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Sådan tilmelder du dig!
Tilmeld dig/jer ved fornavn på ambu-
latoriet eller til Hiv-Danmark på  
info@hiv-danmark.dk, alternativt på  
T 33 32 58 68 (København) og på  
T 70 22 58 68 (Aalborg, Århus og 
Odense). – Det er gratis at deltage og 
invitationerne er ikke forudsætning for 
at møde frem den pågældende aften.

om selve aftnerne

Vi har lagt rammerne for en hyggelig 
aften, hvor man har mulighed for at 
møde andre og stifte bekendtskab med, 
hvad der rører sig rundt om i hiv-mil-
jøet.

Alle arrangementer varer frem til kl. 
20.30, hvorefter vi byder på en let an-
retning og forfriskninger. 

oriEntEringSaFtnEr
Af Jens Wilhelmsborg, formand for Medicinsk Udvalg

i maj inviterer Hiv-
Danmark og de infekti-
onsmedicinske afdelinger 
alle med interesse for hiv 
til en aften med fokus på 
seneste nyt om forskning 
samt relevante temaer.
Datoerne for orienteringsaftnerne lig-
ger fast! Hiv-Danmark afvikler i år fire 
orienteringsaftner: Tirsdag den 3. maj 
fra kl. 17.00 i København, onsdag den 
11. maj fra kl. 17.30 i Aalborg, tors-
dag den 12. maj fra kl. 17.00 i Århus 
samt tirsdag den 17. maj fra kl. 17.30 i 
Odense (se annonce på bagsiden).

Deltag!

Alle er velkomne. Arrangementerne er 
for alle hiv-smittede og pårørende samt 
alle andre personer med en interesse 
for hiv.

En særlig tak til Henning 
Sællænder (www.hennings-

galleri.dk) for brug af illustration samt til 
 medicinalfirmaerne Abbott, Boehringer-Ingelheim, 

Bristol Myers Squibb, Gilead, Merck Sharp og Dohme, Tibotec samt Viiv 
 (GlaxoSmithKline) for velvilligt at støtte Hiv-Danmark med at afholde orienterings-
aftnerne.
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hiv-smittede i alle aldre, uanset køn og 
seksualitet. Der vil desuden være mu-
lighed for at deltage i forskellige kunst-
workshops. – Skriv til os med gode ide-
er på kontakt@hiv-danmark.dk.

tilmelding

Det koster 400 kr. at deltage i Hiv-Fo-
rum, som dækker overnatning, målti-
der, nogle drikkevarer samt workshops. 
Vi arrangerer fælles bustransport fra 
København til Engelsholm Slot tur/re-
tur med egenbetaling på 100 kr. hver 
vej og gratis bustransport fra Vejle St. 
til Engelsholm Slot tur/retur. 

Kontakt Rådgivning Øst på T 33 
32 58 60 og hør nærmere eller skriv til 
info@hiv-danmark.dk 

Af Helle Andersen, Formand

Kom med på et 
fantastisk Hiv-Forum i 
Kristi Himmelfarts-ferien 
den 2.-4. juni 2011.
Deltag i et par spændende dage med 
fokus på nærvær, aktiviteter og inspira-
tion til livet med hiv.

På Hiv-Forum 2011 sætter vi hinan-
den stævne på Engelsholm slot øst for 
Vejle. 

Hold øje med folderen om Hiv-Fo-
rummet, som vi snart vil ligge på de 
forskellige hiv-ambulatorier. I løbet af 
februar måned kan du også læse mere 
på Hiv-Danmarks hjemmeside.

På dette års Hiv-Forum kommer vi 
ind på bl.a. seksualitet og smitsomhed, 
unge med hiv, dating, stigma, aldring, 
netværk og andre emner der berører 

Vi SES På HiV-Forum 2011!

Hold øje med 
nyt om Hiv-
 Forum på 
hjemmesiden: 
Klik på ikonet 
”Hiv-Forum” 
på forsiden!

Tak til Jens Peder Høeberg og Engelsholm Slot for brug af foto!

Forum
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minDFulnESS
Hiv-Danmark Vest 
udbyder i slutningen af 
marts til begyndelsen af 
maj otte kursusdage i 
mindfulness.

Mindfulness er en metode, der kan 
hjælpe den enkelte med at forholde sig 
til forskellige problemer eller udfor-
dringer i hverdagen (se mere i rekla-
men på side 5).

VI&HIV har spurgt en tidligere 
kursist Troels om forventningerne til 
kurset, hvad han fik ud af at deltage i 
kurset og om han vil anbefale kurset til 

andre. Til VI&HIV skriver Troels: 
– Jeg kan absolut anbefale Mindfulness-
kurset til andre. Det har givet mig selv 
et helt nyt indblik i mig selv, og hvor 
en stor indfyldelse ens egne tanker og 
vaner har på ens velbefindende. Det 
har også givet mig en helt ny ro, som 
jeg ikke havde før. Man skal selvfølge-
lig være opmærksom på, at der ligger et 
stykke arbejde foran, når man melder 
sig på et Mindfulness kursus, og det 
synes jeg også, at både Lotte og Kjeld, 
som stod for kurset, har været gode til 
at få meldt ud.

Selve indholdet var rigtig godt, og 
man skal jo være lidt klar på at dele 
sine oplevelser med de andre på holdet. 

Men selvom jeg måske ikke var den, 
som bød mest ind, virkede det ikke til, 
at der var andre på holdet, som synes, 
at det var for udfordrende.

 Jeg blev jo anbefalet af Lotte Keh-
let til at deltage, da hun mente, at det 
kunne blive en hjælp for mig at komme 
videre i forhold til min depression, som 
jeg stadig kæmper. Jeg kan absolut sige, 
at jeg på ingen måde er blevet skuffet. 
Anne, en af mine bekendte, havde væ-
ret på et lignede kursus, og hun havde 
talt meget om det. Så jeg synes, at jeg 
gik til det med en positiv indstilling, 
og det har nok været med til at gøre det 
til en så god oplevelse for mig.

Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV

HuSK: årSmøDE i KøbEnHaVn!

lørdag den 30. april 2011 
kl. 13.00-17.00 afholder 
Hiv-Danmark årsmøde i 
Helligaandshuset, niels 
Hemmingsens gade 5, 
1157 København K. 

Før årsmødet afholdes der formøde for 
pårørendemedlemmer for at fordele 
stemmerne inden selve årsmødet.
Hiv-Danmark dækker ikke rejseud-
gifterne for enkeltmedlemmer, pårø-
rendemedlemmer og støttemedlemmer.
Udgifter ved overnatning mellem lør-
dag og søndag dækkes for afgående 
og nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter.

Stemmeberettigede

Det er kun medlemmer, der har betalt 
kontingent for 2011, som er stemmebe-
rettigede. Er dit medlemsskab først for-
nyet fra marts måned eller senere, skal 
du medbringe kvittering til årsmødet.

tilmelding
Af hensyn til planlægning af årsmø-
det bedes alle tilmelde sig senest tors-
dag den 14. april 2011. Ring på T 33 
32 58 60 (man-, tir-, tors- og fredag 
kl. 10.00-14.00) eller e-mail info@hiv-
danmark.dk. - Tilmelding er dog ikke 
en forudsætning for at deltage i årsmø-
det, men 
ønsker du at deltage i den efterfølgende 
middag, er tilmelding dog nødvendigt. 
Pris for at deltage i middagen er 100 
kr. uden drikkevarer.

Valg til bestyrelsen

Ønsker du at stille op til bestyrelsen, 
har du mulighed for at blive præsen-
teret på et indstik til medlemsbladet 
i april måned. Send dit indlæg senest 
mandag den 7. marts til VI&HIV, 
mærket ’kandidatur’, til info@hiv-dan-
mark.dk. Det er dog ikke en forudsæt-
ning for at opstille til valg.
 Som bestyrelsesmedlem kan du ikke 
benytte dig af Hiv-Danmarks rådgiv-

ningstilbud, men du har mulighed for 
at få dækket udgifter til eventuel anden 
rådgivning.

årsregnskab og -beretning

Regnskab for 2010 godkendt af revisor 
kan rekvireres i sekretariatet fra slut-
ningen af marts 2011. Årsberetning 
2010 udkommer i april 2011.

Forslag til årsmødet

Forslag, som ønskes behandlet på års-
mødet, skal i følge vedtægterne være 
foreningen i hænde senest 14 dage før 
årsmødet. Sekretariatet modtager der-
for forslag senest fredag den 15. april 
2011 til behandling ved årsmødet.

Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV

Se forslag til vedtægstændringer og 
deltag i diskussionen på  
www.hiv-danmark.dk

Forening

Forum
Kursus
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De medicinske fremskridt  
i hiv-behandlingen synes 
ingen ende at tage. 
Patienten bag en af den 
nyere tids mere spek-
takulere ”forsøg” stod 
frem i december 2010.
Lægerne foretog i 2007 en stamcelle-
transplantation på den kræftramte og 
hiv-smittede Timothy Ray Brown fra 
Berlin. Lægerne påstår nu, at manden 
er kureret for hiv som følge af en be-
handling med transplanterede stamcel-
ler, som er resistente for hiv. 

Brown modtog som led i sin behand-
ling mod knoglekræft benmarv fra 
en donor, hvor CD4-cellerne har en 
naturlig resistens mod hiv. Donorens 
CD4-celler mangler CCR5-porten, 
som hiv typisk benytter for at træn-
ge ind i cellen. Personer uden denne 
”port” har derfor en mindre risiko for 
at blive smittet med hiv.

Operationen blev første gang of-
fentliggjort på CROI (Conference on 
Retroviruses and Opportunistic Infec-
tions) i 2008 og blev siden offentlig-
gjort i New England Journal of Medi-
cine i ferbruar 2009.

Historien 

Historien om den berlinske patient 
handler om den hiv-smittede Timothy 
Ray Brown, der fik konstateret kræft i 
knoglemarven. Han modtog kemotera-
pi men oplevede et alvorligt tilbagefald 
i 2007 og havde næsten ingen immun-

DEn bErlinSKE PatiEnt

funktion. Lægerne foreslog så at tilføje 
en transplantation af stamceller i be-
handlingen, der kunne producere nye 
CD4-celler.

Til denne transplantation udvalgte 
lægerne en stamcelle, der producerer en 
CD4-celle, som har en defekt ved ikke 
at have en CCR5-port. Det forekom-
mer hos 1% af alle nord- og vesteuro-
pæere og er forbundet med ekstra be-
skyttelse mod hiv.

Til at begynde med benytter virus 
CCR5 porten, mens virus på et senere 
tidspunkt kan benytte en anden port i 
CD4-cellen, kaldet CXCR4.

Før stamcelletransplantationen 
fandt sted modtog Brown kemotera-
pi, der ødelagde de fleste eksisterende 
CD4-celler. Han fik efterfølgende im-
munsvækkende medicin for ikke at ud-
støde de nye stamceller.

Kombinationsbehandlingen blev sat 
i gang på transplantationsdagen og pa-
tienten modtog en ny stamcelletrans-
plantation 13 dage efter på grund af et 
tilbagefald.

Det var muligt for lægerne at holde 
Browns oprindelige immunsystem 
nede, mens de nye stamceller voksede. 
Der blev løbende taget prøver for at 
undersøge for hiv-infektion.

I løbet af lidt over 3 år steg mæng-
den af de nye CD4-celler. Der var in-
gen tegn på, at den oprindelige type af 
CD4-celler eksisterede, og personen 
opnåede et CD4-tal normalt for hans 
aldersgruppe.

Forsøget med Brown antyder, at det 
har taget op til 38 måneder (over tre 
år) før immunsystemet er ”skiftet”.

En medtaget patient

Historien om ”den berlinske patient” 

Fremtid

Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV, frit oversat fra aidsmap.com

handler om en person, der måtte gen-
nemgå en lang og smertefuld be-
handling på grund af en fremskreden 
kræftsygdom. Når man ”skifter” stam-
cellerne ud, skal eksisterende celler i re-
aliten ”slås ihjel”.  Under behandlingen 
mod kræft oplevede han tilbagefald og 
måtte gennemgå yderligere en trans-
plantation. Derudover brød en neuro-
logisk funktionsforstyrrelse ud midt 
i behandlingsforløbet. Det medførte 
midlertidig blindhed og hukommelses-
svigt, som Brown stadig modtager be-
handling for.

brown et eksempel?

Timothy Ray Brown er ikke eksemplet 
på, hvordan behandlingen mod hiv bør 
angribes i praksis.

Men behandlingen har givet indsigt 
i, hvordan det har været muligt at æn-
dre i immunfunktionen hos en person 
og derved give vedkommende en be-
skyttelse mod hiv. Historien kan ses 
som en ud af mange små sejre mod hiv 
på linje med, da man i sin tid fandt ud 
af, at hiv-smittede gravide i behandling 
mod hiv reducerer risikoen betragteligt 
for at overføre smitte til deres ufødte 
barn. Det har imidlertid været langt 
lettere at indføre i praksis og skabt en 
effektiv forebyggelse af nye hiv-tilfælde 
blandt nyfødte.

Den berlinske patient peger ifølge 
forskerne i retning af en kur mod hiv 
ved udviklingen af genmodificerede 
stamceller. - Og hvis man ved hjælp 
af  genterapi kan ændre på stamcellers 
egenskaber, vil det virke som en simp-
lere behandling end den nuværende be-
handling med stamceller, hvor man har 
ledt efter matchende donorer med en 
defekt i CD4-cellen.

I december 2010 stod den amrikansk 
fødte Timothy Ray Brown frem i det 
tyske magasin Stern med sin historie 
om sin stamcelletransplantation, som 
har medført, at han ikke længere har 
måleligt virus i blodet.
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Kursus i Mindfulness – 8 sessioner 

         KURSUS I MINDFULNESS - 8 SESSIONER 
               for hiv-smittede og pårørende 

Ønsker du at være til stede i nuet og opnå ro og balance? Eller har du 
tilbagevendende depressioner, migræne, stress, angst eller kroniske 
smerter? Med Mindfulness kan du opnå en positiv effekt både på dit fysiske 
og psykiske velbefindende. Det er bevist gennem de seneste års forskning. 

Kurset er for alle

På kurset lærer du over otte uger at bruge Mindfulness i hverdagen. Gennem daglig træning vil du 
blive mere opmærksom på dine tanker, mens du tænker dem. Du lærer at se tanker som tanker, 
ikke nødvendigvis som virkelighed, og vil på denne måde blive mindre styret af dem.  

Vi træner i gruppen

Vi træner mindfulness-øvelserne i gruppen. Øvelserne består af forskellige typer meditation og 
yoga. Derefter taler vi om oplevelserne og eventuelle problemer med at gennemføre øvelserne. 
Underviserne holder desuden små teoretiske oplæg. 

Træning derhjemme

For at opnå fuld effekt af mindfulness-forløbet, opfordrer vi dig til at lave hjemmeøvelser seks ud af 
syv dage under hele kurset. Det tager ca. 45 min. -1 time per øvedag. 

Praktisk info

• Sted: Teatersalen, Kannikegade 18 - gården, 8000 Århus C.
• Tid: Otte onsdage fra 17.00 til 19.30. Fra d. 22/03 2011 til d. 24/05 2011 – der er ikke 

undervisning i uge 16 og 19.   
• Deltagerbetaling: kr. 250,- der inkluderer 3 cd’er med guidede meditationer. 
• Antal: Max 15 deltagere. 

Tilmelding: For at deltage i kurset skal du først tale med os per telefon. Du kan kontakte os på 
mail: k.andersen@hiv-danmark.dk og l.kehlet@hiv-danmark.dk - eller på mobil: Lotte Kehlet 
40414350 og Kjeld Andersen 21291312. Husk at oplyse dit navn og mobilnummer, så vil vi 
kontakte dig. 

Lidt om underviserne:  

Kjeld Andersen - uddannet afspændingspædagog, familieterapeut fra Kempler Instituttet, coach 
uddannet ved Manning Inspire og mindfulness-instruktør fra Morten Hecksher – Kognitivgruppen i 
Århus. Kjeld er ansat som psykoterapeut i patientforeningen Hiv-Danmark. 

Lotte Kehlet - sygeplejerske, familieterapeut fra Kempler Instituttet, mindfulness-instruktør fra 
Morten Hecksher – Kognitivgruppen i Århus. Lotte er ansat som psykoterapeut i patientforeningen 
Hiv-Danmark.  

Læs mere om mindfulness 

• Jon Kabat Zinn: Full Catastrophe Living. Using the Wisdom of Your Body and Mind to Face 
Stress, Pain, and Illness, Bantam Dell, 1990 

• M. Hecksher, M.S. Nielsen, L.K. Piet: Mindfulness, manual til træning i bevidst nærvær af  
Hans Reitzels forlag 2010 
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Støt KaFE KnuD!
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Få 10% i MedleMsrabat
Som medlem af Hiv-Danmark får du nu 10% i rabat 
ved dine køb i Go4Love. Tag medlemsbladet eller et 
udprint med i butikken.

GO4LOVE, Amagerbrogade 18, 2300 København S
Åbningstider: Man-fre 10.00-18.00, Lør. 10.00-15.00
T 32574737, go4love@gmail.com, www.go4love.dk

Vi samler maskerne op ...

• gratiS råDgiVning til HiV-SmittEDE og PårørEnDE
• VærEStEDEr i KøbEnHaVn og årHuS
• inFormation om SunDHED, SamFunD og mEDicin

SE FlErE aF VorES aKtiVitEtEr og tilbuD På  
www.HiV-DanmarK.DK EllEr ring til  
oS På t 33 32 58 68 (øSt) EllEr t 70 22 58 68 (VESt)

læg vejen forbi Kafe 
Knud onsdag den 9. 
marts 2011, hvis du er til 
det traditionelle køkken!

Onsdag den 9. marts 2011 står me-
nuen på stegt lever eller hjerter i flø-
desovs.
– Menuen ville nok afskrække de fle-
ste af vores gæster på en af de almin-
delige åbningsdage tirsdage og tors-
dage, så derfor har vi besluttet at lave 
et særarrangement, fortæller daglig 
leder af Kafe Knud til VI&HIV Annette 
 Nielsen.

Følg med på www.kafeknud.dk og se 
hvad der sker af spændende arrange-
menter: 

10. marts 2011: Særlig koncert, 
 Stærekassen, København (se annonce 
på forrige side).

 
25. marts 2011: Gæstebud i Kafe 
Knud ved Poul Lybecker.

Der afholdes løbende støttearrange-
ment til fordel for Kafe Knud.

Kafe Knud er Hiv-Danmatks være-
sted i hjertet af København. Siden 
2010 har værestedet fungeret uden 
driftsstøtte fra Københavns Kommu-
ne. Gode kræfter blandt ansatte og 
frivillige i Kafe Knud og baldnt folk en-
gageret i sagen har siden fortsat den 
gode kamp for Kafe Knud kan holde 
åbent.

Det har ført mange kreativer ideer 
med sig med alt fra skoauktioner til 
politiske høringer. Kom forbi den 20. 
februar og oplev lidt af stemningen i 
Kafe Knud.

StEgt lEVEr Kafe Knud

HJErtEr i 

FløDESoVS
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27. november 2010
alpesex
Alpesex er et herligt udtryk for under-
søgelser, foretaget af schweizisike læger, 
der tyder på, at sex med velbehandlede 
hiv-smittede er mindst lige så sikker, 
som sex med kondom – i alt fald hvad 
angår hiv-smitte

Det er jo dejligt! Det ville være end-
nu dejligere, hvis ikke-hiv-smittede tro-
ede lige så meget på undersøgelserne, 
som jeg selv gør. Det gør de bare ikke.

Så med schweizerne i hånden er jeg 
blevet mere seksuelt frigjort men min-
dre åben om min hiv-status end før. 
Jeg tror, at jeg er så godt som smitte-
fri. Men jeg ved at andre sandsynligvis 
er fløjtende ligeglade med schweizisk 
forskning, og udelukkende hæfter sig 
ved ordet ‘hiv’ og sætter det lig med 
aids.

Jeg er derfor havnet i lidt af et di-
lemma.

Det ser sort ud, hvis vi bliver stående 
i det vadested.

 Jørgen

brug For En SamtalE? – ring til aiDS-liniEn På t 33 91 11 19 
HVErDagE 9.00-20.00 og wEEKEnDEr 11.00-15.00

Debat

alpesex

Svar: 
I 2008 udtalte schweiziske læger sig 
om risikoen for smitte med hiv. Af 
denne udmelding fremgik, at hetero-
seksuelle par med forskellig hiv-status 
kunne anses uden risiko for at overføre 
smitte såfremt de lever i monogamt 
forhold uden andre seksuelt overførte 
infektioner og at den hiv-smittede er i 
kombinationsbehandling og i over seks 
måneder ikke har haft måleligt virus.
 Udmeldingen skabte stor opmærk-
som og debat. Fra forskellige under-
søgelser har man i dag indtil videre 
kun anslået smitterisikoen (se neden-
stående tabel). Debatten kastede lys 
over for et behov for mere viden. Der 
er derfor igangsat flere undersøgelser, 
der ser på smitterisikoen blandt par 
med forskellige hiv-status, blandt andet 
PARTNERstudiet (www.partnerstudy.
eu), der koordineres af Tina Bruun ved 
forskningscentret CHIP (Copenhagen 
HIV Programme) i København.
 Hiv-Danmark følger sagen.
 
Med venlig hilsen
Morten Eiersted

Hiv-smittet

Kvinde 
Mand
Mand

i effektiv behandling

 0,002%*) 
 0,004%
 0,04%

uden behandling

 0,05% 
 0,1% 
 1%

Partner

Mand
Kvinde
Mand/kvinde

Sexpraksis

Vaginal 
Vaginal
Anal

*) 0,002% kan oversættes til, at 1 ud af 50.000 ubeskyttede samlejer mellem en 
 velbehandlet hiv-smittet kvinde og hendes mandlige partner vil medføre smitte. 
Kilde: Møde på Panum, den 27. januar 2009, omtalt VI&HIV marts 2009.

anslået smitterisiko ved ubeskyttet sex

http://www.freedigitalphotos.net
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– en patientforening i 
Danmark for hiv-smittede, 
pårørende, efterladte og 

andre berørt af hiv uanset køn, alder, seksualitet, 
politisk tilhørsforhold og etnisk baggrund. Hiv-
Danmark er også paraplyorganisation for støtte-
grupper, andre patientforeninger og brugergrup-
per. 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

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

Du kan betale dit medlemskontingent via netbank 
på reg. nr. 5470 og kontonr. 000 701 2377.
 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 re-
gioner. Dine personlige oplysninger (navn, adresse 
og e-mail) videregives ikke til andre.

150 kr.
150 kr.

≥ 200 kr.
250-1.000 kr.

≥ 1.000 kr.

REDAKTION
Bent Hansen, ansvarhavende redaktør
Morten Eiersted, redaktør, foto, ill. & layout

Vi modtager gerne indlæg til debat. Optræder du 
under alias, skal vi kende dit navn. Vi tager ikke 
ansvar for indlæg, 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 
April: Deadline mandag den 7. marts 2011
Juni: Deadline mandag den 16. maj 2011
September: Deadline mandag den 1. august 2011
December: Deadline mandag den 31. oktober 2011

SE aKtiVitEtEr og aDrESSEr På HJEmmESiDEn www.HiV-DanmarK.DK

København, den 1. december 2010.
Kære venner i udvalget
Overordnet set, et vældig flot arbejde, 
som jeg gerne vil kommentere.

Jeg finder det beklageligt, at man 
opretholder 2-årige valgperioder, da 
det alene indebærer en ret og ikke en 
pligt, hvorfor kontinuitetstanken er il-
lusorisk. Den der vil, kan og har evnen, 
skal nok blive genvalgt.

Er Hiv-Danmark en organisation el-
ler en forening? (Paraplyen er vist klap-
pet sammen). Konsekevensrettelse i de 
nye vedtægter. 

Vedr. forslag 3 b
Da reelt alle kan blive medlem, kunne 
formuleringen lyde: 
 ”Som medlemmer kan optages alle, 
der sympatiserer med foreningens for-
mål og vil respektere dens vedtægter.”

Som konsekvens heraf bør kontin-
gentet være ens for alle. 

Vedr. budgettet
Man ønsker en MEDLEMSSTYRET 
forening, hvorfor budgettet bør god-
kendes. 

Vedr. stemmeret og ansættelse
Jeg er ikke tilhænger af, at stemmeret-
ten har tilknytning til ansættelsesfor-
holdet, dvs. at ansatte har ikke stem-
meret. Jeg finder det diskriminerende. 
Årsmødet behandler jo ikke personale-
politik på detailplan. 

Vedr. formuleringen ”hiv-smittede”
Vi er hivpositive. “Hiv-smittede” tilhø-
rer fortiden - ren anakronisme.

Jeg ser frem til Årsmødet. Venligst
Jan Berntsen
Medlem af Hiv-Danmark

Mandag den 10. januar 2011.
Kære Hiv-Danmark
Jeg har læst Jan Berntsens kommenta-
rer på hjemmesiden og kan undre mig 
over, at, han synes, det hører fortiden 
til, at vi betegnes som hiv-smittede.

Hvis man har hiv i kroppen, så er 
det vel, fordi man på den ene eller an-
den måde er smittet med virus. For 
at blive testet positiv for hiv-antistof-
fer, skal man være blevet smittet med 
virus! Både i 80’erne, 90’erne, 00’erne 
og 10’erne. – Så jeg og mange andre er 
hiv-smittede.

For mit vedkommende er jeg ikke 
positiviseret med hiv, men smittet med 
det og vil gerne prøve at bevare ordet 
positiv som noget positivt/godt/glæde-
ligt. Jeg finder ikke megen glæde i hiv.

Så måske hverken Jan, jeg eller andre 
skal blande sig i, hvordan vi hver især 
opfatter os. Som hivpositive, hiv+ eller 
slet og ret hiv-smittede.

Har ladet mig fortælle, at der er 
fremsat forslag til, at pårørende skal 
have stemmevilkår på lige fod med hiv-
smittede.

Det byder mig imod af den grund, 
at Hiv-Danmark efter min opfattelse, 
er en patientforening, for hiv-smittede 
først og fremmest.

Derfor bør der også til hver en tid, 
sidde en smittet på formandsposten!

Vi kan ende med at stå med en for-
ening, der er valgt af pårørende og ikke 
af os smittede.

Jeg er klar over, at jeg selv har været 
medvirkende til, at pårørende fik stem-
meret.

For 10-15 år siden, hvor der var flere 
smittede små børn, end der er i dag, 
og mange af dem havde plejefamilier/
aflastningsfamilier, var der ingen, der 

Debat

Vedtægter
På Årsmødet 2010 blev der nedsat et 
udvalg, der skulle gennemgå forenin-
gens vedtægter med udgangspunkt i de 
forslag, der var blevet forelagt på Års-
mødet, men som ikke blev vedtaget. 
 Udvalget udgav en indstilling, som 
blev lagt ud på www.hiv-danmark.dk 
og omtalt i VI&HIV december 2010.
 Vi bringer her kommentar fra med-
lemmer på baggrund af indstillingen.

overhovedet tog stilling til disse børns-
rettigheder og vilkår som smittede.

Deres respektive plejefamilier/aflast-
ningsfamilier var ikke smittede, og 
havde derfor ikke nogen indflydelse 
på årsmøderne/vedtægterne. Det jeg 
dengang lagde vægt på var, at smittede 
børn blev slet og ret negligeret. Pårø-
rende fik adgang til bestyrelsen.

Der vil til hver en tid være flere pårø-
rende end smittede! Det kan resultere 
i at, det er pårørende, der bestemmer 
dagsordenen i vor patientforening. Alt 
andet lige, så ved pårørende ikke hvad 
det vil sige at være hiv-smittet.

Hiv-Danmark bør efter min bed-
ste overbevisning være en forening for 
smittede først og fremmest!

Må nok indrømme, at skulle det 
ende med, at pårørende sidder med 
stemmemajoriteten, så bliver det uden 
mig som medlem. I dag behøver ingen 
jo at betale til Hiv-Danmark for at be-
nytte nogen som helst af foreningens 
tilbud. 
 
Med venlig hilsen 
Helle 
Medlem af Hiv-Danmark
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