-
holder. Foredragene i 2009 har bl.a. 
været en aften om massage og aku-
punktur, en aften med fokus på det 
gode liv, besøg af en diætist, en aften 
med japansk mad og kultur og mange 
andre spændende emner.

Frivillig arbejdskraft 

Cafeen drives af en stab af gode frivil-
lige caféværter. Et husråd, ligeledes be-
stående af frivillige med tilknytning til 
rådgiverne i Hiv-Danmark Vest, træff er 
på de månedlige møder beslutninger 
om, hvad der skal være af tilbud i Café 
Lone. Husrådet består af fem frivillige, 
som lægger et stort stykke arbejde i at få 
cafeen til at være et rart sted at komme.

Nye gæster i cafeen

I 2009 er der kommet fl ere nye gæ-
ster i cafeen. Det er svært  for de fl este 
hiv-smittede at komme i cafeen første 
gang.  Derfor er der altid mulighed for 
at få følgeskab med en af de gæster, der 
har sin gang i cafeen. Et tilbud som en 

del af de nye gæster gerne tager imod. 
Mange af de nye gæster, der kommer 

i cafeen, har ofte først været omkring 
en af Hiv-Danmarks rådgivere.

World Aids Day

I 2009 markerede Café Lone World 
Aids dagen den 1. december med en 
kunstudstilling. Kunsten var lavet af 
hiv-smittede med tilknytning til Café 
Lone. Ferniseringen den 1. december 
var godt besøgt, ligesom der også i de 
ca. 3 uger, hvor udstillingen var åben, 
kom besøgende.

Café Lone arbejdede sammen med 
STOP AIDS og Fair Bar om hele ar-
rangementet i Århus. 

At leve med hiv

Frivillige fra Café Lone bruger også tid 
på at fortælle, hvordan det er at leve 
med en hiv diagnose. Bl.a. er der altid 
en hiv-smittet med på kursusdage for 
nye hiv-smittede på Skejby Sygehus i 
Århus.

Café Lone folder

Café Lone har i 2009 udgivet to folde-
re (forår og efterår), som på indbydende 
måde fortæller om, hvad Hiv-Danmark 
Vest og Cafe Lone har af forskellige til-
bud om rådgivning, spisning og fore-
drag. 

VÆRESTEDER I 2009
Kafe Knud, København

2009 blev året, hvor der blev foku-
seret på åbenhed. Vi annoncerede i 
Out&About og har haft en del artikler 
i der. Vi har haft en madanmeldelse i 
en engelsk avis.

Jeg går opsøgende ud i miljøet, hvor 
jeg er åben om min status. Jeg oplever, 
at det bliver modtaget positivt. Mange 
fortæller derefter også om deres status. 
Selv om jeg går meget ind for åbenhed, 
så er jeg samtidig meget påpasselig med 
at bevare anonymiteten for vore bruge-
re: Der er stadig sårbare personer, som 
kommer i Kafe Knud, og de skal i høj 
grad tilgodeses. 

Der kører samme menu alle tre dage. 
Det fungerer særdeles godt, og hvis no-
gen kommer mere end én gang samme 

uge, tilbydes de som regel noget andet.
De gamle danske retter er i høj grad 
populære, men vi har også haft pæn 
succes med udenlandsk temamenu 
som f.eks. græsk, amerikansk, spansk, 
fransk eller italiensk.

2009 var også året, hvor jeg modvil-
ligt måtte sige farvel til Henrik, som 
har været assistent i 3½ år.

Henrik og jeg havde et supergodt 
samarbejde, så det var vemodigt, da 
han stoppede i juli. Emil blev ansat i 
stedet, men det blev kortvarrigt, da der 
blev varslet nedskæringer ved årets ud-
gang, og hans stilling blev nedlagt.

De frivillige er helt uundværlige i 
Kafe Knud. Som ved ethvert vagtskifte 
er der nogen, som stopper og nye kom-
mer til. Vi har haft en stigning af frivil-
lige og har moderniseret, således at de 
frivillige i dag booker vagter på en on-
line vagtplan.

Vi afholder møde én gang hver må-
ned og har en uddannelsesweekend om 
året. Sidst i august i Tune, hvor fokus 
var på medicin, almen oplysning om 
hiv, følgesygdomme, den svære samtale, 
og hvad rådgivningen kan tilbyde.

Kafe Knud er fl ittigt blevet brugt af 
vores samarbejdspartnere til møder og 
arrangementer,  bl.a af AIDS-Fondet, 
AIDS-Linien (Sikker6.info), STOP 
AIDS, Johnny (kondomeriet) og Cross-
Over.

Højdepunkter

World Outgames var en supersucces. 
Vi havde åbent alle hverdage og havde 
allieret os med Ganløse kro, som leve-
rede en stor del af menuen. Der kom 
170 gæster i løbet af ugen, og det var et 
bredt udsnit af nye og gamle kunder, så-
vel danske som udenlandske. Vi tilbød 
mad til de frivillige, som var med til at 
samle scenen på rådhuspladsen.

Den 29. oktober var det musikkens 
dag, og Schwanzensängerknaben kom 
og sang i Kafe Knud. Det var en virke-
lig hyggelig og sjov aften.

World Aids Dag blev en forrygende 
dag med topunderholdning. Vi fejre-
de Johhnys 1 års fødselsdag med bl.a. 
varm kakao og tre fl otte lagkager done-
ret af La Glace. Der var pyntet op med 
guldkondomer. Dagen igennem kom 
frivillige fra de forskellige organisatio-
ner og fi k varmen over en skål suppe.

Audrey Castañeda fremførte AIDS-
Fondets tale. Jimmy Kolding fra Zidi-
dada og Billy Cross gav en fantastisk 
koncert, og Audrey afsluttede med et 
virkelig sjovt stand-up-show.

Af Henning Sællænder, frivillig i Café Lone

Af Annette Nielsen, daglig leder af Kafe Knud
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Fredag den 5. marts bød 
Hiv-Danmark Lisa Møller 
Jørgensen og Marie 
Thjellesen velkommen i 
Rådgivning Øst. Her vil de 
to kvinder indgå i rådgiver-
staben på deltid.

Lisa Møller Jørgensen er 42 år. Hun er 
uddannet psykoterapeut fra Psykotera-
peutiske Institut i København. Ved si-
den af sin deltidsansættelse i Hiv-Dan-
mark arbejder hun som selvstændig 
psykoterapeut.

Lisa har især erfaring med krisehjælp 
og pårørende-problematikker. Af tidli-
gere beskæftigelse kan nævnes en pro-
jektstilling i Landsforeningen SIND. 

I fritiden er Lisa frivillig rådgiver 
på Livslinjen, det har hun været siden 
2007. Desuden er hun og manden sto-
re nydere af slow food.

Den anden nye kollega i Hiv-Dan-
mark er Marie X jellesen. Hun er 39 år 
og oprindeligt uddannet jordemoder. 
Hun har også psykoterapeutuddannel-
sen fra Psykoterapeutiske Institut, Ma-
rie er således psykoterapeut (MPF).

Marie vil fortsætte i sin stilling som 
familiekonsulent i Københavns Kom-

      To nye ansatte i Øst
Af Jes Vitting, informationsmedarbejder

Testambassadørprojektet ’08-09
Vi ved, at personer, som er 
hiv-smittede uden at vide 
det, kan være medvirkende 
årsag til, at smitten stadig 
spredes.

Vi ved også, at velbehandlede hiv-smit-
tede ikke udgør nogen særlig smitterisi-
ko, idet virusmængden hos disse perso-
ner er så lav (under måleligt niveau), at 
smitteoverførsel ved usikker sexadfærd 
er ekstremt lav: 1:100.000.

En uopdaget hiv-infektion kan have 
meget alvorlige konsekvenser. Mange 
mennesker får konstateret hiv så sent, 
at de har fået betydeligt større risiko for 
at dø af sygdomme som følge af deres 
nedbrudte immunforsvar, og en del af 
disse får diagnosen aids samtidig med 
at de bliver konstateret hiv-positive.

Deres liv kunne have været reddet, 
hvis de var blevet hiv-testet i tide og 
dermed fået adgang til hiv-medicin. 

Hiv-Danmark har fra efterår 2008 
til udgangen af 2009 udviklet og gen-
nemført Testambassadørprojektet, hvor 
velbehandlede hiv-smittede er blevet 
uddannet til at virke som ambassadører 
for hiv-testen. Ambassadørernes rolle 
er således dels at medvirke til en reduk-
tion af mørketallet – de ca. 1.000 per-
soner, der er hiv-smittede uden at vide 
det, og som dermed kan sprede smitten 
videre – dels at medvirke til, at menne-
sker ikke bliver syge p.g.a. en uopdaget 
hiv-smitte, men at de derimod kom-

mer i behandling i tide, og således også 
mindsker spredning af hiv.

Projektet er gennemført med støtte 
fra Københavns Kommune og over-
skuddet fra Hiv-Danmarks Kunstpro-
jekt ’Et positivt billede på hiv’.

Undervisningen er foregået over 2 
uddannelsesweekends, hhv. 31. okto-
ber-2. november 2008, og 31. okto-
ber-1. november 2009 på kursusstedet 
Rolighed i Skodsborg. I alt har 22 hiv-
smittede gennemgået uddannelsen: 2 
heteroseksuelle afrikanske herboende 
kvinder, 4 heteroseksuelle danske kvin-
der, 2 heteroseksuelle danske mand, 
1 biseksuel mand og 13 bøsser. Grup-
pens sammensætning er meget bred 
både hvad angår alder (ca. 30-70), ud-
dannelse og geografi  (primært Køben-
havns- og Århus-området)

På de to uddannelsesweekender blev 
deltagerne undervist i den nyeste me-
dicinske opdatering inden for hiv/aids 
området, og blev således rustet med 
gode argumenter for at lade sig teste for 
hiv. Desuden blev de undervist i kom-
munikation og formidling, herunder 
teknikker, som skulle bidrage til, at 
den enkelte fremover kunne blive bedre 
til at viderebringe budskabet og på en 
god måde komme i personlig kontakt 
med mennesker på barer og andre ste-
der, hvor mennesker mødes, herunder 
også tackle situationer, hvor modparten 
kan blive aggressiv eller direkte volde-
lig. Endelig blev der undervist i, hvor-
dan man kontakter folk på en chat-site 
uden at skræmme dem bort, men deri-

mod får skabt en positiv dialog. 
Deltagerne været meget aktive på 

mange forskellige fronter og har lø-
bende rapporteret tilbage til projekt-
lederne i Hiv-Danmark via et elektro-
nisk rapporteringsskema, samt er blevet 
udstyret med visitkort med kerne-ar-
gumenter for testen, samt adresser på 
teststeder over hele landet. Testambas-
sadørerne har arbejdet bredt, fra private 
samtaler i eget netværk over chat, sam-
taler på barer og værtshuse, oprettelse 
af grupper på Facebook, beboermøder, 
fremstilling af t-shirts med budskabet 
til opsøgende arbejde på Hovedbane-
gården.

En deltager har været i Berlin og for-
talt om projektet til en bøsseorganisa-
tion dér, hvor det blev overordentligt 
positivt modtaget. Projektbeskrivelse 
og fl yer er oversat til engelsk til inspira-
tion for lignende projekt i Tyskland og 
Schweiz.

 
Testambassadør projektet i tal
Chat: 162
Barer og værtshuse: 35
Eget netværk: 24 - hertil kommer be-
boermøde med mange fremmødte
Venner: 23
Kolleger: 23
Andet: 43, hertil indlæg i personale-
blad, som distribueres til 11.000 kol-
leger
To grupper på Facebook: ’Tag kontrol, 
tag en hiv-test’: 184 medlemmer. ’Test 
Ambassadør’: 194

Af Kristian Gandrup, administrativ medarbejder Rågivning Øst

mune ved siden af sin ansættelse i Råd-
givning Øst.

Marie er også i gang med en uddan-
nelse som klinisk sexolog (DACS), hun 
har tidligere beskæftiget sig med seksu-
alitet og sexologiske problemstillinger.

Marie er gift og har tre børn. Friti-
den tilbringer hun helst i sommerhus 
med familie og venner. 
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Økonomisk beretning
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Aktiver pr. 31-12-2009 pr. 31-12-2008
Likvide beholdninger:

Forstædernes Bank 739.149 320.685
AL-bank 404.909 602.722
Kontantbeholdning 16.218 16.327

Likvide beholdninger i alt 1.160.276 939.734

Tilgodehavender:
Husleje deposita 180.894 175.420
Debitorer 163.260 174.054
Tilgodehavende moms 31.569 48.953

Tilgodehavender i alt 375.723 398.427

Aktiver i alt 1.535.999 1.338.161

Passiver

Gæld:
Skyldige skatter m.v. 148.992 21.850
Kreditorer 24.430 14.974
Depositum AIDS-Fondet (Skinderg. 21, kld) 24.928 24.616
Anden gæld 72.730 72.312
Ikke forbrugte projekt-tilskud 272.468 449.480
Hensat til næste år i øvrigt 245.594 184.771
Sikker6info midler 387.396 0
Feriepengeforpligtelser 502.489 470.230

Gæld i alt 1.679.027 1.238.233

Egenkapital:
Egenkapital primo 99.928 134.808
Årets resultat -242.956 -34.880

Egenkapital ultimo -143.028 99.928

Passiver i alt 1.535.999 1.338.161

2009 2009 2008
Indtægter Regnskab Budget Regnskab

Generelle Indtægter

Kontingenter 59.550 60.000 58.160
Gaver, tilskud fra fonde og virksomh. 436.793 500.000 464.717
Offentlige tilskud 232.125 360.000 275.261
Administration af projekter 480.314 400.000 263.194
Renteindtægter 16.143 0 13.395

Generelle Indtægter i alt 1.224.925 1.320.000 1.074.727

Øremærkede indtægter

Tilskud fra fonde og virksomheder 1.058.416 210.000 806.715
Offentlige tilskud 4.915.584 4.793.000 5.252.337
Driftsindtægter 914.931 560.000 627.118

Øremærkede indtægter i alt 6.888.931 5.563.000 6.686.170

Indtægter i alt 8.113.856 6.883.000 7.760.897

2009 2009 2008
Regnskab Budget Regnskab

Udgifter

Sekretariatet 1.454.130 1.361.000 1.416.566
Informationsafdelingen 458.895 474.000 448.339
Rådgivning Øst 2.388.138 2.415.000 2.268.630
Hiv-Danmark, Vest 1.758.602 1.690.500 1.635.932
Kafe Knud 945.506 839.000 879.284
Cafe Lone 64.491 28.000 97.913
Afdelinger i alt 7.069.762 6.807.500 6.746.664

Projekter og udvalg

Medicinsk udvalg 137.861 25.000 115.562
Møder, konferencer udland 56.998 0 38.262
Hiv-Europe 241.293 10.000 57.847
Civil Society 9.008 0 0
Hiv-Norden 18.794 10.000 33.241
Webportalen, hiv.dk 44.000 0 41.155
Hiv til Hiv 3.096 0 4.244
Selvhjælpsgrupper 37.807 24.000 21.830
Pille etui 40.000 0 0
Temadage/aftener 206.024 0 98.213
Hiv Mix 4.158 0 1.328
Seminar for ansatte og bestyrelse 39.570 0 68.407
Hiv, liv og behandling 5.000 0 15.000
Ungegruppe 19.160 0 2.813
Testambasadører 58.962 0 114.155
Kunstprojekt 4.953 0 100.383
Bogprojekt 32.000 0 0
3. Nationale Hiv-konference 165.000 0 0
Outgames Kriseberedskab 19.000 0 0
Pårørendegruppe Øst 9.000 0 0
Levekårsundersøgelse 0 0 318.663
Pride 0 0 18.000
Sentestere 94.339 0 0
Landsdækkende seminar 41.000 0 0

Projekter og udvalg i alt 1.287.023 69.000 1.049.103

Renteudgifter 27 0 10
Udgifter i alt 8.356.812 6.876.500 7.795.777
Resultat -242.956 6.500 -34.880
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2010

Måned Støtte fra private fonde og offentlige puljer o.lign. i 2009 Beløb

Januar PUF (Selvhjælp) 50.000
PUF (Kafe Knud) 70.000
Frederiksberg Kommune §18 1.200
Københavns Kommune (Rådgivning Øst) 100.000
Uddannelsespuljen (Café Lone) 12.500
Gilead (Hiv.dk, Informationsafdelingen) 40.000
Kunstprojekt 'Et billede på hiv' (Salg af kunstværker) 26.878
Susi og Peter Robinsons Fond (Ungegruppen) 20.000
Sundhedsstyrelsen CfF (3. Nationale Hiv-Konference) 165.000

Februar Abbott (Informationsaftener, Medicinsk Udvalg) 25.000
Tibotec (Medicinsk Udvalg) 20.000
Tibotec (Informationsaftener) 15.000

Marts Gilead og Bristol Myers Squibb (Smittemøde på Panum) 100.000
Gilead og Bristol Myers Squibb (Informationsaftener, Medicinsk Udvalg) 60.000
Gilead (Sentesterprojekt) 60.000
Boehringer (Medicinsk Udvalg) 20.000
Boehringer (Informationsaftener) 15.000
Bristol Myers Squibb (Medicinsk Udvalg) 15.000
Bristol Myers Squibb (Informationsaftener) 14.771
GlaxoSmithKline (Seminar, Informationsaftener, Medicinsk Udvalg m.m.) 80.000
Pfizer aps. (Medicinsk Udvalg, Informationsaftener, Bog) 45.000

April Dansk Tennis Fond (WOG kriseberedskab) 19.000
Boehringer Ingelheim (Bog) 7.000
AIDS-Fondet (Sentesterprojekt) 60.000

Maj Århus Kommune § 18 (Café Lone) 20.000
Danfoss Mads Clausens Fond (Blad m.m.) 10.000
Københavns Kommune § 18 (Medie-/pressetræning) 31.250
Københavns Kommune § 18 (Koordination) 31.250
Københavns Kommune § 18 (Kafe Knud) 90.000

Juni Abbott (Bivirkningsrapportmøde m. Sikker6.info) 2.000
Tips og Lotto (Landsseminar, Informationsafdelingen, Patientuddannelse) 200.000

Juli Jochum Foundation (Pårørendegruppe Øst) 30.000
Frederik og Emma Kraghs Mindelegat (WOG kriseberedskab) 10.000

August Aids-Fondet (Drift af Hiv.dk) 3.000
STOP AIDS (Drift af Hiv.dk) 3.000

September Positivgruppen (Drift af Hiv.dk) 3.000
Sex og Samfund (Drift af Hiv.dk) 3.000

Oktober Den Folkekirkelige Aids-Tjeneste (Drift af Hiv.dk) 3.000
Merck Sharp & Dohme D (Bogprojekt og admininstration) 13.000
Abbott (Dublin-møde) 20.000
Privat gave i forbindelse med bisættelse 800

November Bristol Myers Squibb (Generel støtte) 108.750
Bristol Myers Squibb (Sentesterprojekt) 60.000
Bristol Myers Squibb (Kafé Knud) 45.000
AIDS-Fondet (Rådgivning) 230.000

December Himmelblåfonden, humørlegat 10.000
Merck Sharp & Dohme 60.000
Boehringer Ingelheim (Tryk) 5.786
AIDS-Fondet 100.000
TrygFonden (Sentesterprojekt) 90.000
Gilead (Sentesterprojekt) 20.000

Ialt 2.244.185

Af Bent Hansen, sekretariatschef

2009 blev et særdeles 
aktivt år for Hiv-Danmark. 
Aktivt ja, men også dyrt. Vi 
kom ud af året med et 
underskud, som vi 
naturligvis skal gøre, hvad 
vi kan for at få dækket ind i 
løbet af 2010.

Den nødvendige spareplan og en række 
nedskæringer vil derfor få indfl ydelse 
på aktivitetsniveauet i 2010.

Også i 2010 vil Hiv-Danmark gen-
nemføre et antal projekter, som vi al-
lerede har skaff et midler til. Derudover 
vil vi iværksætte andre projekter i det 
omfang, det lykkes for os at skaff e den 
nødvendige fi nansiering. 

Hiv-Danmark har foreløbig planlagt 
følgende aktiviteter, hvor fi nansierin-
gen eller samarbejdspartnerne er anført 
i parentes:

* Fortsætte vores landsdækkende råd-
givningsvirksomhed (Center for Fore-
byggelse, Københavns Kommune, 
Region Midtjylland)

* Fortsætte driften af værestederne Kafé 
Knud i København og Café Lone i 
Århus (Københavns Kommune, So-
cialministeriet, Region Midtjylland)

* Arrangere informationsmøder på hiv-
ambulatorierne i København, Århus, 
Odense og Aalborg (en række medici-
nalfi rmaer)

* Afholde kvinde-café i København 
(Center for Forebyggelse)

* Afholde forskellige arrangementer for 
den landsdækkende ungegruppe (for-
skellige fonde)

* Afholde temaaftener og foredrag i 
Kafé Knud i København og i Café 
Lone i Århus (Center for Forebyggel-
se, Københavns Kommune)

* Støtte etableringen af nye selvhjælps-
grupper (Socialministeriet)

* Støtte arbejdet i de eksisterende 
 selvhjælpsgrupper for hiv-smittede 
(Socialministeriet)

* Gennemføre ’patientuddannelses-
forløb’ (Sundhedsministeriet)

* Afholde fælles kursusdage for 
 bestyrelse og ansatte

* Fortsætte udgivelsen af ’VI&HIV’, 1 
stort og 9 mindre numre med større 
vægt på elektroniske udgivelser 
 (Center for Forebyggelse)

* Deltage i internationale hiv/aids-kon-
ferencer (en række medicinalfi rmaer)

* Afslutte forskningsprojekt vedr. ’sen-
testere’ (AIDS-Fondet, TrygFonden, 
medicinalfi rmaer)

* Afholde landsseminar for hiv-smit-
tede (Sundhedsministeriet)

* Fortsætte det internationale samar-
bejde i Hiv-Europe og Hiv-Norden

... og når vi får skaff et midler til det 
f.eks.:

* Fortsætte og udbygge ’Testambassa-
dør-projektet’

* Sammenligne undersøgelser af levekår 
for hiv-smittede i Danmark, Sverige, 
Finland, Norge og Island (en række 
medicinalfi rmaer)

* Kvalitetssikre Hiv-Danmarks ydelser 
via brugerindragelse ved at udarbejde-
spørgeskemaer (fonde)
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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. 

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

TIRSDAG 6.4. & TORSDAG 8.4. (UGE 14)
Kartoffel/porre suppe
Kylling i karry med ananas og ris
Grøntgryde med rodfrugter
Gl. dags æblekage
 
TIRSDAG 13.4. & TORSDAG 15.4. (UGE 15)
Minestrone
Fyldt mørbrad m/hvidkålssalat og bagt kartoffel
Linsegryde med kartofl er og salat
Citronfromage
 
TIRSDAG 20.4. & TORSDAG 22.4. (UGE 16) 
Ærtesuppe
Lasagne
Grøntlasagne
Pannacotta med frugtcoulis
 
TIRSDAG 27.4. & TORSDAG 29.4. (UGE 17)
Gulerodssuppe
Varm kartoffelsalat med krydret pølse
Varm kartoffelsalat med grøntdeller
Skånsk æblekage

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. 19.00-22.00
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 19.30 – 21.99:
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.
 
m/k-caféen – caféen for alle hiv-smittede 
heteroseksuelle mænd og kvinder og deres 
partnere!!
Arrangementer afl yst for dette år.

– 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 
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, ill. & layout
Jes Vitting, informationsmedarbejder
Tryk: 500 eks., 

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
Maj: Deadline 26.04.2010 
Juni: Foreløbig deadline 17.05.2010

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.

Vinter/Forår 2010

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 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.

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, kartofl er, hollanda-
ise, courgettetzatziki & tomatsalat. Fransk 
pæretærte m/cremefraiche.
Café Lone (AktHIVhuset) holder 20 års fød-
selsdag m/festmiddag.
Grillaften (hvis vejret tillader det!!)

13/4

27/4

11/5

25/5

 8/6

22/6

PÅ MENUEN I CAFÉ LONE

Sydgruppen

- Det positive mødested i Kolding

Har du lyst til at møde andre med hiv? 
Så er Sydgruppen i Kolding måske no-
get for dig!

Du kan få mere information om Syd-
gruppen ved at kontakte gruppeleder 
René på T 40 20 41 48 fra mandag til 
torsdag ml. kl. 19.00-20.00 eller på e-
mail sydgruppen@mail.dk

8-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

BLIV MEDLEM AF 
PATIENTFORENINGEN 
HIV-DANMARK!

Uanset om du er hiv-smittet, pårøren-
de eller på anden måde berørt af hiv - 
så kan du gøre en forskel!

Tegn et medlemskab af Hiv-Dan-
mark som enkeltmedlem (hiv-smittet), 
pårørendemedlem eller støttemedlem, 
og hjælp os derved med at arbejde for 
bedre forhold for hiv-smittede og pårø-
rende i Danmark.

På forhånd tak for din støtte!

Malergruppen Art+  er en gruppe af hiv-smit-
tede, der mødes lørdag den 17. april,  lørdag den 
22. maj  og lørdag den 12. juni.
 Alle som har lyst til at male, er meget velkom-
mende. Vi mødes i “Villaen” på Tesdorpsvej 23, 
2000 Frederiksberg C, kl. 12.00 og maler frem til 
ca. kl. 17.00. Du har selv matriale med, vi giver 
kaffen!
 Mange gode maler hilsner fra Annemarie, 
Martin og Steen. Ingen tilmelding, kom kun.

Det har ikke været muligt at få menu og 
omtale af aktiviteter før bladets deadline!
 Se menuen og andre aktiviteter på 
 vores hjemmeside www.hiv-danmark.dk 
under Kafe Knud.

CAFÉ LONE, ÅRHUS 
AFHOLDER SIT LILLE 
ÅRSMØDE

Tirsdag den 11. maj 2010 afholder 
husrådet i Café Lone årsmøde.

Der er spisning kl. 18.00 med til-
melding som sædvanligt. Årsmødet 
begynder kl. 19.30 med kaff e/te og 
lidt ekstra godt til den søde tand.

Dagsorden sendes ud på mail ca. 3 
uger før årsmødet.

Vel mødt, Husrådet i Café Lone


