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ferencen. Sundhedsstyrelsen beskriver 
hiv-bekæmpelsen fra statslig plan, Sta-
tens Serum Institut beskriver de dan-
ske hiv-tal og fortæller om resultaterne 
fra den nyligt overståede sexlivsunder-
søgelse blandt mænd, der har sex med 
mænd.

Første del afsluttes med et indblik 
i den kommunale indsats i Århus 
 Kommune.

Anden afdeling er delt op i tre spor, 
der løber samtidig. Det første spor sæt-
ter fokus på indsatsen over for de hiv-
smittede personer, som endnu ikke 
er blevet testet. Her uddyber  Statens 
Serum Institut tallene, og to hiv-
 organisationer fortæller om hver deres 
projekt, som handler om at nå hiv-
smittede, som endnu ikke har ladet sig 
teste.

Det andet spor ser på hiv i et kronisk 
perspektiv. Sporet indledes med en kli-
nisk gennemgang af problemstillingen 
og følges op af indbudte hiv-smittede, 

nationale 
Af Morten Eiersted, redaktør VI&HIV

Den 16. september 2009 
afholder de danske hiv-/
aids-organisationer den 3. 
nationale hiv-konference.

Konferencen afholdes i DGI-Byen (ved 
Københavns Hovedbanegård), Tiet-
gensgade 65, 1705 Købenahvn K fra kl. 
10.00-16.30.

Sundhedspolitikere, Sundhedsperso-
nale fra de hiv-behandlende centre og 
andre personer, som arbejder professio-
nelt med hiv, er inviteret til en konfe-
rence, som sætter fokus på de hjemlige 
forhold.

Sidst der blev afholdt en lignende 
konference var i januar 2004.

Program 
På dagen sættes der fokus på den nuvæ-
rende indsats i første afdeling af kon-

3.
Den 3. nationale hiv-konference arrange-
res i et samarbejde mellem de danske hiv-
/aids-organisationer med støtte af sund-
hedsstyrelsen. Det er gratis at deltage.hivkonference 

Et billede er 
et symbol på 
et liv med hiv. 

Et hav af billeder er et hav 
af liv med hiv, og et billede 
på hiv-smittede i Danmark.

Hiv-Danmark inviterer hiv-smittede 
i hele landet til at tage et billede af sig 
selv med mobiltelefonen eller et digi-
tal kamera. Send dit foto til e-mailen 
wad@hiv-danmark.dk eller print bille-
det ud og send det til os: 
Hiv-Danmark, WAD ’09, Skindergade 
44, 2., 1159 Kbh. K.

Deltag i WAD ´09!

som giver forskellige perspektiver på 
hiv’s betydning for deres liv.

Det tredje spor ser på måling af 
 eff ekt af den indsats, som hiv-/aids-
 organisationer yder på området. Vel-
færdministeriet forklarer ideerne bag 
eff ektmålingen, og Unge og Sorg for-
tæller om deres erfaring i at medvirke i 
denne proces. Endelig afsluttes spor tre 
med at høre, hvilken betydning eff ekt-
målingen har for evalueringen af orga-
nisationernes indsats.

I tredje afdeling er der inviteret til 
debat om straff elovens paragraf 252. 
AIDS-Fondet deltager sammen med 
folketingspolitikere i denne debat.

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest 1. september 
2009 efter ”først-til-mølle”-princippet 
til e-mail: info@hiv-danmark.dk

Der er plads til 80 deltagere.

Sammen med fotoet sender du en 
tekst, der kort beskriver dig. De ind-
sendte billeder vil blive monteret med 
laminering og ophængt på snore, så de 
danner et hav af fl ag, som vises frem til 
World Aids Dag den 1. december i år.

Ideer til foto:
Billedet kan være fra en dagligdags si-
tuation fra dit arbejde eller fra dit pri-
vatliv. Det er ikke nødvendigvis et por-
træt, men blot noget der kendetegner 
dig. Det står dig frit for, om du vil være 
åben om din hiv-status, eller om du vil 
tage et mere anonymt billede.

Henrik Arildsen, 43 
år, hiv-smittet siden 
1988, København

Mand, kok, 35 år, diagno-
sticeret 1999, København

Kvinde, 25 år, 
smittet i 2005, 
Odense
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Bodymappere
Af Morten Eiersted, redaktør VI&HIV

Den 20. juli 2009 var der 
fernisering på kropsbilleder 
i Helligaandshuset i 
København. VI&HIV har 
interviewet Jens Peder 
Høeberg, som er personen 
bag projektet.
Hvordan forløb arrangemetet?
– Vi havde et godt fremmøde. Mellem 
100-125 personer lagde vejen forbi vo-
res fernisering i mandags. Du kan sige, 
at det var vores debut på at fremvise 
Bodymapping herhjemme, og vi var 
rigtig glade for den store interesse.

Hvad er Bodymapping?
– Bodymapping går ud på, at hiv-smit-
tede samles gruppevis for at skabe et 
inspirerende fællesskab. De bliver bedt 
om at udtrykke sig på et lærred i forti-
den i venstre siden, nutiden i midten og 
fremtiden til højre på lærredet,

Lærredet er 2,20 m gange 1,50 m og  
man skal have sin krop tegnet med på 
en eller anden måde.

Sammen med værket skal man af-
levere et papir med et navn, sin alder, 
hvornår man blev konstateret med hiv 
sammen med titlen på værket. Derud-
over kan man skrive, hvad man fi nder 
væsentligt.

Er det en afl øser for mindetæpperne?
– Mit håb er, i al beskedenhed, at det 
kan blive en afl øser for de fantastiske 
tæpper. De blev en del af et sorgarbejde 
for de efterladte, i en tid før der fandtes 
en behandling, der kunne holde hiv-
smittede i live.

I dag, hvor vi hiv-smittede lever, kan 
vi selv fortælle om, hvordan et liv med 
hiv er.

Hvordan har du fået kontakt til de an-
dre, der udstiller?
– Vi har haft to hold af Bodymappere. 
Jeg kontaktede forskellige hiv-smittede, 
som jeg kender gennem mit eget net-
værk, til det første hold med tanke på, 
at de ville have lyst til at optræde i en 
fi lm, som er støttet af AIDS-Fondet, 
og som skal vises på den kommende 
 World AIDS Dag den 1. december.

På det andet hold har Bodymapperne  
kunnet fastholde deres anonymitet, 
hvis de ønskede det. Ligesom Body-
mappere fremover også selv bestemmer, 
hvordan de ønsker at bryde tavsheden. 
Derfor er nogle af de udstillede vær-
ker under psydonymer som ”T” eller 
 ”Inconnu”.

I gruppe to er der også kommet per-
soner til, som jeg ikke kendte i forve-
jen.

Har det været svært at få deltagerne i 
gang?
– Overhovedet ikke! Bodymapperne 
har gjort sig tanker om deres deltagel-
se, før de begyndte, og vi har haft stor 
gavn af at benytte Jo Dietrich. Hendes 
kunstneriske ekspertise har hjulpet de 
enkelte deltagere til at virkeliggøre de 
ideer, de ønskede at formidle. Det er 
processen, der er det vigtigste i dette 
projekt.

Hvad er dine fremtidsdrømme?
– I år har vi haft Bodymappere, som 
alle kommer fra  Sjælland. Næste år vil 
vi gerne have hiv-smittede med, som 
bor andre steder i landet.

Jeg ser også mange spændende ud-
fordringer, når vi forhåbentlig skal tage 
projektet rundt til hiv-smittede i andre 
nordiske lande.

Bodymapping er kendt fra Afrika?
– Jeg så Bodymapping for første gang 
for to år siden, da jeg deltog i en work-
shop, der blev afholdt af folk fra IBIS’s 
namibiske afdeling. Bodymapping 
handlede om en metode til at undervi-
se om hiv. Da jeg så de forskellige Bo-
dymaps, så tænkte jeg. at her var noget, 
som vi kunne bruge i Danmark. Så tak 
til de hiv-smittede fra Namibia.

Udstillingen lå før World Outgames?
– Carina Wøhlk fra den Folkekirke-
lige Aids-Tjeneste stillede for længe si-
den Helligaandshuset til disposition 
til ArtPlus ugen før World Outgames 
i forbindelse med en åben café. Da 
ArtPlus valgte at udstille i Kafe Knud 
under selve ugen for World Outgames, 
blev det muligt for Bodymapperne at 
debutere i den fl otte sal, hvor de store 
værker har fremtrådt på bedste vis.

Foto: Finn Brasen

Bodymapping er sponsoreret af medicinal-
fi rmaet Gilead og af AIDS-Fondet. Hvis 
du er interesseret i at høre nærmere om 
projektet eller at deltage som bodymapper 
skal du skrive til: bodymapping@live.dk
 Se også interview med blandt andet Ca-
rina Wøhlk og nogle af Bodympperne om 
udstillingen på http://cphvoice.ning.com/
profi les/blogs/exhibit-your-body-an-hiv-art
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I dagene fra den 19.-22. juli 
deltog Hiv-Danmarks 
sekretariatschef Bent 
Hansen i en IAS-
konference i Cape Town. 
Her er et uddrag af 
artiklerne, som kan læses 
på www.hiv.dk

5.500 forskere fra 130 lande mødtes i 
Sydafrika for anden gang.

Det har stor international betyd-
ning, at IAS igen har valgt Sydafrika 
som værtsland ikke mindst, fordi netop 
Sydafrika er den nation i verden, som 
er hårdest ramt af hiv-epidemien med 
5,7 mio. smittede.

Verdenskrisen på de fi nansielle mar-
keder bliver mange steder brugt som 
undskyldning for at skære ned på be-

Nyt fra Sydafrika 
Af Morten Eiersted, redaktør VI&HIV

Tina Bruun stopper i Hiv-
Danmark med udgangen 
af august måned efter 
mere end 6 år i Hiv-
Danmark.

Tina Bruun blev ansat i marts 2003 i 
Hiv-Danmarks projekt som brobygger 
mellem det danske sundhedssystem og 
hiv-smittede fra de etniske minoriteter 
i Storkøbenhavn.

Tina Bruun kom fra en stilling som 
rådgiver på den daværende AIDS-
 Linien (i dag Sikker6.info) og arbej-
dede desuden som sygeplejerske på en 
infektionsmedicinsk afdeling. Arbejdet 
som sygeplejerske fortsatte hun med 
ved siden af sin projektansættelse i Hiv-
Danmark.

I to omgange under sin ansættelse i 
Hiv-Danmark var Tina Bruun af sted 
først til Botswana og siden til Lesotho 
for at arbejde i projekter med hiv-be-
handling på sundhedsklinikker i land-
områder.

Brobyggeren
I 2004 udgav Tina Bruun sammen 
med Anders Dahl ”min største frygt er, 
at jeg en dag vågner op og er død ...”, 
hvor hun havde interviewet hiv-smit-
tede med etnisk minoritetsbaggrund 
om deres møde med sundhedsvæsenet 
samt interviewet sygeplejepersonalet 
om deres møde med med denne grup-
pe af patienter.

Rapporten gav efterfølgende mulig-
hed for at Tina Bruun kunne fortsætte 
i Hiv-Danmarks rådgiving med et sær-
ligt fokus på hiv-smittede med anden 
etnisk baggrund end dansk.

Smitsomhed
Den schweiziske udmelding om smit-
somhed i foråret 2008 gav et fornyet 
fokus på spørgsmålet, om man i Dan-
mark bør ændre på anbefalingerne i 
forhold til velbehandlede hiv-smittede.

Der rejste sig mange spørgsmål i køl-
vandet på velbehandledes smitsomhed. 

Af Bent Hansen, sekretariatschef

Tina Bruun blev særligt interesseret i, 
hvilken viden der eksisterer om smit-
somhed i Danmark, og hvordan der 
bliver rådgivet om denne viden i sam-
talen mellem patient og læge.

Da Copenhagen HIV Programme 
(CHIP ) på Panum Instituttet i Kø-
benhavn slog en stilling op inden for 
dette område, søgte Tina Bruun jobbet 
og fi k det!

Hiv-Danmark tager afsked med Tina 
Bruun som en værdsat og engageret 
medarbejder og ønsker hende held og 
lykke i hendes fremtidige job!

Afsked med Tina Bruun

villingerne til hiv/aids-området. Alle 
fremtrædende forskere og hiv/aids-eks-
perter advarer indgående mod de vars-
lede besparelser. 

Ophævelsen af det amerikanske ind-
rejseforbud nærmer sig. I løbet af de 
kommende 45 dage vil Obamas admi-
nistration tage de nødvendige initiati-
ver til at gennemføre ændringen af ind-
rejsereglerne.

Homofobi og hiv-bekæmpelse
Konferencedeltagerne blev opfordret til 
at modsige verdenens ”mørkemænd” 
med deres viden som våben. Trods me-
dicinske fremskridt er der stadig grup-
per, som f.eks. på grund af seksualitet 
er afskåret fra behandling,

Af de igangværende tiltag for fore-
byggelse af hiv har både Prep (en hiv-
behandling til ikke smittede, som 

modvirker hiv-smitte) og microbicider 
(en creme som ved brug vaginalt og 
analt beskytter mod hiv-smitte) vist 
gode resultater.

Adskillige forskningsresultater viser 
også, at eff ektiv hiv-behandling virker 
forebyggende og bremser yderligere 
spredning af hiv-infektionen. På den 
baggrund er den overordnede udmel-
ding, at testaktiviteten bør styrkes, og 
at alle hiv-smittede skal have adgang til 
eff ektiv hiv-behandling. 

Tidligere var det almindeligt i den 
rige del af verden at tilbyde behand-
ling, når CD4-tallet nærmede sig 
200. Denne strategi er nu ændret til et 
CD4-tal på 350, idet den nyeste forsk-
ning viser, at jo hurtigere behandlingen 
påbegyndes jo bedre er livsperspektivet 
for hiv-smittede. Flere steder i verden 
råder man til at begynde behandling 
straks efter, at hiv-diagnosen er stillet 
uafhængig af CD4-tallet.

International Aids Society (IAS) er en medlemsorganisati-
on, som i løbet af de seneste 5 år er vokset til en omfangsrig 
organisation med 17.000 medlemmer verden over. 
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Café ThrHIVsel
– ET STØTTECENTER FOR HIV-SMITTEDE 
OG PÅRØRENDE PÅ FYN
Jernbanegade 16, 2. – 5000 Odense C
Mandag, lige uger, kl. 14.00-20.30.
Spisning kl. 18.00, tilmelding nødvendig.
Mandag i ulige uger, kl. 10.00-16.00. Café.
Tirsdag og onsdag: Samtale/hjemmebesøg.
Torsdag, kl. 10.00–15.30.
Fredag er der lukket.
Kontakt os på T 63 14 28 20 eller på e-mail 
info@sexogsundhed.dk og hør nærmere.

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

KAFE KNUD 
Holder lukket i august måned. Kunstudstillingen 
af ArtPlus: “Love of Freedom - Freedom to love” 
kan ses i hele september måned.

MALERGRUPPE
Vi fortsætter med at male, snitte, sy, lime og 
andet i Kafe Knud. Har du lyst til at deltage, er du 
velkommen:
Lørdag den 19. september, kl. 11.00-16.00
Lørdag den 17. oktober, kl. 11.00-16.00
Lørdag den 21. november, kl. 11.00-16.00
Du tilmelder dig hos Annette i Kafe Knud!

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

Caféen holder sommerferie, og åbner igen 
tirsdag den 25. august.

Lørdag den 29. august: En dag i Århus
Cafe Lone indbyder hiv-smittede og deres 
pårørende til en dejlig dag i Århus.
Transporten står du selv for. Vi sørger for at I 
oplever “Aros”, Århus’ dejlige kunstmuseum, 
samt en by i festhumør under Århus Festuge.
 Efter Aros og bytur er der spisning i Café Lone, 
Kannikegade 18 fra kl. 17.00. Det koster 75 kr. at 
spise med.
 Der er mulighed for at overnatte privat, hvis 
du er hurtigt ude. Husk tilmelding til e-mailen: 
 solstraalerne@hiv-danmark.dk inden den 14. 
august 2009. Kærlig hilsen fra Ole, Jesper og 
Annemarie.
(Du kan eventuelt kontakte Hiv-Danmark på T 33 
32 58 68 hverdage mellem kl. 11.00-15.00. Husk 
at lægge dit telefonnummer!)

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

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

Med venlig hilsen
Arrangørgruppen i Café Lone

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

af hiv uanset køn, alder, seksualitet, politisk 
tilhørsforhold og etnisk baggrund. Hiv-Danmark 
er også para  ply organisation for støttegrupper, 
andre patientforeninger og brugergrupper. Hiv-
Danmark ledes af en bestyrelse, der er medlem 
af foreningen.

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

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

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

TIDSFRIST FOR INDLÆG
September, deadline 13.08.2009
Oktober, deadline 01.10.2009

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

Markér på din indbetaling, hvilket kontingent du 
betaler. Hiv-Danmark vil gerne kende antallet 
af hiv-smittede medlemmer. Det hjælper os, når 
vi søger om støtte hos fonde, i kommuner og 
i regioner. Dine personlige oplysninger (navn, 
adresse og e-mail) videregives ikke til andre, og 
al post sendes i anonyme kuverter.

150 kr.
150 kr.

≥ 200 kr.
250-1.000 kr.

≥ 1.000 kr.

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

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

Sommerballet, den 15. august
Solstrålerne indbyder dig til en dag med musik, 
sang, ballet og skuespil fra det kongelige 
teater lørdag den 15. august kl. 16.00. 
 Vi mødes ved indgangen til Rosenborg 
Eksercitsplads. Du kan kende os på, at vi har 
solsikker i i hånden.
 Vi går i Kongens Have, hvor der er en “live” 
transmission. Pak din egne picnic-kurv, så du 
kan nyde det Kongelige Teaters storstilede 
event. Solstrålerne tager en lille overraskelse 
med til ganen.
 Svar på e-mail inden den 12. august på 
 solstraalerne@hiv-danmark.dk. Du kan også 
kontakte Hiv-Danmark på T 33 32 58 68 
hverdage mellem kl. 11.00-15.00. Husk at 
lægge dit telefonnummer!

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

Kom til Århus!

Medier og kommunikation
Hiv-Danmark kan nu tilbyde kurser til hiv-smit-
tede, som går med tanker om at holde fore-
drag, skrive eller optræde i presse eller tv.
 Kurserne afholdes i indre by i København fra 
kl. 17.00-19.30 eller til kl. 20.00.

Tirsdag, den 25.08.: Patienthistorien. Presse-
arbejde. Gode/dårlige erfaringer med pressen.

Tirsdag, den 08.09: Mødet med  journalisten.

Torsdag, den 10.09: Det fængende budskab. 
At formidle et budskab på skrift.

Tirsdag, den 29.09.: At holde en god tale.

Er du interesseret, kan du kontakte os og høre 
nærmere på e-mail info@hiv-danmark.dk
(Du kan eventuelt også ringe til Hiv-Danmark 
på T 33 32 58 68 hverdage mellem kl. 11.00-
15.00. Husk at lægge dit telefonnummer!)

Find vej på hiv.dk!


