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Henriette Laursen bliver 
Hiv-Danmarks første 
protektor.
Den 1. december 2014 tiltræder 
 Henriette Laursen som protektor for 
Hiv-Danmark. Medlemmer og andre 
interesserede kan møde vores protek-
tor kl. 16.30 i Kafe Knud, Skindergade 
21 kld, 1159 Kbh. K, når Henriette 
Laursen formelt tiltræder som forenin-
gens protektor.

Til VI&HIV udtaler Hiv-Danmarks 
formand, Helle Andersen:
– Vi er rigtig glade for, at Henriette 
har valgt at takke ja til at blive pro-
tektor for Hiv-Danmark. Vi har jo 
kendt Henriette igennem mange år 
og samarbejdet med hende om hiv-
 straffeloven, patienters rettigheder, 
kampagner, forskning og meget andet.
– Vi har ikke tidligere haft en protek-
tor, men der var ingen tvivl om, da 
Henriette afgik som direktør for AIDS-
Fondet, at vi nu fik en enestående mu-
lighed for at få en protektor med en 
gennemslagskraft og en omsorg for 
hiv-smittede, som er helt unik. Vi ser 
derfor frem til vores samarbejde om at 
fremme rettigheder for hiv-smittede, 
skabe netværk og udvikle vores infor-
mationsvirksomhed over for hiv-smit-
tede og pårørende.

Kort om Henriette
Henriette Laursen er opvokset på Fyn. 
Hun blev uddannet fra jura på Aarhus 
Universitet i 1993 og arbejdede for 
Kammeradvokaten, inden hun i 1998 
skiftede til direktørstillingen i AIDS-
Fondet. Som AIDS-Fondets direktør 
var hun i mere end 16 år med til at 
profilere Fondet som en væsentlig ak-

tør i den danske og udenlandske hiv-
debat. Hun er en ivrig fortaler for hiv-
smittedes rettigheder og kæmper mod 
stigma og diskrimination.

I dag arbejder Henriette Laursen som 
generalsekretær for Dansk Ungdoms 
Fællesråd (DUF). DUF er en service- 
og interesseorganisation for hen ved 70 
ungdomsorganisationer.

Om protektoratet
Henriette Laursen har takket ja til at 
varetage protektoratet for Hiv-Dan-
mark, hvor hun vil fungere som am-

Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV

ProteKtor for Hiv-DanmarK

bassadør og frontfigur for Hiv-Dan-
marks forskellige indsatsområder. Man 
vil derfor i fremtiden kunne møde 
Henriette i forbindelse med større ar-
rangementer og festlige begivenheder i 
Hiv-Danmark.
– Hiv-sagen har igennem rigtig mange 
år været en hjertesag for mig og det æn-
drer sig ikke bare, fordi jeg har skiftet 
arbejde. Jeg er meget glad og stolt over, 
at Hiv-Danmark har bedt mig være 
deres protektor. Jeg glæder mig til at 
kæmpe videre for hiv-smittedes ret-
tigheder og for at hiv-smittede kan få 
samme omsorg som alle andre.

Hiv-Danmark ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere 
en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 
 vi ser frem til at møde jer i det nye år!
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i begyndelsen af novem-
 ber 2014 afholdt det 
europæiske infektions-
medicinske selskab 
(eaCS) en konference. 

Ca. 2.750 forskere, læger, sygeplejersk-
er og aktivister var samlet til konferen-
cen i Glasgow, Skotland. Konferencen 
afholdes hvert andet år med et særligt 
fokus på europæiske forhold, men den 
krydses ofte med et par internationale 
indslag med oplæg og posterpræsenta-
tioner fra rundt om i verden. Konferen-
cen har ingen sideløbende spor, hvilket 
gør det forholdsvis nemt at overskue 
den.

Konferencen er traditionelt inddelt i 
en række emneområder; interesserede 
kan se nærmere på hivglasgow.org. Til 
VI&HIV har vi valgt at fokusere på 
medicinske interaktioner og hepatitis.

medicinsk interaktion
Cytochromer var et af de nye spæn-
dende emner på konferencen. Oversat 
til forståeligt dansk handler det om, 
at forskerne nu har en bedre forståelse 
af, hvordan medicinen transporteres 
fra blodbanen og ind i resten af krop-
pen. Når man taler om cytochromer, 
så forkortes de med CYP efterfulgt af 
forskellige tal.

Det er interessant at forstå de 
foreskellige funktioner for disse trans-
portere, især også hvis anden medicin 
benytter samme transportere. Kan det 
være forklaringen på, at der kan opstår 
kø eller der ligefrem sker en manglende 
optag af medicin, så man ikke opnår 
den tilsigtede effekt?

Vi skal ikke påstå, at vi forstår det 
hele i detaljer, men det er spændende 
at følge, hvor nuanceret en diskus-
sion man efterhånden kan tage om 
medicin, dens effekt og påvirkning på 
anden medicin samt de mulige bivir-
kninger. Det stadig mere fokuserede 
blik, som vores læger formår at tage, er 
vigtigt i forhold til, at vi med alderen 
måske begynder at få ordineret andre 
typer af medicin for livsstilssygdomme 
som f.eks. hjertekarsygdomme.

En gruppe forskere tilknyttet Liver-
pool Universitet i England har udar-

bejdet en oversigt over hiv-medicin 
og dens påvirkning af anden almen 
udbredt medicin på deres hjemme-
side (www.hiv-druginteractions.org). 
Her finder man også en oversigt over, 
hvordan hiv-medicin virker sammen 
med forskellige typer af p-piller og en 
række velkendte rekreative stoffer (dem 
der også kaldes for illegale stoffer som 
f.eks. ecstacy, morfin og cannabis).

Om de rekreative stoffer kommen-
terede læge Marta Boffito fra Chelsea 
and Westminster Hospital i London på 
en af de indledende work shop før selve 
konferencen, at de som læger nok ikke 
har den nyeste viden om og kender alle 
navne på forskellige rekreative stoffer 
og deres indvirkning på hiv-medici nen. 
Hun sendte derfor en lidt skelmsk op-
fordring til, at man i lærerbøgerne fik 
opdateret afsnittet om opiater (morfin-
præparaterne) og anden medicin, da 
det sjældent svarede til de spørgsmål, 
som man som læge blev mødt med i 
klinikken.

Store forskelle i europa
I Glasgow blev der fremlagt en række 
studier, som har undersøgt adgang til 
hiv-behandling på europæisk plan. 
Man bruger typisk begrebet kaskade 
(re: treatment cascade), hvor man ser 
på antallet af hiv-konstatering til an-
tallet af velbehandlede hiv-smittede. I 
et land som Danmark mener man, at 
ca. 90% af alle hiv-smittede er testede 
(efterladende et mørketal på 10%), af 
de kendte tilfælde er ca. 90% er behan-
dling, hvoraf igen 90% er velbehan-
dlede. Man kan således sige, at ca. 8 ud 
af 10 hiv-smittede således er velbehan-
dlet. I Østeurope er situationen næsten 
direkte omvendt! Forebyggelse i Rus-
land er næsten ikke-eksisterende, og 
man anslår at blot 2 ud af 10 er i hiv-
behandling. Når man så ser nærmere 
på den hiv-behandling, der tilbydes, så 
kan man se store forskelle.

3 ud af 4 hiv-smittede påbegyndes 
først behandling, når immunfunktio-
nen er nået ned på 350, hvis de ikke 
udviser nogen form for symptomer. I 
Vesteuropa gælder dette for 1 ud af 4 
(og inkluderer i Vest også personer, der 
er testet sent i infektionsforløbet).

Brugen af restistens-testning for at 
se, hvilken behandling, der kan bruges, 

foretages i ca. 9 ud af 10 tilfælde i vest, 
men kun i 2 ud af 10 i øst. Efter be-
handlingssvigt testes i vest ca. i 9 ud af 
10 tilfælde, i øst i 6 ud af 10 tilfælde.

Kamilla Grønborg Laut fra CHIP 
(Copenhagen HIV Program, www.
cphiv.dk) fremlagde på konferencen 
resultaterne fra et spørgeskema, som 
CHIP havde sendt til 97 klinikker 
rundt om i Europa. Omkring 80 
svarede tilbage, heraf 12 ligger i Østeu-
ropa! Undersøgelsen tegner et billede af 
store forskelle i kvaliteten i hiv-behand-
lingen. Østeuropa er tilmed en af de 
regioner i verden med den største nye 
tilgang af hiv-smittede, som hoved-
saglig bliver drevet af stofbrug.

Hepatitis møder hiv
Fokus på hepatitis C her på konferen-
cen i Glasgow virker på denne baggr-
und som en meget mere Vesteuropæisk 
diskussion; man kunne måske sige, at 
hepatitis C-behandlingen må bygges 
på et ordentligt fundament af hiv-be-
handling for at kunne være virksom. 
Hvis hiv-behandlingen mangler, så er 
det svært at forestille sig nogen effektiv 
behandling for hepatitis C.

Problemerne bliver kun værre, når 
man ser på andre sygdomme som f.eks. 
Tuberkulose (TB). Her udmærker Øst 
sig igen med en langt mere fragmen-
teret indretning af behandlingen, når 
behandling for TB ikke kan foregå på 
en hiv-klinik. Det gør hiv-behandlin-
gen til en behandling for de få, dem 
uden behov for stofbrugsbehandling, 
dem uden anden tilstødende sygdom 
og livsstilsproblematikker, og giver det 
indtryk, at man i udgangspunktet skal 
være meget ressourcestærk for at kunne 
modtage og tåle behandling i det 
østlige af Europa.

På www.hiv.danmark.dk kan du læse 
indtryk fra konferencen under fanen til 
højre, som hedder blog. Klik derefter 
på underfanen konference.
 Læs mere om CHIPs spørgeskema 
på http://www.jiasociety.org/index.
php/jias/article/view/19504
 Vi følger op i næste VI&HIV med 
mere medicinsk nyt fra konferencer.

GLaSGow 2014
Af Jens M. Wilhelmsborg, Formand  for  Medicinsk Udvalg
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international Partnership 
for microbicides (iPm) 
besøgte den �2. 
november 20�4 Danmark 
for at give en opdatering 
på arbejde med at 
udvikle nye typer af 
forebyggelse mod hiv-
smitte.
IPM har i mange år kæmpet for ud-
viklingen af forskellige former for 
forebyggelse mod hiv. Deres arbejde 
har koncentreret sig om at målrette 
og forbedre præventionsmetoder til 
kvinder som supplement til forebyg-
gelsen med brug af kondomer. Kon-
domet yder effektiv beskyttelse, men 
erfaringerne viser, at det er kun i no-
gen udstrækning er tilgængeligt for 
kvinder. Der er derfor brug for præven-
tion, som kvinder i højere grad selv kan 
bestemme over.

Daviripine-ringen
På et møde i København i november 
2014  blev der fremlagt data om en sili-
cone-ring, som indeholder et midlet 
Daviripine. Daviripine er ikke god-
kendt som hiv-medicin. Det afprøves 
som et forebyggelsesmiddel mod hiv i 
to formuleringen, hvor det enten ud-
skilles over 1 eller 3 måneder. Ringen 
placeres rundt om livmoderhalsen.

I øjeblikket afprøves ringen over 20 
steder i det sydlige Afrika hos kvinder i 
alderen 18 til 45, som ikke er hiv-smit-
tede. De foreløbige resultater har vist, 
at silicone-ringen virker fint sammen 

med anden medicin og 
har god omsætning i 
kroppen.
Foruden den 
Daviripine-

baserede ring er der forsøg med en 
ring, som indeholder Tenofovir. Ten-
ofovir er en hiv-medicin, der bliver 
markedsført som Viread. Men mod-
sat Daviripine er Tenofovir mere vand-
opløselig, og derfor sværere at anvende 
i en ring ved livmoderhalsen.

Teknologien bag
Ringen bygger videre på metoder, som 
allerede er i brug i dag: Forebyggelse af 
smitte af barn med velbehandlede hiv-
smittede gravide (PMTC), velbehan-
dlede hiv-smittedes mindskede risiko 
for at smitte deres partnere (TasP), be-
handling af ikke-smittede med risikoad-
færd for at hindre smitte (PrEP og 
PEP) og senest mandlig omskæring for 
at nedsætte risiko for at manden bliver 
smittet.

Den helt klare fordel ved silicone-
ringen er dog, at den potentielt vil 
kunne kombineres med p-piller, og 
derved nå et meget bredt publikum.

I IPMs konsultationer med de lokale 
landes regeringer, hvor de forskel-
lige forsøg er sat igang, har der været 
udtrykt ønske om en bedre forebyg-
gelse af teenagegraviditeter. Ved at 
kombinere dette med et hiv-foreby-
ggelses middel, vil man kunne opnå en 
bredere appeal og udbredelse af ringen.

IPM arbejder samtidig på at få flere 
typer hiv-medicin gjort tilgængelig til 
silicone-ringen for at give flere valg og 
derved en større udbredelse.

erfaringerne på nuvæ-
rende tidspunkt

De foreløbige opgørelser 
viser, at der ved tilba-
gelevering af ringene 

hos ca. 1/5 stadig 
har kunnet måle 
en høj mængde 

reststof. Det stiller 
spørgsmål til, hvornår 
ringen har været i 

brug. Man ved ikke, 
om den punktvise 

brug hos 1/5 hænger 
sammen med sex-møns-

tre, men opfølgning på studi-
erne i begyndelsen af næste år vil 

fortælle mere om, hvor sikker me-

toden generelt har været i at forhindre 
nye tilfælde af hiv. 

Silicone-ringen har dog klare fordele: 
Ingen rapporterer om bivirkninger eller 
at ringen kunne føles under brug.

Silicone-ringen er tænkt i forbindelse 
ved vaginal sex. I prøver er der er dog 
også observeret koncentrationer af Da-
viripine i endetarmen. Der er dog ikke 
indikation for brug ved anal samleje*.

Det har ikke været problemer med at 
finde kvinder, som ønsker at deltage i 
disse undersøgelser af ringen.

Selve siliconeringen vist sig at være 
meget holdbar. Den kan holde mindst 
5 år, og den er ikke temperarturfølsom.

Det har betydning i forhold til en 
potentiel produktion og opbevaring.
Ringen forventes at skulle produceres 
i ca. 50 mio. enheder for at være et 
rentabelt alternativ. Det vil sige, at 
IPM også skal have donerer og mod-
tagerlandene til at forpligte sig på at 
gøre ringen tilgængelig for deres landes 
kvinder. Såfremt der opnås en god ef-
fekt med ringen, så vil det være vigtigt 
at få denne metode med i WHO-anbe-
falinger for hiv-forebyggelse, fordi an-
befalingerne følges af de fleste afrikan-
ske lande.

Undersøgelse af silicone-ringen be-
gyndte i april 2012 og afsluttes i 2016. 
Foreløbige resultater om effekten for-
ventes dog allerede at være klar på 
CROI, som er stor international hiv-
konference i USA i februar 2015.

Perspektiver for hiv
Desværre er denne metode endnu ikke 
tiltænkt anvendt i Østeuropa eller 
Asien, selvom den kunne have et stort 
potentiale i de lande med stofbrugs-
epidemier, der smitter deres partnere 
seksuelt.

Ringen virker relativt hurtigt, fra ca. 
4 timer og frem. Desværre har det ak-
tive stof i ringen med sin nuværende 
formulering ikke nemt ved at sprede sig 
til resten af kroppen. Det kunne ellers 
være interessant, så den f.eks. kunne 
bruges efter man havde udsat sig for en 
smitterisiko, eller endnu mere interes-
sant måske kunne anvendes som de-
potbehandling til hiv-smittede kvinder.

foreBYGGeLSe meD SiLiCone-rinG
Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV

* Ved PrEP, hvor Truvada har været ordineret 
som tablet, har man kunne eftervise højere 
koncentrationer i endetarm end i skede.
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VI&HIV er taget på Hvid-
ovre Hospital for at tale 
med læge anne-mette 
Lebech, om der er spe-
cielle forhold, der gør sig 
gældende for kvinder, 
der lever med hiv.
Hvad er interessant i forhold til hiv-
behandlingen af kvinder i dag? Er der 
forskel mellem køn på effekt og bivirk-
ninger?
– Der er ingen forskel på virkningen af 
hiv-medicinen hos kvinder og mænd. 
Overordnet kan man sige, at bivir-
kninger til hiv-behandling synes at 
være meget ens. I en opgørelse fra den 
Danske Hiv-Kohorte lavet af Kristina 
Thorsteinsson fandt vi heller ingen for-
skel i andel af kvinder og mænd, der 
skiftede behandling pga. bivirkninger 
inden for det første år af behandlingen.
– Der er enkelte hiv-præparater, som 
f.eks. Viramune (Nevirapin), hvor vi 
ved, at der er hyppigere leverpåvirkning 
hos kvinder end hos mænd i forbind-
else med behandlingsstart. Derfor er 
vi mere påpasselige og afstår fra at an-
vende stoffet hos kvinder med et højt 
CD4-celletal, der starter i behandling.
– Kvinder og mænd tåler hiv-behand-
lingen lige godt.

Hvad når man smider kondomet og i 
stedet bruger p-piller?
– Vi har jo samtaler om, at risikoen 
for at smitte seksuelt med hiv er me-

get lille, når man er velbehandlet med 
umåleligt virusmængde i blodet. Det 
får nogle af vores kvindelige patienter 
og deres partnere til at droppe kon-
domet. Er det tilfældet, så er det vigtigt 
at overveje, om der er behov for andre 
former for prævention. 
– Her er vi jo lidt ved en skillevej, i 
det vi som sundhedspersonale er op-
draget til udbrede kondombudskabet. 
Men droppes kondomet er det vigtigt 
at drøfte, hvilken form for prævention, 
som kan anvendes af kvinder, der lever 
med hiv.

Hvorfor det?
– Undersøgelser har vist, at nogle 
former for  hiv-medicin f.eks. stocrin 
og nogle af proteasehæmmerne ned-
sætter effekten af p-pillerne, så de ikke 
yder sikker beskyttelse mod graviditet. 
Ved andre proteasehæmmere, f.eks. 
Reyataz, er det vigtig at anvende p-pil-
ler med et indhold af etinyløstradiol på 
mindst 30 mikrogram for at være sikre 
på at opnå beskyttelse mod graviditet.

Møder du f.eks. en kvinde, hvor p-pil-
lerne ikke yder sikker beskyttelse mod 
graviditet pga. hiv-behandlingen, øger 
du så dosis af p-pillerne?
– Nej, det giver slet ikke mening at 
f.eks. tage 2 p-piller hver dag. Det må 
frarådes. Hvis ikke der kan findes en 
acceptabel anden præventionsform som 
f.eks. spiral, og der er behov for p-pil-
ler, kan vi nogle gange vælge at skifte 
selve hiv-behandlingen.
– Det ”fælles medicinkort” har vist 

mig, at nogle af mine kvindelige hiv-
patienter også tog p-piller, uden at jeg 
havde været opmærksom på det. Det 
har typisk været deres egen læge, der 
har skrevet recept på p-piller.
– Jeg oplever dog generelt, at det fak-
tisk er godt at bringe spørgsmålet om 
prævention på banen over for kvinder. 
De fleste kvinder er ikke klar over, at 
der kunne være problemer med nedsat 
effekt af p-piller, når de samtidig tager 
hiv-medicin.

Hvordan er det med graviditet?
– Risikoen for mor-til-barn smitte med 
hiv er mindre end 1% hos kvinder, der 
er i hiv-behandling og har umålelig 
virusmængde i blodet. 
– Det er vigtigt at undestrege, at hiv-
behandling under graviditeten ikke 
er forbundet med en øget risiko for 
fosterskader. Og heller ikke med bru-
gen af efavirenz (Stocrin), som vi ellers 
tidligere troede, fordi nogle dyreforsøg 
havde vist en mulig sammenhæng.
– Hiv-smittede kvinders graviditet er 
ligeså uplanlagt som ikke-smittede 
kvinders. En dansk undersøgelse, hvor 
man spurgte hiv-smittede kvinder om 
deres graviditet, oplyste ca. en tredje-
del, at den  ikke var planlagt. Den 
skete ”bare”, og på den måde ligner det 
billedet på virkeligheden for alle andre 
kvinder.

Er det nemt at tale om graviditet?
– Ja, det er mit indtryk. Folk vil faktisk 
gerne tale om det. Mænd og kvinder, 
som er nydiagnosticeret er ofte optaget 

foKuS På KvinDer
Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV
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af, om de vil kunne få børn, og bringer 
det selv på banen meget tidligt. No-
gle gange er det en stor lettelse for pa-
tienter, der lige er diagnosticeret med 
hiv at få at vide, at man kan få børn, 
og at risikoen for smitte et foster og/el-
ler partner er meget lille. Det er ofte 
et godt eksempel på, hvor effektiv hiv-
behandlingen er, og at det giver mulig-
heden for en normal tilværelse.
– Men det er mit indtryk, at efter-
hånden så er de fleste hiv-smittede, 
yngre som ældre, godt informeret om 
fertilitet.

Hvordan er det med screening for liv-
moderhalskræft?
– I Danmark indkaldes kvinder i al-
dersgruppen 23-49 år via brev til 
screening for livmoderhals kræft hvert 
3. år og fra 50-65 år hvert 5. år.
– Anbefalingerne for hiv-smittede 
kvinder er, at de bør lade sig undersøge 
for celleforandringer en gang om året, 
da der er en øget forekomst af celle-
forandringer. Vi kan imidlertid se, at 
langt fra alle hiv-smittede kvinder får 
gjort dette.
– En del af problemet kan selvfølgelig 
være, at vi ikke kan tilbyde at foretage 
disse celleprøver ved kontroller i hiv-
ambulatoriet. Kvinderne skal selv op-
søge egen læge ud over deres hiv-kon-
troller. Det ville sikkert være nemmere 
for vores kvindelige patienter, hvis det 
var muligt at få samlet undersøgelserne 
et sted.
– Der ligger måske også en pædago-
gisk opgave for os i at lære de praktiser-

ende læger, at hiv-smittede kvinder skal 
tilbydes undersøgelse for celleforan-
dringer årligt, så kvinderne ikke selv 
skal forklare dette.

Er der specielle forhold, der gør sig 
gældende med overgangsalderen for 
kvinder, der lever med hiv?
– Undersøgelser tyder på, at hiv-smit-
tede kvinder går i overgangsalderende 
tidligere end andre kvinder. Vi kender 
ikke årsagen til dette.
– Overgangsalderen strækker sig som 
regel fra mellem 45-55 års alderen. 
Symptomer på overgangsalderen er 
uregelmæssige menstruationer, ligesom 
en del oplever hede- svedeture og lokale 
gener fra underlivet. Årsagen er nedsat 
produktion af de kvindelige kønshor-
moner.
– Vi ved, at kvinder, som kommer 
tidligt i overgangsaldere, har højere 
risiko for knogleskørhed, fordi knogle-
massen begynder at aftage. Kvinder, 
der tillige er tynde/spinkle, som er ry-
gere har også en højere risiko for at 
udvikle knogleskørhed. Så hos hiv-
smittede kvinder, som ryger og/eller er 
tynde/spinkle, er jeg særlig opmærksom 
på risikoen for knogleskørhed.
– Den typiske behandling mod kno-
gleskørhed er D-vitamin og kalcium. 
Hverken D-vitamin eller kalcium på-
virker effekten af hiv-behandlingen. 
Så der er ikke intet til hindre for, at 
præparaterne kan tages sammen med 
hiv-medicin.

faKta

På verdensplan 
udgør kvinder 
over 50% af alle 
hiv-smittede. I Danmark 
udgør kvinder ca. 25% af hiv-smittede. 
De ca. 1.200 kvinder, der lever med hiv 
i Danmark, stammer ca. 40% fra Dan-
mark, 40% fra Afrika og de resterende 
20% fra Asien eller andre lande.

Læge Anne-Mette Lebech samarbej-
der med læge Terese Katzenstein om 
de årlige konferencer for hiv-smit-
tede kvinder tilknyttet de infektions-
medicinsk afdelinger på Hvidovre og 
Rigshospitalet.

De er også med i gruppen af læger/
sygeplejersker, som har skrevet de to 
pjecer, der er målrettet til kvinder: 
”Information til Hiv-smittede kvinder 
og andre interesserede” og ”Graviditet 
og børn – også en mulighed for HIV-
positive”.

Brochurerne kan findes på Hiv-
Danmarks hjemmeside på forskellige 
sprog, og en opdateret version for-
ventes i løbet af 2015.

Hiv-Danmark samarbejder med 
Anne-Mette Lebech og Terese Katzen-
stein om SHE-programmet, der er 
mentorprogram for hiv-smittede 
kvinder. Programmet kan fås i Hiv-Dan-
marks sekretariat.

Næste uddannelsesmøde i SHE 
foregår den 21. januar 2015. Nærmere 
information kan fås på Hvidovre in-
fektionsmedicinske ambulatorium 
(tlf.38623016).
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Hiv-Danmark Dagen
Læg vejen forbi Hiv-Danmark lørdag den 7. februar 2015, kl. 11.00-16.00, hvor vi 
sætter fokus på vores mange forskellige frivillige. Mød op og hør om arbejdet som 
mentor, café vært og bestyrelsesmedlem, og bliv inspireret til, hvordan du kan 
bruge Hiv-Danmark på ny måde!

Foruden de korte oplæg er der lagt op til en social og hyggelig dag for de mange 
forskellige, som er frivillige i Hiv-Danmark. Det er gratis at deltage og åbent for alle, 
medlemmer og andre interesserede, som er nysgerrige på at stifte et mere uddy-
bende bekendtskab med foreningen.

Hiv-Danmark Dagen afsluttes med et hyggeligt måltid i Kafe Knuds hyggelige ram-
mer. Tilmelding til dagen og middagen foregår med fornavn via e-mail på  
info@hiv-danmark.dk eller på telefon 3332 5868 inden mandag den 19. januar 
2015. – Vi håber på at se så mange som muligt!
Vi yder delvis dækning af transport for medlemmer, som rejser over bæltet.  
E-mail eller ring til sekretariatet (samme som ovenfor) for at høre nærmere.

December i Kafe Knud
world aiDS Dag 
mandag den 1. december 2014: 
Læg vejen forbi Kafe Knud i Skinder-
gade 21, kld. 1159 København K inden 
kl. 16.30 og mød vores protektor. Vi 
holder åbent fra kl. 14.00 med gratis 
suppe hele dagen, især til alle de frivil-
lige der er ude denne dag. Som sæd-
vanlig har vi 3 lagkager fra La Glace, vi 
laver juleklipperier og udlodder et par 
litografier af Claus Bojesen.

Banko 
Søndag den 14. december 2014: 
Fra kl. 13.00 er Tusnelda Tusindfryd 
nummerpige med en masse dejlige 
præmier. Indbetal 60 kr. forinden til 4 
plader på konto 5331 245656 eller via 
mobilpay 51 33 63 51. – Husk lige at 
skrive navn på din indbetalingen!

Julegæstebud
fredag den 19. december 2014: 
Fra kl. 18.30 byder Bo Juul Pedersen på 
traditionel julemad: Lime- og ingefærs-
marineret laks, flæskesteg med det 
hele efterfulgt af ris a’la mande.
Det koster 250 kr., som inkluderer et 
glas vin og portvin. Der indbetales som 
nævnt under “Banko”, husk dit navn 
og arrangement!

Gæstebud 
fredag den 30. januar 2015: 
Fra kl. 18.30 er bordet dækket, hvor 
Thomas Rud Rasmussen laver lækkert, 
højt belagt smørrebrød med citron-
fromage til dessert. Pris: 150 kr., som 
inkluderer en snaps og et glas portvin. 
Der indbetales som nævnt under 
“Banko”, husk dit navn og arrange-
ment!

fælles Julefest 2014
Lørdag den 20. december 2014 holder
vi årets julefrokost i Kafe Knud i Skin-
dergade 21, kld. 1159 København K fra
kl. 13.00 og resten af dagen. Arrange-
mentet er for alle Hiv-Danmarks med-
lemmer.

Find nissehuen frem og tag 100 kr.
med til deltagerbetalingen ved indgan-
gen. Så får du til gengæld hyggeligt og
festligt samvær, alt hvad du kan spise 
af dejlig julemad samt øl, snaps og 
vin til maden. Efter middagen kan der 
købes drikkevarer i baren.

Vi planlægger også lidt hyggelig un-
derholdning i form af en lille juleleg; 
medbring ikke gaver. Det sørger vi for!

Tilmelding til julefrokosten foregår
via sms til Helle på mobil 2941 4963  
senest torsdag den �8. december 
20�4. Kafe Knud har plads til max. 35
personer, og vi bruger først til mølle
princippet, så meld dig gerne til
allerede nu. Vi glæder os til at se dig, 
og til at ønske dig god jul.
På Hiv-Danmarks vegne, Vagn & Helle 

Smågrupper
Husk ansøgningsfristen til støtte af 
smågrupper under Hiv-Danmark i 2015 
er mandag den 15. december 2014. 
Hiv-Danmark kan støttes med op til 
3.000 kr. under forudsætning af, at 
Hiv-Danmark opnår tilskudsmidler. An-
søg via bent@hiv-danmark.dk!

Smågrupper fra 2014 skal inden 
for samme frist sende de sidste bilag 
med gruppenavn til: Hiv-Danmark, 
Smågrupper, Vestergade 18E, 4., 1456 
København K for at få refunderet ud-
giftsbilag.

Kontingent 2015
I løbet af januar 2015 sender vi op-
krævninger ud på e-mail eller med 
brev. Nogle af dobbeltmedlemskab-
erne af Positivgruppen og Hiv-Dan-
mark håndteres af Positivgruppen, og 
du hører derfor ikke fra os.

Vi har været glade for din støtte i 
2014 og håber, at du vil fortsætte i 
2015 samt opfordre andre til at blive 
medlem. Jo flere medlemmer, jo bedre 
kan I støtte Hiv-Danmarks arbejde 
for hiv-smittede og pårørende i Dan-
mark. Husk, at alle kan blive medlem 
af Hiv-Danmark. Kontakt os på e-mail 
medlem@hiv-danmark.dk!

world aids Dag 
Hiv-Danmark

Søndag den 30. november 2014: 
I København inviterer MIX COPENHA-
GEN til miniserie-marathon på den 
rørende, svenske miniserie ‘Torka al-
drig tårar utan handskar’ i Empire Bio 
på nørrebro fra kl. 11.00-15.00.

Der er slået hele 100 kr. af billetpris-
en, så vi giver dig en billig og fantastisk 
tur i biffen til KUN 50 kr.! MIX håber 
derved, at du vil støtte Hiv-Danmarks 
arbejde ved at donere det, du sparer 
på billetten. Kom til en hyggelige ef-
termiddag, hvor vi viser seriens tre 
afsnit. Eventet er omtalt på Face-
book: https://www.facebook.com/
events/1511849595751526/ 
 
world aiDS Dag 
mandag den 1. december 2014: 
Udstilling af Bodymapping i Kristuskirk-
en, Baggesensgade 7, 2200 København 
N. Udstillingen er åben fra kl. �0.00-
20.00, hvor der udstilles 28 bodymaps 
og 2 navnetæpper. 

Kl. 14.00 er der musik ved bassist 
David Vang og kl. 15.00 følger ferni-
sering, hvor Hiv-Danmarks formand 
fortæller om sit Bodymap.

Kafe Knud, Skindergade 21, kld., 1159 
København K, holder åbent fra den 1. 
kl. 14.00. mød Hiv-Danmarks nye pro-
tektor kl. ��.�0 og se program under 
Kafe Knud midt på denne side.

Husk også at kigge efter alle de mange 
andre arrangementer så den tradi-
tionelle Julekoncert den 30. november 
2014 og Lys på Nytorv den 1. decem-
ber 2014. 

Se mere om alle aktivi teterne, som 
er beskrevet mere detaljeret på  
www.aidsfondet.dk/wad14

oPSLaGStavLen
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Start-Studiet kommer 
til at ændre på den 
måde, som vi ser på 
behandling og på hiv.
START er en forkortelse for det 
mere mundrette “strategisk timing af  
antiretroviral behandling”.

Det store spørgsmål i START er, om 
den enkelte generelt vil opnå et bedre 
resultat af at påbegynde behandling 
med et CD4-tal over 500 sammenlig-
net med at vente til 350.

I dag ved vi, at det er nødvendigt at 
opstarte behandlingen ved 350 for at 
undgå risiko for tilstødende sygdom. 
Vi ved også, at folk, som begynder ved 
350, kan opnå en nær normal forventet 
levetid. 

Diskussionen om hvornår behand-
lingen bør opstartes er igennem de 
senere år rykket op til 500 i en blan-
ding af hensyn til både den enkelte og 
folkesundheden.

Men hvad er fordelen for den en-
kelte ved at påbegynde behandlingen 
tidligere? – Hvis START-studiet viser 
en individuel fordel ved tidlig igang-
sat behandling, kan det ændre behand-
lingsvejledningerne globalt.

fordele og ulemper
Med START vil man kunne se 
nærmere på risikoen ved at påbegynde 
behandling tidligt. Den direkte risiko 
som bivirkninger og den mere lang-
sigtede som risikoen for resistens. Det 
er vigtigt at undersøge, om tidlig op-
start også vil have en indvirkning på 
den enkeltes evne til at passe behand-
lingen, også kaldet adhærens eller kom-
plians. Hvis en for tidligt påbegyndt 
behandling ikke følges nær så godt 
som senere iværksat behandling, og 
der opstår resistens, kan det betyde en 
risiko for at miste fremtidige behand-
lingsmuligheder, uden at det reelt har 
haft nogen medicinsk gavn.

Folkesundhedsaspektet er også 
vigtigt at få et bedre indblik i. Ved 
mange af de kendte tilfælde af hiv er 
der ingen risiko for at overføre hiv til 
andre. Den hiv-smittede kan f.eks. 
have en i forvejen hiv-smittet partner, 
konsekvent altid bruge kondom eller 

Start
Artiklen baserer sig på en engelsk webartikel af Simon Collins fra i-base.info, publiceret i TheBody.com den 21. november 2014.

ikke være seksuelt aktiv. – Beslutnin-
gen om at påbegynde behandling kan 
derfor ofte kun være rent fokuseret på 
de kliniske fordele.

Andre væsentlige folkesundheds-
aspekter, som har været diskuteret i 
årevis, vil også blive bedre belyst med 
START. Udgør rygning en større 
risiko-faktor for hiv-patienter end an-
dre? Fremskynder hiv eller hiv-medicin 
aldringsprocessen og demens hos hiv-
smittede osv.

Fordelen ved tidlig iværksat behand-
ling baserer sig i dag langt hen ad vej-
en på tro. Derfor er det vigtigt at få 
et datagrundlag med viden, som kan 
oplyse os. Er der en fordel, eller gør det 
måske ikke den store forskel, så længe 
hiv-behandlingen påbegyndes i tide og 
den følges efter anvisningen? – Nogle 
gange har folk brug for tid på at ind-
stille sig på at tage en behandling, som 
skal følges resten af deres liv.

resultaterne
START kommer ikke til at fortælle os 
om det mest optimale CD4-tal til at 
påbegynde behandling. – START vil 
opgøre, hvor sikker og effektiv tidligere 
iværksat behandling kan være.

Det vil heller ikke vise os effekten af 
endnu ikke markedsførte lægemidler; 
det gælder dog for enhver undersøgelse.

START vil give os et indblik i 
risikoen ved at leve med ubehandlet 
hiv, når immunfunktionen stadig er 
høj. – Og vigtigheden af, at vi får gen-
nemført et sådanne studie har vi lært af 
historien.

For omkring 10 år siden gennem-
førte forskere SMART-studiet (Stra-
tegies for Management of Anti-Retro-
viral Rreatment), der så på, om pauser 
i tabletindtag kunne være en behand-
lingsstrategi. Medicinen virkede godt, 
men der var også en bekymring for bi-
virkningerne ved behandlingen. Pauser 
kunne måske reducere risikoen for 
 bivirkninger.

Før SMART var mange overbeviste 
om, det ville være sikkert at tage en 
behandlingspause. Det gjaldt førende 
læger, forskere og aktivister – og en stor 
andel af hiv-smittede.

Efter SMART, hvor der blev påvist 
en øget risiko for dødelighed blandt 

gruppen som foretog pauser i behand-
lingen, var ingen længere overbevist 
om fordelene. SMART ændrede 
radikalt opfattelsen og retningen inden 
for forskningen af hiv.

Så uanset resultatet af START-studi-
et, så vil undersøgelsen kvalificere både 
retningslinjerne for hiv-behandling, 
og den behandling den enkelte patient 
modtager i klinikken.

faKtaBoKS
Fra december 2009 og frem til januar 
2014 er mere end 4.600 hiv-smit-
tede fra 36 lande blevet inkluderet i 
START-studiet.

CHIP koordinerer en del af studiet 
i Europa for 56 af de 229 forskellige 
hiv-behandlingssteder, der deltager. 
Resultaterne af START forventes i 
begyndelsen af 2017.

I studiet bliver folk randomiseret i 
forhold til at starte tidligt eller sent. 
Ved ikke at lade folk selv vælge har 
det været nødvendigt at balancere 
faktorer i hver gruppe, som sandsyn-
ligvis vil kan påvirke resultaterne. Det 
omfatter uddannelse, indkomst, mo-
tivation, rekreativt stofbrug, rygning, 
land, co-infektion og genetik.

Ved at inkludere 4.600 personer 
forventes eventuelle forskelle at 
være reelle snarere end tilfældige, 
og yderligere kunne give et indblik i 
spørgsmål om f.eks. aldring og men-
tal sundhed, som begge er komple-
kse emner.

Simon Collins er redaktør på flere hiv-
magasiner, herunder I-Base i London. 
Han har deltaget i baggrundsgruppen 
for SMART og START som community 
repræsentant. Han overlevede selv, 
da kombinationsbehandlingen blev 
tilgændlig i 1996.

Se hans artikel i fulde uddrag på 
www.thebody.com/content/75257/
start-study-could-change-how-we-
look-at-hiv-treatm.html

Du kan også læse mere om  START-
studiet på www.cphiv.dk/START
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Hiv-Danmark er en patientforening og paraply-
organisation i Danmark for hiv-smittede, pårøren-
de, efterladte og andre berørt af hiv uanset køn, 
alder, seksualitet, politisk tilhørsforhold eller et-
nisk baggrund. – Bliv medlem, støt os med 200 kr. 

Bliv medlem på medlem@hiv-danmark.dk eller 
pr. tlf. 61 27 58 68 hver tirsdag kl. 10.00-12.00. 
Kontakt vedr. dit medlemskab eller medlemspost 
stiles ligeledes til medlem@hiv-danmark.dk eller 
pr. telefon inden fro telefontiden.

Klik ind og hør de 
forskellige personlige 
historier …
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