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in mentor var med til 
at gøre det lidt lettere 

at komme ud af chokket over 
at være testet hiv-positiv. 
Faktisk en hel del lettere.

Jeg kan ikke huske ordene, rådgiveren 
på Checkpoint sagde. Men jeg ved, at 
han fortalte mig, at hiv-testen var po-
sitiv. Jeg kan heller ikke rigtig huske, 
hvordan jeg kom derfra. Men da jeg 
kom ned på gaden, ringede jeg til en 
god ven og sagde, at jeg ikke ville være 
alene.

Derfra gik det stærkt. Testen fik 
jeg taget en tirsdag aften sidste som-
mer. Onsdag morgen var jeg på Rigs-
hospitalet. Fredag var jeg tilbage og fik 
bekræftet, at hospitalets test også var 
positiv. Lørdag startede jeg på medicin. 
To timer efter jeg havde slugt de aller-
første piller, mødtes jeg med min men-
tor Jakob for første gang.

Jeg har svært ved at sætte ord på, hvor 
meget det har betydet. Men det gjorde 
en kæmpe forskel at sidde over for et 
andet menneske, der vidste, hvordan 
det er at være hiv-positiv. Og det kan 
måske lyde mærkeligt, men det gav mig 
en vis ro at besøge en mand, der både 
var i godt humør, velfunge rende og 
havde masser af overskud, selvom han 
var hiv-positiv. Så var mit liv måske al-
ligevel ikke brudt helt sammen.

Min egen skyld
Jeg spurgte ham om, hvordan medici-
nen virkede for ham. Jeg spurgte ham 
om, hvem han havde sagt det til og 
hvornår. Og jeg spurgte ham om, hvad 
han gjorde, da han selv blev testet pos-
itiv. Jeg spurgte vist en del den formid-
dag. Vi snakkede også om det, der nok 
fyldte mest for mig på det tidspunkt. 
Min egen skyld. Jeg er 55 år, jeg er 
oplyst, jeg har kendt folk, der er døde 
af aids. Jeg har altid vidst, hvordan 
man får hiv. Og så fik jeg det allige
vel. Skam, skyld og selvbebrejdelse 
tumlede rundt i hovedet. Men det var 
nærmest psykologisk førstehjælp at sige 
det til et menneske, der havde været 
der selv.

I starten havde jeg i det hele taget 
svært ved at snakke om min hiv-status 
med de mennesker, jeg ellers er tættest 
på. Det var meget lettere at snakke 
med Jakob, fordi ingen af os havde 
følelser i klemme. Jeg behøvede ikke 
at frygte, at han skulle blive bange på 
mine vegne eller ked af det, hvis jeg 
kom til at vise, hvor ked af det, jeg selv 
var. 

Når jeg tænker tilbage på de al-
lerførste dage og uger, er jeg meget 
taknemmelig over for de mennesker, 

– JEG HØRER, DU OGSÅ ER BEGYNDT 
AT HÆNGE UD PÅ RIGSHOSPITALET…
Af Helge, medlem af Hiv-Danmark

der aktivt tog et initiativ for at hjælpe. 
Checkpoint bestilte tiden på Rigsho-
spitalet, sygeplejersken tog kontakt til 
Jakob og samme eftermiddag ringede 
han til mig. Hvis jeg selv skulle have 
kontaktet sygehuset, Hiv-Danmark og 
Jakob, havde det garanteret taget meget 
længere tid. Det er meget lettere at tage 
telefonen, når den ringer end at tage 
sig sammen til selv at ringe op. 

Den første samtale
– Hej, jeg hedder Jakob. Jeg hører, du 
også er begyndt at hænge lidt mere ud 
på Rigshospitalet, end du har lyst til.

Nogenlunde sådan åbnede Jakob den 
første telefonsamtale. Og hold da op 
hvor var jeg glad for, at han ringede. 
Jeg havde ikke turdet håbe på, at han 
ville kontakte mig så hurtigt. Faktisk 
havde jeg tænkt, at det sagtens kunne 
være, jeg aldrig hørte noget. For hvor-
for skulle nogen interessere sig for 
mig? Det siger nok lidt om, hvor højt 
jeg værdsatte mig selv i de dage.

Siden har vi mødtes tre gange og 
snakket i telefon et par gange, og jeg 
synes egentlig selv, at jeg er kommet 
rimelig godt igennem det første halve 
år som hiv-positiv. 

Jakob kan selvfølgelig ikke fjerne 
min hiv. Han kan heller ikke give mig 
opskriften på, hvordan jeg skal leve 
mit liv med hiv. Den er jeg nødt til selv 
at finde. Men han kan dele sine egne 
erfaringer og lytte til mine overvejel-
ser.

Og så har han med sit eget eksem-
pel været med til at vise, at man godt 
kan være både glad og hiv-positiv. Det 
havde jeg selv lidt svært ved at være i 
ugerne efter testen

M

MENTOR?
Vi er hiv-positive, som stiller vores 
personlige erfarin g til rådighed for 
dig. Måske kan det hjælpe dig med 
at finde inspiration. Det er et gratis 
tilbud til dig, og der er gensidig tavs-
hedspligt.

E-mail  mentor@hiv-danmark.dk 
eller kontakt sekretari a tet på tlf. 
33 32 58 68, så sætter vi dig i 
forbindelse med en mentor.

– Har du eller en pårørende 
til dig lyst til en samtale?



2 Marts 2018 – Maj 2018

2017 har bestyrelsen arbejdet med 
at implementere Hiv-Danmarks 
strategi for 2017-2020 med et 

særligt fokus på hiv-positives livskva-
litet. Hiv-behandlingen holder vi-
rus i bund og gudskelov for det. Men 
hiv-positive er mere end virusmængde 
og CD4-tal. Vi skal ikke bare være 
glade for at overleve, vi skal have et 
godt liv. Når vi insisterer på vores ret-
tigheder, er vi som patienter med til 
at sikre, at vi opnår den bedst mulige 
hiv-behandling i Danmark.

Levekårsundersøgelserne blandt 
hiv-positive viser, at selv om vi har 
effektiv medicin, der holder virus-
mængden nede, og vi dermed ikke 
kan smitte andre, så er der alligevel 
alt for mange, som lever med bivirk-
ninger og en hverdag, der er udfordret 
af diskrimination og social isolation. 
Hver fjerde hiv-positive har fortalt 
det til færre end fem personer og tan-
kerne om, hvem og hvornår man skal 
fortælle om sin hiv-status, fylder rigtigt 
meget hos mange. På trods af mange 
års kampagner og oplysningsindsats 
fra miljøet, er der stadig stor uviden-
hed i samfundet om hiv.

I 2017 lykkedes det at få opdateret 
Statens Seruminstituts beskrivelse af 
hiv på deres hjemmeside, mens Sund-
hedsstyrelsen halter langt bagefter 
med anbefalinger, der går helt til-
bage til 1998 og slet ikke omtaler, at 
velbehandlet hiv ikke smitter. Det 
er beskæmmende, at landets højeste 
sundhedsmyndighed holder befolk-
ningen i uvidenhed om de store frem-
skridt, der er sket inden for hiv-be-
handlingen og dermed bidrager til at 
bevare et helt unødvendigt stigma, 
som skaber angst og er ødelæggende 
for hiv-positives livskvalitet.

Under Copenhagen Pride satte 
Hiv-Danmark Sundhedsstyrelsens 
direktør stævne ved et debatarrange-
ment om smittefrit hiv. Her var Sund-

hedsstyrelsens udmelding, at hiv- 
vejledningen ville blive opdateret ved 
lejlighed, og at kampagner ikke virker, 
men nok primært giver afsenderen god 
samvittighed.

Det er simpelthen ikke godt nok, og 
Hiv-Danmark vil derfor fortsat sætte 
pres på sundhedspolitikerne for at få 
udbredt en korrekt og opdateret viden 
om hiv.

Hiv-Danmarks anden debat un-
der Priden handlede om livskvalitet, 
hvor der blev sat fokus på hiv- relateret 
stress, den høje forekomst af depres-
sion blandt hiv-positive og mental 
sundhed generelt. På Skejbys hiv-am-
bulatorium gennemføres en række me-
stringskurser, som beviseligt forbedrer 
hiv-positives livskvalitet. Hiv-Dan-
mark kæmper for at udbrede en mere 
helhedsorienteret behandling, og på at 
udvikle hiv-behandlingen med syste-
matiske målinger af patientrapportere-
de data, også på de øvrige hiv-ambula-
torier i Danmark.

I 2017 fik HivDanmark udpeget to 
patientrepræsentanter til Medicinrå-
dets Fagudvalg for hiv/aids. Fagud-
valget indkaldes, når der skal vurderes 
nye lægemidler, eller når der skal udar-
bejdes en ny behandlingsvejledning. 
Det bliver en spændende og vigtig op-
gave at få udviklet den danske behand-
lingsvejledning, der i dag kun fylder 
2 sider, så den kommer til at leve op 
til de europæiske retningslinjer. Det 
betyder forhåbentligt også, at vi kan 
få udryddet efavirenz som førstevalg 
i Danmark og få indført systematisk 
selvrapporterede data, der forholder sig 
til livskvalitet.

Ved Hiv-Danmark Aftenerne på fem 
forskellige hiv-afdelinger var livskval-
itet igen i centrum og der blev lagt 
op til debat. På afdelingerne øst for 
Storebælt blev der en særlig intens de-
bat om det medicinskift, der blev gen-
nemført i Region Hovedstaden den 1. 

FORMANDENS 
Af Helle Andersen, Formand for Hiv-Danmark

oktober 2017 med det ene formål at 
spare penge på hiv-medicin. Patient-
er blev og bli ver systematisk skiftet 
over på billigere regimer uden nogen 
forudgående information, ligesom 
heller ikke patientforeningen er ble-
vet orienteret eller inddraget i beslut-
ningen. Hiv-Danmark har naturlig-
vis protesteret over fremgangsmåden, 
som krænker vores patientrettigheder 
og bryder såvel nuværende faglige ret-
ningslinjer som en lang række ved-
tagne politiske principper. Hiv-Dan-
mark har derfor gennemført en lang 
række møder med læger og fagper-
sonale og regionale og nationale sund-
hedspolitikere. Vi arbejder videre med 
denne dagsorden og kræver større pa-
tientindflydelse på beslutninger, der 
vedrører vores behandling.

I 2017 startede en ny række kur-
susaftener med patientuddannelse for 
nykonstaterede og andre aftener for 
alle bl.a. om knogleskørhed og om ar-
bejdsmarkedet, og der blev med stor 
succes gennemført et Hiv-Forum for 
51 deltagere. 

I

BERETNING

Foto: Trond Alexander Tune - ultimatune.com
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lesskab, fordi det betyder så meget at 
kunne mødes med ligesindede. Et fæl-
lesskab der er drevet af frivillige græs-
rødder og mennesker berørt af hiv. 
På årsmødet den 21. april 2018 i 
 Aarhus glæder vi os til en spændende, 
sjov og hyggelig dag sammen med jer, 
vores medlemmer.

Vel mødt x

BLIV MEDLEM!
NETVÆRK 
PATIENTSTEMMER 
INFORMATION
FRA 200 PR. ÅR, KONTAKT: 
MEDLEM@HIV-DANMARK .DK
– FOR ALLE HIV-POSITIVE, 
PÅRØRENDE OG ANDRE, 
SOM ØNSKER AT STØTTE 
HIV-SAGEN!

World AIDS Day var også foku seret 
på medicinskiftet med en kronik i Al-
tinget, men også på kvinder og hiv 
med et indslag i DR2-dagen. På Kafe 
Knud fortalte flere hivpositive deres 
historie, der var optræden og kage fra 
La Glace og AIDS-Fondets stigmaspil 
blev præsenteret.

I februar 2018 har vi holdt Hiv-Dan-
mark Dag i samarbejde med Positiv-
gruppen og den nye Aids-linje med 
fokus på det frivillige hiv-miljø. I løbet 
af 2017 er samarbejdet styrket i det 
frivillige hiv-miljø, både ved Priden i 
Aarhus og i København, hvor de tre 
grupper gik sammen i optoget og ved 
en række møder og samarbejder f.eks. 
gennem Mentorordningen, der også er 
blevet styrket i årets løb og gjort til et 
landsdækkende tilbud i løbet af 2017. 

Hele året har der været gang i mange 
faste aktiviteter på værestederne. Café 
Lone har i år startet et nyt tilbud op 
om sommerhusophold for hiv-posi-
tive, og Kafe Knud har ud over sine 
faste åbningsdage, hver fredag afholdt 
Meet&Greet med etniske minoriteter 

som primær målgruppe. Hen over året 
har vores informationsafdeling orien-
teret om nyt på hiv-området i nyheds-
breve, på facebook og i vores magasin-
er, der uddeles på ambulatorierne.

Bestyrelsen har afholdt seks besty-
relsesmøder og en bestyrelsesdag og 
har i årets løb styrket en række samar-
bejdsrelationer, f.eks. med REHPA 
(Videncenter for rehabilitering og pal-
liation), Hiv-Nordic, hvor Hiv-Dan-
mark har formandskabet i det kom-
mende år, i EATG, kommuner og 
regioner og har deltaget på forskellige 
kurser, konferencer og møder i det in-
ternationale hiv-miljø.

Vores ansatte, vores medlemmer og 
ikke mindst vores superfrivillige skal 
have en stor tak for den støtte, som de 
hver især er med til at give, så vi fort-
sat kan have tilbud til hiv-positive og 
pårørende i Danmark.

Vi står sammen i Hiv-Danmark og i 
hiv-miljøet, fordi vi ønsker at gøre en 
forskel. Vi arbejder for at styrke viden 
og indsigt i livet med hiv og tilbyder 
hiv-positive og pårørende et stærkt fæl-

Stemning fra Hiv-Danmark Aftenen 2016, Rigshospitalet (fra venstre): Iris, Lars, Frank, Philip, Annette og Helle.
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eet&Greet har været 
Hiv-Danmarks største 

og stærkeste satsning i 2017.
Fra at være en forhutlet, hjemløs og 
omflakkende gruppe engelsktalende 
hiv-positive, pårørende og frivillige, 
som fik husly og blev anerkendt som 
den “fortabte søn” en kold februar af-
ten 2017, har gruppen vokset sig stor 
og stærk. Meet&Greet er nu blevet en 
fast bestanddel af Hiv-Danmarks til-
bud til hiv-po stive og pårørende.

En ny begyndelse
Til at begynde med fik gruppen lov til 
at låne Kafe Knud til at holde et par 
møder for at finde sig selv. Det mun
dede ud i beslutningen om at fortsætte 
med at mødes i Kafe Knud om freda-
gen.

For at få Meet&Greet til at fungere 
er der vedtaget en “Safe Space”-poli-
tik, så ingen bare kan komme ind fra 
gaden. Alle skal igennem en “sluse”, 
så gruppen kan føle sig tryg. Alle, som 
ønsker at deltager, underskriver derfor 
en “Code of Conduct”.

Meet&Greet er sat op omkring et ro-
tationsprincip med tre forskellige typer 
af aftener: Guest Speaker, Game Night 
og Speakers Corner. Med Guest Spea-
ker inviterer vi dejlige, interessante, 
kloge mennesker til at inspirere os. På 
Game Night spiller vi alt fra Gæt & 
Grimasser, klodsmajor, backgammon, 

DEN FORTABTE SØN VENDER HJEM
Af Tommy Christesen, bestyrelsesmedlem

hiv-viden, etc., og endelig med Speak-
ers Corner giver vi plads til, at én af 
os fortæller vores hiv-historie; det kan 
f.eks. også være en pårørende, som jo 
også lever tæt med hiv, bare ikke i sin 
egen krop.

Vi mødes hver fredag kl. 18.00 i 
Kafe Knud og spiser mad sammen. 
Nogle gange kinesisk inspireret, andre 
gange med afrikanske specialiteter og 
så lidt dansk til afveksling. Vi skiftes til 
at bidrage, donere og kokkerere. Som 
regel har vi altid med og uden kød. Kl. 
19.00 starter aftenens program og kl. 
20.00 drikker vi kaffe/te med kage til 
og snakker om livet.

Vi holder hinanden informeret 
via e-mail liste, en lukket Face-
book-gruppe og på Whatsapp.

En ny familie
Mange refererer til gruppen som 
deres nye familie eller hiv-familie. 
Man mærker også straks en omsorg 
og varme mellem deltagerne, når man 
træder ind i cafeen. Folk udveksler alt 
fra madopskrifter til kærlighedserklæ-
ringer, fra bekymringer om hiv-
medicin til glæde over nyt job, fra 
rejseoplevel ser til familiefotos etc.

Vi er blevet til en godt sammentøm-
ret gruppe, der kender hinanden på 
godt og ondt, men som alligevel er 
dygtige til at tage imod nye spændende 
mennesker. Vi kommer i alle far ver, 
fra alle kontinenter, har forskellige 
seksualiteter, bred spredning i alder 

(både bedstemødre og studerende), og 
vi elsker vores mangfoldighed. Og vi 
oplever, at gruppen giver os livskvali-
tet!

Nye tider på Kafe Knud?
Kaptajn Annette Nielsen går snart fra 
borde. Hun søger nye udfordringer på 
fastlandet (læs: Jylland); hvad sker der 
så for den lille café?

Kafe Knud lå gennem ca. 10 år på 
den anden side af Skindergade i en 
høj stue etage. De seneste 15 år har ca-
feen ligget i en høj kælder. Kafe Knud 
er: samlings sted, værested, hyggested, 
spisested, mødested, event-sted, galleri, 
undervisningssted og meget mere.

Når Kaptajnen melder, at hun agter 
at gå fra borde, så har det givet anled-
ning til at lægge det dejlige skib i dok-
ken, teoretisk set. Lad os hive alle 
de gode gamle minder frem og se på 
drømmene om fremtidens skib. På 
Hiv-Danmark Dagen i februar afholdt 
vi en workshop for at samle ønsker/
idéer og inspiration til, hvad vi som 
brugere af stedet i dagens Danmark 
har brug for. Vi skal jo gerne kunne 
rumme den brede vifte af hiv-posi-
tive, som findes: fra langtidsoverlev-
erne, os i den grå mellemgruppe og 
til de nykonstaterede. Alle aldre, alle 
seksualiteter, alle smittemåder, alle 
livsstile, alle hudfarver - for ÈT ved vi, 
hiv diskriminerer ikke, og derfor gør 
Hiv-Danmark det heller ikke. Kafe 
Knud er for alle, på alle måder x

M

MEET&GREET @ KAFE KNUD • SKINDERGADE 21 KLD. • 1159 CPH K.  
Community, free meal, network, events, social, fun & information  for PLHIV, relatives and volunteers. 
Meet&Greet takes place every Friday in Copenhagen by invitation.
 Please contact Tommy (picture) at mag@hiv-danmark.dk or call Hiv-Danmark 2575 5868 for details ... and 
spread the happy news!
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Meet&Greet has been Hiv-Denmark ś 
largest and strongest bet in 2017.

In February 2017 we were taken in, 
given shelter and acknowledged as the 
“prodigal son”. The group of  English 
spea king HIV-positive, relatives and 
volunteers Meet&Greet has since 
grown to become a permanent part of 
Hiv-Denmark at Kafe Knud. 

At first we were given permission to 
use Kafe Knud for a couple of meetings 
to find ourselves. This resulted in:

A Safe Space policy, meaning that no 
one can just walk in from the street. All 
must pass through a “gateway” so that 
the group can feel safe at all times.

A Code of Conduct, which must be 
signed by all who wish to join.

And finally, a principle of rotation 
around three different types of eve-
nings: 1) Guest Speaker, where we in-
vite lovely, interesting, smart people 
to inspire us. 2) Game Nights, where 
we play all kinds of games from Cha-
rades, “klodsmajor”, backgammon, 
HIV-knowledge, etc. 3) Speakers Cor-
ner, where one of the group shares a 
private HIV-story – it can also be done 
by a relative, who is also living with 
HIV, just not inside their own body.

Every Friday at 6 pm we meet for 
dinner, with food inspired from China, 
Africa and then some Danish cuisine 
every now and then. Many from our 
group take turns chipping in, donating 
and cooking. Usually we always have 
food with and without meat. At 7 pm 
the program of the evening starts, as 
explained above. And at 8 pm we drink 
coffee/tea with cake and talk about 
life!

We keep each other informed on 
e-mail, a closed and secret Facebook 
group and a closed Whatsapp group.

Many refer to the group as their new 
family or HIV family. One will notice 
right away, the care and warmth in be-
tween the participants. People share 
all kinds of things, from recipes to love 
at first sight, from worries around HIV 
medication to happiness due to a new 
job, from travel experiences to family 
photos etc. We are a group well knit 
together, who knows each others good 
and bad sides, yet still are excellent at 
welcoming new interesting people. We 
come from all walks of life, all colors, 
from all continents, have different sex-
ualities, wide range in age, grandmoth-
er and student side by side: We love 
our diversity! And we experience that 
this group gives us quality of life x

lighed med tidligere år 
stod Medicinsk Udvalg 

for arrangementet af 
Hiv-Danmark Aftenerne i 
2017.

På Hiv-Danmark Aftenerne mødes pa-
tienter tilknyttet hiv-ambulatorierne 
med læger og sygeplejersker til oplæg 
om medicinsk nyt og aktuelle temaer.

I 2017 havde vi desuden inviteret til 
forskellige paneldebatter på hospita-
lerne. Der blev diskuteret lokale tiltag 
om patientinddragelse, indsatser for 
mental sundhed og arbejdet med at 
ind drage livskvalitet i behandlingen.

Som sædvanlig var fremmødet godt, 
og det var muligt at få sig en lille snak 
efter aftenens oplæg. Et mere fyldigt 
referat fra aftenerne blev udgivet i for-
rige nummer af VI&HIV i december 
2017.

EATG 
Hiv-Danmark er repræsenteret i 
EATG (European AIDS  Treatment 
Group) ved Jens Wilhelmsborg fra 
Medicinsk Udvalg. EATG er den 
største NGO (Non-Governmental 
 Organisation) på hiv-området med ho-
vedsæde i Bruxelles. EATG arbejder 
for adgang til den optimale hiv-behan-
dling for alle hiv-positive i Europa. 
Europa som defineret af WHO (World 
Health Organisation) der inkluderer 

Central- og Østeuropa, som omfatter 
52 lande.

EATG holder løbende  medicinske 
opdateringsmøder om ny eller forbed-
ret hiv-medicin for sine medlemmer 
med deltagelse af medicinal firmaerne. 

På møderne fremlægger firmaerne 
deres data fra forsøg, bl.a. har der i 
år været fokus på integrasehæmmere 
og mediciner, der langsomt frigives i 
krop pen. På vegne af hiv-miljøet giver 
EATG sine input hertil og til eventu-
elle forsøgs protokoller.

I 2017 deltog Medicinsk Udvalg i fire 
møder i EATG.

Konferencer
I 2017 deltog Medicinsk Udvalg i to 
medicinske hiv-konferencer: Hiv & 
Aldring og EACS (European AIDS 
Clinical Society), som er den største 
europæiske medicinske konference. På 
baggrund af medlemskabet i EATG 
lykkedes det at opnå gratis adgang til 
begge konferencer.

Vigtigst på Hiv & Aldring var fokus 
på hiv og CNS (centralnervesystemet) 
samt virusets lang tidsindvirkning på 
bl.a. hjernen.

På EACS var et af fokusområderne 
PrEP–behandlingen, det vil sige den 
forebyggende hiv-behandling til hiv-
ne gative. Studier med en række nye 
stoffer blev gennemgået, og der var 
desuden debat om, hvordan man kan 
skaffe mulighed for adgang til gratis 
PrEP-behand ling i Europa

MEDICINSK UDVALG
Af Jens Wilhelmsborg, formand for medicinsk udvalg

I udvalget for medicin og information sidder Jens 
Wilhelmsborg (udvalgsformand), formand Helle 
Andersen, informationsmedarbejder Morten Eier-
sted og sekretariatschef Bent Hansen.
Jens Wilhelmsborg er også medlem af EATG (Euro-
pean AIDS Treatment Group).

Foto: Trond Alexander Tune - ultimatune.com
Stemning fra Hiv-Danmark Aftenen 2017, Rigshospitalet

I
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Foto: Trond Alexander Tune - ultimatune.com
Katrina Pitt Winther, Hiv-Danmark Aften 2017
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AT ARBEJDE SOM KATALYSATOR

sundhedsvæsenet er der i de senere 
år kommet større fokus på mere 
systematisk patientinddragelse. 

I november sidste år satte Hiv-Dan-
mark fokus på patientinddragelse på 
en række Hiv-Danmark Aftener rundt 
om på hospitalerne. I forbindelse 
med debatten på Rigshospitalet kom 
Hiv-Danmark i kontakt med Katrina 
Pitt Winther fra Enhed for Systematisk 
Patientinddragelse i Finsencenteret. 
Katrina var moderator på aftenens de-
bat. VI&HIV har sat Katrina i stævne 
her godt et par måneder senere for at 
følge op og høre lidt mere om hvad 
man mener med patientinddragelse 
på Rigshospitalet. Katrina har arbej-
det de seneste 5 år i Finsencenteret på 
Rigshospitalet, hvor behandlingen af 
kræft-, blod- og infektionssygdomme 
foregår.

Hvordan arbejder I med patientinddragelse?
– Man kan tale om patientinddragelse 
på tre niveauer. Der er inddragelse på 
det nære og direkte plan, der handler 
om kontakten og samarbejdet med den 
enkelte patient, og eventuelt partneren 
og de pårørende omkring patienten. 
Vi ønsker at blive rigtigt gode til at af-
dække patientens ønsker og mulighe-
der, så vi sammen kan lægge planer for 
pleje og behandling, der passer til den 
enkelte. Det handler bl.a. om at give 
handlekraft til den enkelte gennem 
god information, overblik, en klar plan 
og evt. undervisning, så patienten kan 
tage godt vare på sig selv.
– Så er der det organisatoriske niveau, 
hvor vi i alle ændringer og nye til-
tag skal tage afsæt i det, der er vig-
tigt og har værdi for vore patienter og 
pårørende. Det gør vi gennem syste-
matisk brug af patientundersøgelser 
og –interviews etc. Og vi gør det ved 
at invitere patienter og pårørende med 
til f.eks. workshops og relevante mø-

defora. Vi har også en Styregruppe for 
systematisk patientinddragelse, hvor 
patient- og pårørenderepræsentanter 
sidder med. Flere steder i centret har 
vi også patienter med til at introdu cere 
nye medarbejdere, og til at deltage i 
ansættelsesudvalg, når ledende medar-
bejdere skal rekrutteres. Det hjælper 
os alt sammen til at blive bedre til at 
sætte os i patienternes sted, og samti-
dig hjælper det os til at prioritere i en 
verden, der ellers godt kan byde på 
mange og konkurrerende dagsordener. 
– Endelig findes der det tredje niveau 
for patientinddragelse. Det rækker ud 
over Finsencentret og omfatter de in-
stanser, der med til at forme nye poli-
tikker og retningslinjer. Her er det som 
oftest de relevante patientfor eninger, 
der bliver inviteret ind som hørings-
part. Man kan sige, at det også er på 
det niveau, at HivDanmarks indfly
delse burde have gjort sig gældende i 
forbindelse med Lægemiddelkomiteens 
nylige beslutning om behandlingsskift.
Det er altså ikke kun på hospitalerne 
men også i de sundhedsfaglige råd og 
styrelser, at vi skal øve os på at give 
mere indflydelse til patienterne. Det 
stiller helt nye krav til alle parter.

Vil du kalde det en mere demokratisk til-
gang?
– Jeg vil nok ikke måle det efter en 
demokratisk målestok. I sidste ende 
handler det om at give patienterne 
mere indflydelse, så de kan klare sig 
bedst muligt med deres behandling.

Hvorfor er der blevet sat fokus på pa-
tientinddragelse her på Rigshospitalet?
– Det giver rigtig god mening et sted 
som Finsencentret, hvor vi har patien-
ter, der er meget syge, og ofte kom-
mer her længe, nogle steder livslangt, 
og hvor den medicinske behandling, 
som vi giver, har stor indvirkning på 

Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV

patienternes liv. Allerede i 2013 beslut-
tede ledelsen af Finsencentret at gøre 
sy stematisk patientinddragelse til en 
samlet strategi for afdelingerne ud 
fra en erkendelse af, at vi kunne blive 
bedre til at sikre, at vi hver gang møder 
hver patient med samme høje kvalitet, 
men på en måde, der tager udgangs-
punkt i den enkelte patient. Altså bort 
fra ”one size fits all” og henimod: 
Hvem er du? Hvad er vigtigt for dig? 
Hvad er dine bekymringer? Hvad kan 
vi gøre? Og hvad kan du selv gøre? 

Kan du nævne et par konkrete initiativer, I 
har arbejdet med?
– Ja f.eks. har vi ønsket at forbedre 
forholdende for de indlagte patienter 
på infektionsmedicinsk afdeling. En 
undersøgelse, hvor antropologer in-
terviewede og fulgte indlagte patient-
er, viste, at patienterne savnede faste 
holde punkter og viden om, hvad der 
skulle ske, hvornår. En patient sagde 
f.eks.: På en måde har jeg aldrig haft 
bedre tid end lige nu, men jeg ligger 
bare her og venter, så jeg føler ikke, 
at jeg kan bruge tiden til noget eller 
forberede mig på det, der skal ske. På 
den baggrund har personalet fundet 
frem til løsninger, der skal give flere 
faste holdepunkter. Vi har nu white-
boards (re: tavler) ved alle sengene, 
der giver information om de vigtig-
ste planer og aftaler, og som samtidig 
inviterer patienter og pårørende til at 
nedskrive spørgsmål og kommentarer. 
Vi har også fået mere systematik om-
kring stuegang, så patienterne ser den 
samme læge og sygeplejerske hen over 
ugen, og hver morgen får besked om, 
hvornår der ca. vil være stuegang (hvis 
der er behov for stuegang).
– Et andet tiltag er etablering af års-
samtaler for patienter med cystisk fi-
brose, hvor der nu sættes tid af til at 
stoppe op, tage et helikopterperspek-

I
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tiv og se mere bredt på, hvordan det 
går. Netop denne patientgruppe kom-
mer hos os livslangt, og derfor kan det 
være godt med en samtale, der bryder 
med rutinerne; og hvor vi kan spørge 
ind til, hvad der i øvrigt betyder noget 
for patienten og de pårørende.
– I Enhed for Systematisk Patientind-
dragelse går vi ind i forskellige projek-
ter og er en slags katalysatorer for pa-
tientinddragelse, om du vil. Vi henter 
en del inspiration fra vores samarbejde 
med den internationale patientorgani-
sation PlaneTree (https://planetree.
org). Planetree har 40 års erfaring med 
patientinddragelse og ved, hvad der 
gør et hospital ikke bare patientcen-
treret men ”menneskecentreret”. Det 
sker især ved at sikre, at alle foran-
dringer tager afsæt i, hvad der giver 
værdi for patienterne. Det sker gennem 
involvering i, træning af og omsorg for 
personalet. Det sker gennem ændrede 
arbejdsgange, ændrede fysiske rammer 
og en dedikeret ledelse. Vi har valgt 
at gå meget pragmatisk til værks. Vi 
hjælper afdelingerne med de projekter, 
de ønsker at arbejde med eller med im-
plementering af de strategier, som re-
gionen ruller ud. Og så sørger vi for at 
få patienterne med ombord.

Hvordan kan du mærke, at det gør en for-
skel?
– Jeg ople ver, kulturen er begyndt at 
ændre sig, fordi vi bliver stadigt bedre 
til at lytte til patienterne. Det giver an-
dre ideer og nye muligheder. Og dem 
får vi brug for nu, når vi skal til at ar-
bejde med værdibaseret styring.
– Hele Finsencentret, hvor det 

infektions medicinske speciale hører 
under, er med i en forsøgsordning, 
hvor vi 2018 bliver friholdt fra den al-
mindelige aktivitetsstyring (altså, hvor 
mange gange vi ser en patient). Vi får 
mulighed for at nytænke hvornår og 
hvordan, vi mødes med patienterne, 
hvis vi samtidig kan vise, at vi formår 
at fastholde eller øge den høje faglige 
og patientoplevede kvalitet.

Hvis du skulle give os et indtryk på 
hiv-området, hvad fornemmer du så, at der 
kommer til at ske?
– Vi kommer i stigende grad til at gå 
ind og se på, hvordan vores forskellige 
patientforløb skal indrettes og indivi-
dualiseres. Kan kontrollerne gøres 
kor tere og nogle måske foregå telefo-
nisk eller pr. mail? Skal der være færre 
kontroller for nogle og mere tid i kon-
trollerne for andre? Sigtet er at gøre 
byrden for patienten lettere og samti-
dig give personalet mulighed for at til-
rettelægge mere fleksible arbejdsgange, 
der styrker patienterne i at styre deres 
eget liv.
– Et andet eksempel på omlægning, 
som allerede har fundet sted, er at be-
handlinger, der kan klares inden for 
dagstid, nu foretages nede i vores am-
bulatorium, hvor vi bedre kan sty-
re tiden, og hvor vi samtidig sparer 
”dyre” sengepladser. Patienterne er 
glade for at komme ned i ambulatoriet, 
hvor en mere ”hverdagsagtig” stem-
ning hersker.
– Vi vil også gøre brug af de mulighe-
der, der er kommet med portalen Min-
Sundhedsplatform, hvor patienterne 
har mulighed for at tjekke aftaler og 

svar på prøver, kan skrive med egen 
læge og på sigt også booke og aflyse 
tider.
– Og så er jeg meget spændt på, 
hvordan det kommer til at blive mod-
taget af patienterne, når vi begynder at 
etablere sygeplejeambulatorier, så nogle 
samtaler med lægen helt eller delvist 
kan erstattes af samtaler med sygeple-
jen. Jeg tror mange vil opleve det som 
et kæmpe løft at få mulighed for at tale 
om sygdommens betydning for det le-
vede liv og få konkrete anvisninger på, 
hvordan de kan tage bedst vare på sig 
selv.
– Noget, som vi ikke kommer til at 
ændre på, er vores fokus på kontinu-
itet. Vi kommer fortsat til at tilstræbe 
størst mulig kontinuitet, så patienterne 
mødes med læger og sygeplejerske, der 
kender dem og kan sikre et sammen-
hængende patientforløb. Vi ved, at 
det er noget, patienterne vægter højt. 
Det er faktisk også noget, personalet 
vægter højt.
– Hvad der ellers kommer til at ske, er 
endnu uvist. Vi går fra at tale om, at vi 
skal skabe værdi for patienterne til at 
forstå, at vi skaber værdi med patien-
terne. Jeg tror, vi vil se flere eksperi-
menter og mange nye initiativer blive 
afprøvet – og det er spændende for 
sådan en facilitator, som mig x 
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ådet fra erfaren social-
rådgiver er, at du skal 

tænke dig om – og du skal 
tænke dig ekstra godt om, 
inden du fortæller din 
bankrådgiver, at du er 
hiv-positiv.

”Er det vigtigt at fortælle kolleger og 
chefer om sin hiv-status?” Spørgsmålet 
står ubesvaret et øjeblik. Det er social-
rådgiver Christian Peder sen, der spør-
ger. 

Han får ikke et entydigt svar fra del-
tagerne i Hiv-Danmarks arrangement 
på Kafe Knud i København, hvor 
han er inviteret til at tale om hiv og 
arbejds marked.

Han giver heller ikke selv et klart 
svar. For der findes ikke noget svar, 
der gælder for alle. Christian  Peder sen 
understreger dog det vigtige i, at vi 
hver især skal finde vores eget svar på 
spørgsmålet. Og hvis det er ”ja”, er det 
endegyldigt. 
– Du kan ikke trække det tilbage, og 
du kan ikke altid forudsige reaktionen, 
siger han.

Han har selv valgt at være åben på sine 
arbejdspladser, der primært har været 
i den finansielle sektor. Det har ikke 
været uden omkostninger.
– Du risikerer, at det giver bagslag 
efter nogen tid. Jeg har været ude for 
kolleger, der begyndte at snakke, om  
de havde lyst til at dele toilet, for de 
”havde jo børn derhjemme”, siger han.

SKAL JEG SIGE DET TIL 

Af Helge, medlem af Hiv-Danmark

Syg med god samvittighed
Han har dog ikke fortrudt sin åben-
hed, og han understreger, at man som 
hiv-positiv kan have nogle fordele 
ud af at fortælle sin chef, at man har 
en kronisk sygdom. Kronikere har 
mulighed for at få en såkaldt para-
graf 56-erklæring. Det vil sige, at din 
arbejds giver kan få en refusion, der 
svarer til dagpenge, fra kommunen 
fra den første sygedag. Normalt får 
arbejds pladsen først refusion, når en 
medarbejder har været syg i 30 dage.
– Hvis man har lidt flere sygedage end 
gennemsnittet, kan det betyde, at man 
kan være syg med bedre samvittighed, 
siger Christian Pedersen.

Hiv-positive, der ikke er mere syge end 
andre, kan på sigt få glæde af sådan en 
erklæring.
– Den kan være et springbræt til se-
nere i livet at få en flexjobordning, 
hvis man får behov for det, siger han.

… men husk at holde 
bankrådgiveren udenfor
Selvom man måske har fået “god” er-
faring med åbenhed om hiv i forskel-
lige sammenhænge, så bør man altid 
overveje, hvad ens oplysninger om hiv 
egentlig skal bruges til.

Christian Pedersen har en lang kar-
riere bag sig i den finansielle sektor. I 
dag arbejder han som socialrådgiver. 
Og hans råd er klart, at der ikke er no-
gen grund til at involvere bankrådgi-
veren i, at man er hiv-positiv.

… OG HVAD MED  

Patientforeningen kontaktes med 
jævne mellemrum fra medlemmer 
og andre hiv-positive med spørgsmål, 
om man har pligt til at fortælle om sin 
hiv-status.

Nogle situationer handler om åben-
hed i forhold til arbejdspladsen, an-
dre om oplysninger om ens helbred, 
man (stadig) kan bliver bedt om at give 
f.eks. i forbindelse med lånoptag, tegn-
ing af forsikringer eller besøg hos en ny 
tandlæge.

Man er ikke forpligtet til at fortælle 
om hiv, men der kan være nogen gode 
overvejelser om at fortælle om hiv.

– Generelt skal banken vide så lidt som 
muligt. Banken regner hiv-positive 
som mere usikre liv, uanset at behand-
lingen i dag er så god, som den er, si-
ger han.

Hvis du som hiv-positiv har brug for 
et lån til fast ejendom, vil banker ifølge 
Christian Pedersen tage sig betalt for 
den risiko.
– De ”gode” banker sætter renten op. 
Men nogle banker vil insistere på, at du 
skal have en livsforsikring, siger han.
Og det kan man ikke altid få som 
hiv-positiv.

Christian Pedersen understreger, at du 
som hiv-positiv aldrig er forpligtet til 
at oplyse din status – hverken på job-
bet eller i banken x

R

CHEFEN?
I BANKEN?
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samarbejde med Positiv-
gruppen og medicinal-

firmaet Gilead inviterede 
Hiv-Danmark til en 
debataften den 6. februar 
2018 om patientind-
dragelse.

Infektionsmedicinske læger, regions- 
og kommunalpolitikere deltog i debat-
ten, som foregik i Positivgruppen på 
Frederiksberg.

Debatten var foranlediget af det 
større behandlingsskift for at spare på 
medicinudgifterne, som fandt sted i 
Region Hovedstaden i oktober måned 
sidste år. Behandlingsskiftet har fået 
Hiv-Danmark til at spørge ind til det 
rationale og de processer, som ligger 
bag beslutningen. Især spørgsmålet om 
skift på tværs af medicinklasser, hvor 
man kan forvente kortvarige bivirk-
ninger, har vækket undren i patient-
foreningen, og ses som et nybrud.

Jan Gerstoft var sammen med Ole 
Kirk, begge læger på Rigshospitalet, 
inviteret til at give et indblik i begrun-
delsen for behandlingsskiftet.

Jan Gerstoft understregede, at det 

er den enkelte læge, som fastsætter be-
handlingen efter anbefalingerne fra 
det videnskabelige selskab. For tiden 
synes det forestående skift at være li-
geværdig.

Tidligere har Rådet for Anvendelse 
af Dyr Sygehusmedicin (RADS) fast-
sat, hvilken af de ligeværdige behand-
linger, som skal vælges. Det afhænger 
af de bud, som gives på, hvad det vil 
koste. Og herefter indgåes der aftal-
er med medicinalfirmaer om køb af 
medicin.

Typisk varer disse aftaler 1-2 år. De 
kan ændres, hvis ny information om 
langtidsbivirkninger, pris eller andre 
forhold sandsynliggør, at behand-
lingsvejledningen på området skal æn-
dres. Fremadrettet vil fagudvalget for 
hiv/aids under Medicinrådet komme 
med anbefalinger. Her vil repræsent-
anter fra patientforeninger sidde med i 
udvalget.

Ikke et skift en bloc
Det er en misforståelse, at behand-
lingsskiftet er sket en bloc, fordi der 
skal tages en række personlige hen-
syn. Hver enkelt patientjournal er gen-
nemgået for at finde ud af, om man 

kan tilbyde en anden og billigere be-
handling. Behandling med generisk 
medicin efter patentudløb betyder i 
reg len, at udgiften til medicin falder til 
6-7% af prisen for originalen.

I forbindelse med patentudløb har 
sygehusapoteket rettet henvendelse til 
lægemiddelkomiteen, hvilket har af-
stedkommet, at behandlingsskiftet er 
blevet diskuteret. Alle fire ambulatorier 
i Hovedstadsområdet var blevet kon-
taktet, og man havde vurderet, om der 
var en særlig grund eller om det var til-
fældigt, at en patient var sat på en be-
handling med et originalpræparat.

Erfaringer har vist, at behandlings-
skift helt generelt ikke påvirker effek-
ten af behand lingen for patienten. 

Ole Kirk supplerede Jan Gerstoft og 
henviste til en række systematiske skift, 
som enten havde forbedret livskvali-
tet eller sparet på udgifter til medicin, 
uden at det havde medført samme op-
mærksomhed, som behandlingsskiftet 
i oktober måned sidste år. Fra den al-
mene læges synspunkt får alle patienter 
også efter behandlingsskiftet en ensar-
tet behandling.

Begge læger medgav, at man selv-
følgelig kunne have informeret lidt 
mere grundigt på forhånd.

Forhold som hindrer skift
Der kan være forhold, som taler imod 
at anbefale et skift. Knoglepåvirkning 
vil typisk ikke være en bivirkning, 
der taler imod et skift. Omvendt vil 
risiko for bivirkninger som kvalme og 
maveproblemer, så man ikke kan for-
udsige toiletbesøg, tale imod skift.

Men overordnet tænker lægerne, 
at skiftene ikke bliver så slemme, for 
kombinationerne bliver stadig bedre, 
og man vil oftere skifte medicin for at 
reducere i bivirkninger.

Hvorfor kun i Region H?
Både det seneste behandlingsskift og 
tidligere skift har primært fundet sted i 
Region Hovedstaden. 

At 70% af alle hiv-positive er hjem-
mehørende i Hovedstadsområdet, 
påvirker i en vis grad ønsket om be-
sparelser fra regionen. Selvfølgelig vil 
lægerne gerne være fri for skift, men 
lægerne er ikke købmænd. Dog er det 
vigtigt at understrege, at der er tale 
om skift imellem ligeværdige behand-
linger.

PATIENTINDDRAGELSEN
Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV

Tommy Schou Christesen, 
bestyrelsesmedlem 
i Hiv-Danmark, var 
tovholder på debatten 
om patientinddragelse

Foto: Trond Alexander Tune - ultimatune.com

STYRK  

I
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Beklager proces, men 
beslutning fastholdes

Regionspolitiken Karsten Skawbo- 
Jensen (C) har i november måned sid-
ste år sammen med kollegerne Karin 
Friis Bach (B) og Torben Kjær (Ø) 
stillet opklarende spørgs mål til Region 
Hovedstaden om behandlingsskiftet. I 
administratio nens svar til politikerne 
fremgår det, at den billigere medicin 
vurderes at være lige så god, at ind-
køringen af skiftet har været fin, men 
at man beklager processen med mang-
lende inddragelse af patienterne.

På mødet i Positivgruppen reflek-
terede Karsten Skawbo-Jensen over 
nogle af de helt generelle udfordringer. 
Som politiker kan det være svært at 
sammenholde et sådant svar med 
personlige henvendelser fra borgere, 
som efterlader et andet ind tryk. Et 
 stadigt mere effektivt sundhedsvæsen 
med fokus på høj kvalitet i ydelserne 
kan betyde, at patienterne kommer 
til at bruge meget længere tid i sund-
hedsvæsenet i forskellige udrednings-
forløb. Den stramme styring har med-
ført et mere stringent aktivitetsfokus, 
hvor der er mere fokus på opstart af 
forløb og måske i mindre grad koordi-
nering. For mange patienter ville det 
ofte give mere mening (og blive ople-
vet som kvalitet), at forløbene er mere 
sammenhængende med færre besøg på 
hospitalet.

… nye principper på vej
I Region Hovedstaden er man ved at 
indføre en værdibaseret styringsmodel. 
Arbejdsgruppen mødes i februar.

Det er stadig et styrende princip, at 
den bedst mulige behandling skal til-
bydes, herunder den billigste mellem 
ligeværdige.

Men der kommer også til at blive 
skelet til, at der skal være lighed inden 
for og imellem regionerne i forhold til 
de behandlingstilbud, der findes.

Endelig bliver det et bærende prin-
cip, at det skal være patientsituationen, 
der styrer forløbet. Her kan man især 
tale om, at spørgsmålet om inddragelse 
bliver stadig vigtigere.

Sundheds væ se net er dog kronisk 
underfinansieret, og derfor har be-
sparende tiltag stået højt på dagsor-
denen. Man skal her sikre, at der ikke 
sker en uhensigtsmæssig politisering 
af beslutnings processerne. Det er vig-

tigt, at fagligheden i beslutningerne 
ikke påvir kes uhensigtsmæssigt. Der-
for er det vigtigt med en form for 
armslængde mellem politikere og fag-
personer i de forskellige regionale ud-
valg, der er nedsat for at udarbej de og 
forvalte behandlingsvejledninger.

Når det så er sagt, så bør det være 
muligt at inddrage patienternes per-
spektiv i en højere grad end nu for at 
sikre et mere langsigtigt perspektiv på 
kvalitet.

Lytter man til nogle af tilbagemel-
dingerne, der kommer fra patien terne, 
så er hvert skift i behandlingen en ud-
fordring, uanset om det er til det bedre 
eller til noget, som er ligeværdigt.

Godt at være inddragende
Tommy Petersen (B) fra Københavns 
Kommune var inviteret til at fortælle 
om erfaringer med beslutningspro-
cesser, hvor man ønsker at inddrage 
borgerne.

Muligheden for inddragelse hand ler 
først og fremmest om det opdrag, der 
udstikkes fra politisk hold. Det er med 
andre ord et politisk ansvar at sikre, at 
der bliver mulighed for inddragelse i 
beslutningsprocesserne.

Så hvis man på regionalt plan er 
påbe gyndt en proces for at udvikle nye 
modeller eller metoder for inddragelse 
af patien ter, så bør inddragelse af pa-
tienter ske allerede ved udarbejdelse af 
dette opdrag.

I Københavns Kommune har man 
mange års erfaringer fra arbejdet med 
brugerinddragelse i beslutningspro-
cesserne. Selvom det ikke altid er lige 
nemt at udføre, så er en inddragende 
beslutnings proces med til at sikre ople-
vet kvalitet hos brugerne. Man kan se, 
at resultaterne faktisk forbedres, fordi 
borgerne gennem inddragelsen tager 
større ejerskab.

Inddragelse er også vigtig at med-
tænke i forhold til et mere overordnet 
rettighedsper spektiv, hvor samfun-
dets stadig mere demokratiske na-
tur bør afspejles i dets institutioner 
og organisationer. Selv om regionen 
af faglige grunde forsøger sig med et 
armslængde-princippet, så bør man 
som politiker være meget opmærksom 
på, om berørte borgere bli ver inddra-
get nok i processen.

Et problem med udvalg 

uden inddragelse
I opdraget for den regionale lægemid-
delkomite står der ikke noget om, at 
brugernes perspektiv skal ind drages. 
Derfor kan man som sådan ikke undre 
sig over, at det ikke er sket.

Men hvad der dog står tilbage er, at 
en gruppe patienter ikke føler sig ind-
draget i beslutningen. Patientforenin-
gen er utilfreds, fordi den netop gerne 
vil inddrages.

Selvom man har kendt til beslutnin-
gen igennem et stykke tid, så har man 
heller ikke benyttet lejligheden til at 
høre organisationerne og klæde dem 
på. Men det beror på, at der i udvalget 
ikke er medtænkt brugerinddragelse.

Fremadrettet bør læren fra politisk 
hold derfor være, at man sørger for at 
medtænke mulighed for inddragelse af 
brugernes perspektiv, når man nedsæt-
ter udvalg.

Paneldebatten
Paneldebatten kredsede om spørgs-
målet om, hvad udfordringerne er ved 
mere værdibaseret ledelse og opdraget 
om, at man skal være mere inddragen-
de.

For lægen kan det være svært at 
se, hvordan man kan blive mere ind-
dragende end nu. Faktisk føler lægerne 
i stor udstrækning, at de har taget 
værdibaseret ledelse til sig. De efter-
lyser ikke selv særlige tiltag til at klæde 
patienter på i forhold til at blive mere 
deltagende.

Politikerne erkender, at læren fra 
behandlingsskiftet er, at patientind-
dragelse ikke bør være en topstyret 
politisk proces, men at arbejdet med at 
definere værdi i større udstrækning bør 
ske i samarbejde med patienterne.

Hiv-Danmarks protektor,  Henriette 
Laursen, afsluttede aftenen med at 
re flektere over, at historisk har ind-
dragelse været vigtigt for hiv-positive. 
De ville f.eks. bestemme, hvordan af-
delingerne skulle indrettes efter deres 
behov.

Efterhånden som det er begyndt at 
gå så godt med behandlingen, så har 
inddragelsen måske ligget lidt på den 
lade side.

Aftenen i Positivgruppen var derfor 
en kærkommen lejlighed til en fornyet 
samtale mellem læger og patienter x
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Bestyrelsen 
Helle Andersen (formand), Jacob 
 Hermansen (næstformand), Michael 
Rass (kasserer), Paul T, Lillian C., Sune 
Hansen, Tommy Christesen, Michael O. 
Protektor: Henriette Laursen
Forretningsudvalg: Helle,  Jacob, 
 Michael R og Bent Hansen
Hiv-Nordic: Helle og Jacob
Kafe Knud: Tommy og Michael O
AIDS-Fondet: Helle 

HUSK ÅRSMØDE!
Lørdag den 21. april 2018.
Kl. 10:50-12:15 

Kl. 12:30-14:30 

Kl. 15:00-17:00 

Kl. 17:15-18:00 

Udflugt, vi mødes ved Dokk1 
Hack Kampmanns Pl. 2, 8000 Aarhus C
Oplæg med Anna Iben Hollensberg:
Styrk immunforsvaret gennem din kost
Årsmøde 2018 
AIDS-Fondet, Østergade 9, 8000 Aarhus C
Konstituerende bestyrelsesmøde,  
efterfulgt af fællesspisning

Forslag til behandling på årsmødet skal være fremsendt 
senest den 7. april 2018 på info@hiv-danmark.dk eller 
med brev til Hiv-Danmark, Vestergade 18E, 4. 1456 Kbh K.

Dagsorden
Valg af dirigent(er), referent(er) og stemmetællere
Godkendelse af stemme berettigede medlemmer
Bestyrelsens beretning
Godkendelse af revideret års regnskab
Fastsættelse af kontingenter
Indkomne forslag, husk frist den 7. april 2018
Fremlæggelse af budget til orientering
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af bestyrelsessuppleanter
Valg af registreret/statsautoriseret revisor
Eventuelt

Patientforeningen 
Hiv-Danmark

Vestergade 18E, 3., 1456 Kbh K 
Tlf.: 33 32 58 68 
info@hiv-danmark.dk 
www.hiv-danmark.dk 
CVR 15 92 18 70 
Arbejdernes Landsbank, Frederiks-
sundsvej 160, 2700 Brønshøj 
Konto: 5331 000 024 5613 

343 medlemmer, heraf: 
193 enkeltmedlemmer 

93 fællesmedlemmer, Positivgruppen 
31 pårørende medlemmer
26 støttemedlemmer 

 
Omsætning 2017:  
Årets resultat 2017:  
Egenkapital 2018:

Donor eller sponsor (i 1.000 kr.)
Albertslund Kommune (§18) 
AIDS-Fondet 
Bent Hansens fødselsdag 
Centralhjørnet 
Dansk Tennisfond 
Fondation Juchum 
Frederiksberg Kommune (§18) 
Gilead Sciences A/S 
GlaxoSmithKline 
Hede Nielsens Fond 
Homoware 
Jannsen-Cilag 
Jaschafonden 
Københavns Kommune (§18) 
Merck Sharp Dohme 
Odense Kommune (§18) 
Private donationer 
Restaurant Søllerød Golfklub by Betina 
Skadesservice.nu 
Socialforvaltningen i København 
Udlodningsmidler 

5
175
13

1
25
60
85
94
85
15

2
50
25
75
28
13
42
15

6
121
395

2.018.247 kr.
- 67.907 kr.
183.809 kr.

Fundrasing 2017  (i 1.000 kr.)     1.328

01. 
02. 
03.
04.
05.
06. 
07.
08.
09.
10.
11.

Aktivitet
Meet&Greet
Hiv-Forum, Hivtræf og Information
Donation til drift
Julefrokost, Kafe Knud
Kafe Knud
Information
Kafe Knud, Frivillige og Mentor
Patientmøder, Hiv-Forum og Aktiviteter
Patientmøder og Levekår
Hiv-Forum
Kafe Knud
Patientmøder
Information
Kafe Knud, Frivillige og Mentor
Patientmøder
Mentor
Levekår, Netværk og Meet&Greet
Kafe Knud
Kafe Knud
Rådgivning og støtte
Drift og aktiviteter

2012
2013
2014
2015
2016
2017

50%
50%
52%
53%
65%
52%

19%
18%
13%
12%
12%
28%

31%
35%
36%
31%
23%
19%

1.79
1.61
1.35
1.32
1.29
1.33

Offentlige 
puljer

Læge-
middel

Private 
fonde

Total

Ansatte (evt. timetal pr. uge)
Annette Nielsen (17 t.), Kafe Knud
Helle Schnell (6 t.), Kafe Knud
Morten Eiersted (30 t.), Sekretariat
Solveig Roth, honorar, Mentorprojekt

Frivillige, sekretariat
Helle Andersen, formand
Bent Hansen, sekretariatschef 
Gunner Sørensen, bogholder 
Jens Wilhelmsborg, medicin 
Gyda Svanberg, omsorg og støtte 
Tommy Christesen, Meet & Greet

Fundrasing 2017 (kilde)

Hiv-Danmark er en patientforening og paraply-
organisation i Danmark for hiv-positive, 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. 

Skriv til medlem@hiv-danmark.dk eller ring på 
tlf. 33 32 58 68 hverdage kl. 11.00-15.00. Kontakt 
vedr. dit medlemskab eller medlemspost sker lige-
ledes på e-mail eller pr. telefon.

VI&HIV – ISSN 1902-7346 – Hiv-Danmark
Vestergade 18E, 4., 1456 Kbh. V, Tlf.: 33 32 58 68 
info@hiv-danmark.dk – www.hiv-danmark.dk

Husk tidsfrist for indlæg hver den 15. i måneden 
før udgivelse. VI&HIV udgives marts, juni, oktober 
& december måned. Redaktionen består af Bent 
Hansen (ansv. red.) og Morten Eiersted (red., foto, 
ill. & layout). VI&HIV trykkes i ca. 325 styk. 

Hvis du vil skrive et indlæg til bladet, så kontakt  os på  
info@hiv-danmark.dk, vi glæder os til at høre fra dig!

Tilmeld dig på  www.hiv-danmark.dk eller tlf. 33 32 58 68 af hen-
syn til planlægningen. Vi glæder os til at se dig!


