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Dette er et kursustilbud til 
dig, som er hiv-positiv. 
Kurset henvender sig til 
personer med en kronisk 
sygdom, og det kan give 
den enkelte nogle 
redskaber til at tackle en 
hverdag, der ind i mellem 
kan være problemfyldt. 

Har du svært ved at sætte dig nogle 
mål og nå dem? Så er dette et tilbud til 
dig. 

Her vil du få en vifte af redskaber, 
hvor nogle vil passe den ene, og andre 
vil passe den anden. Der er med an-
dre ord mange gode grunde til at vælge 

Patientuddannelse
- Lær at leve med en kronisk sygdom! (Hiv)

dette tilbud. Kurset giver inspiration 
til og råd om, hvordan du kan mestre 
symptomer, hvordan du kan få noget 
ud af dine kontrolbesøg, og hvordan 
du kan få en positiv tilgang til din syg-
dom. Man kunne lidt populært sige, at 
der er tale om et coaching-kursus. Kur-
set fi nder sted i AIDS-Liniens lokaler, 
Skindergade 27, 2., 1159 København 
K. fra fredag den 25. juni 2010 til søn-
dag den 27. juni 2010.

Mødetidspunkt

Fredag den 25. juni kl. 19.00-22.00
Lørdag den 26 juni kl. 10.00-22.00 
(inkl. spisning)
Søndag den 27 juni kl. 10.00-15.00

Af Tonny Bønløkke Hertz, Rådgiving Øst

Udgifter til overnatning dækkes ikke. 
Kurset er gratis, og der er fuld forplej-
ning.

Kurset er arrangereret af STOP 
AIDS og Hiv-Danmark. Kursusledere 
er Per Slåen og Tonny Bønløkke Hertz

Tilmelding til Rådgivning Øst på 
e-mail info@hiv-danmark.dk eller på T 
33 32 58 60 senest den 21. juni 2010.

KURSUS

LÆR AT LEVE MED EN 
KRONISK SYGDOM

Vagtskifte

Efter 11 år som formand 
for Hiv-Danmark fratræder 
Henrik Arildsen og 
overlader posten til Helle 
Elena Andersen.

Hiv-Danmark inviterer derfor venner, 
bekendte og samarbejdspartnere til af-
skedsreception for Henrik fredag den 
11. juni kl. 15-18 i Kafe Knud, Skin-
dergade 21, kld., 1159 København K

Der vil samtidig være lejlighed til at 
hilse på foreningens nye formand Helle 
Elena Andersen (se portræt af den nye 
formand på side 4 i dette blad).

Af Bent Hansen, sekretariatschef
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Af Morten Eiersted, redaktør VI&HIV

At vi som ansatte og 
frivillige til daglig sætter 
stor pris på Solveig, 
hersker der ingen tvivl om. 
Derfor var det en stor 
glæde, at Solveig fi k årets 
Patientpris, da AIDS-
Fondet fejrede 25 år den 
27. maj 2010 i København.

Solveig Roth fi k AIDS-Fondets Pa-
tientpris for hendes årelange råd-
givningsarbejde og særlige empati. 
Forskningsprisen går i 2010 til kultur-
sociolog Jakob Haff  for den systema-
tiske gennemførelse af ”Sexlivsunder-
søgelsen” blandt bøsser i Danmark. 
Informationsprisen går til fotograf Da-
vid Gillanders og journalist Rasmus 
Poulsen for deres foto- og radiorepor-
tager om gadebørn i Ukraine. I år ud-
delte AIDS-Fondet en ekstraordinær 
Erhvervspris til Vero Moda for årelang 
indsats for at generere penge og op-

Hvordan går det med undersøgelsen?
- Det går godt, tak! Jeg er kommet et 
godt stykke vej nu, så jeg skal til at 
lave min første opsamling, en såkaldt 
felt rapport. Jeg har ikke haft nogle kri-
terier for, hvor mange unge jeg skulle 
snakke med. Det er noget med at gå til 
emnet på dets egne præmisser. Hvis der 
ikke var nogle, som ville snakke med 
mig, så måtte jeg jo nøjes med at snak-
ke med dem, som omgås de unge, altså 
rådgivere, sygeplejerske, læger mv. Jeg 
har været interesseret i at tale med så 
mange unge hiv-smittede mellem 15 og 
25 år som muligt. Jeg har interviewet 
12 unge ind til videre. To over mobi-
len, fordi de ikke havde lyst til at mø-
des med mig ansigt til ansigt.

Hvordan er du kommet i kontakt med 
de unge?
- Jeg har først talt med sygeplejersker 
og læger på de ambulatorier, hvor de 
unge går til kontrol både på voksen- og 
børneambulatorierne. Så har jeg end-
videre fået kontakt med unge gennem 
Hiv-Danmarks rådgivere. Jeg har ikke 

talt med forældrene til de unge, men 
det kunne egentlig være spændende at 
snakke med dem, fordi de måske kan 
give andre vinkler på livet som ung 
hiv-smittet i Danmark.

Hvordan er undersøgelsen forløbet?
- Jamen de fl este interview med de 
unge har faktisk været rigtig gode. De 
har for det meste foregået på hospitalet 
i forbindelse med, at de unge alligevel 
har været til kontrolbesøg. Faktisk har 
jeg lige afsluttet en tre-fi re måneders 
periode, hvor jeg har talt med forskel-
lige personer på hospitalsafdelingerne.

Er det første gang du laver en undersø-
gelse med unge?
- Ja, og det betyder også, at jeg har 
måttet sætte mig ind i etikken med at 
bruge informanter under 18 år. For ek-
sempelhar jeg forberedt mig på at mi-
nimere det magtforhold, der uundgåe-
ligt ligger i forholdet mellem voksen og 
ung, den som stiller spørgsmål og den, 
som svarer på spørgsmål, eller mellem 
patient og sundhedsmedarbejder. Jeg er 

Nikolaj Darre er antropolo-
gistuderende. Han har 
siden foråret arbejdet på 
en undersøgelse, som skal 
ligge til grund for hans 
speciale. Undersøgelsen 
handler om ungdommen 
med hiv. VI&HIV har mødt 
Nikolaj for at høre lidt om 
hans arbejde.

Af Morten Eiersted, redaktør VI&HIV

Pris på Solveig



3Juni 2010

DET BLÅ SUNDHEDKORT

kan have nytte af det blå sundhedskort. 
Det blå sundhedskort giver dig ret til at 
modtage behandling på samme vilkår 
som off entligt forsikrede i det pågæl-
dende land. Det kan derfor komme på 
tale med en form for egenbetaling og 
man kan ikke behandles i privat regi. 
Med kortet har du ret til at modtage 
medicinsk behandling ved sygdom, der 
opstår i forbindelse med sygdom. Det 
er dog vigtigt at notere sig, at du med 
det blå sundhedskort ikke kan udskyde 
en nødvendig behandling for at få den 
i udlandet, og at kortet heller ikke gi-
ver ret til at tage til udlandet med det 
formål at få behandling. Der kan være 
forskelle rundt om i Europa, om de har 
kendskab til det gule eller det blå sund-
hedskort, så det er en god ide også at 
medbringe det gule kort.

Du kan gå ind og bestille et blåt 
sundhedskort på din kommunes hjem-
mesde med dit CPR-nr. og digital sig-
natur eller henvende dig i den lokale 
borgerservice.

ÅRSREJSEFORSIKRING

Forsikringsselskabet 
Gouda oplyser til Hiv-
Danmark, at det ikke 
længere har undtagelser 
vedrørende hiv.

Det vil med andre ord sige, at du som 
hiv-smittet skal opfylde de almindelige 
betingelser for kronisk syge. Det be-
tyder, at du skal søge en forhåndsgod-
kendelse, hvis du inden for de sidste 
2 måneder op til afrejsen (eller 6 må-
neder for rejser, der er over en måneds 
længde):

1. Har været indlagt
2. Har været til læge uden for alminde-

lig kontrol
3. Har fået ordineret en ændring af din 

medicin (f.eks. anden dosering, op-
hør eller påbegyndelse af ny medi-
cin)

4. Eller er skrevet op til, henvist til eller 
på venteliste til vurdering eller be-
handling

Hvis du kan svare ja til et eller fl ere af 
ovenstående punkter, bør du søge en 
forhåndsgodkendelse hos forsikrings-
selskabet. Såfremt din kroniske eller 
eksisterende lidelse ikke har givet an-
ledning til at svare ja til et af ovenstå-
ende punkter, behøver du ikke søge 
forhåndsgodkendelse eller oplyse om 
hiv.

Et alternativ, og i nogle sammen-
hænge en billigere forsikring, er årsrej-
seforsikringen hos TRYG. Denne for-
sikring dækker hiv-smittede på samme 
vilkår, som nævnt for oven, og gælder 
et helt år.

Gult eller blåt sundhedskort

Det kan også være en god ide at over-
veje, om du skal anskaff e dig det blå 
sundhedskort (EU-sygesikringskor-
tet) ud over det gule sundhedskort (det 
gule sygesikringsbevis). Personer med 
kronisk lidelse (herunder hiv-smittede), 
som under et ferieophold kan have be-
hov for en efterkontrol eller lignende, 

Af Tonny Bønløkke Hertz, Rådgivning Øst

REJSEFORSIKRING

Nyt om rejseforsikring!

ikke sundhedsarbejder, men blev nemt 
opfattet som en del af sundhedsper-
sonalet og dermed også som en del af 
’sundhedsinstitutionen’ og den medhø-
rerne autoritet.

Hvordan kan du mærke det?
- I nogle interview har jeg haft for-
nemmelsen af, at de blot svarede mig 
på det, som de troede, at jeg gerne vil 
høre. For at tilfredsstille mig, så at sige. 
Men de fl este interview er dog gået 
over al forventning. 
- Jeg har under mit projektforløb haft 
kontakt med Ungdomsmedicinsk Vi-
denscenter, fordi jeg med mit emne jo 
beskæftiger mig med unge, der lider af 
en kronisk sygdom, og dermed unge 
som regelmæssigt er i kontakt med 
sundhedssektoren. Unge med kroniske 
sygdomme er hverken børn eller voks-
ne, derfor kan de komme til at føle, at 
de ikke rigtig hører til nogen steder på 
hospitalet. Hospitaler i Danmark er 
inddelt i børne- eller voksenafdelinger, 
og som syttenårig er det ikke fedt kun 
at ligge på stue med enten femårige 

børn eller kun voksne.

Sådan en slags teenagere i sundheds-
væsenet?
- Ja, og på Ungdomsmedicinsk Vi-
denscenter tilbyder de faktisk et kom-
munikationskursus til sundhedsperso-
nalet, som handler om, hvordan man 
kan blive bedre til at kommunikere 
med unge. Jeg deltog faktisk på et af 
deres kurser, som jeg fi k et rigtig godt 
udbytte af.

Hvordan fandt du på at din opgave 
skulle handle om unge hiv-smittede?
- Altså jeg er interesseret i forholdet 
mellem at være ung og skulle i gang 
med livet, samtidig med at man har 
en kronisk sygdom. På Københavns 
Universitet er der et sted, som hed-
der projekt- og karrierevejledningen. 
Her formidler de kontakten mellem 
fi rmaer/institutioner og studerende. 
På Skejby sygehus sidder hiv-rådgiver 
Tinne Laursen, som blandt andet står 
bag Ungegruppen (re: for hiv-smittede 
mellem 15-25 år ). Hun søgte stude-

rende, som var interesserede i emnet. 
Men da hun bor og arbejder i Århus og 
jeg i København, foreslog hun mig, at 
jeg tog og kiggede på problemstillingen 
på Sjælland. Desuden er Hvidovre og 
Rigshospitalet de hospitaler, hvor fl est 
hiv-smittede er tilknyttet. Hun gav 
mig kontakten til Anders Dahl, og så 
kom jeg i kontakt med Hiv-Danmark.
- De fl este kontakter har jeg haft gen-
nem Hvidovre Hospital og Rigshospi-
talet. Jeg har også forsøgt mig med at 
skrive noget til hjemmesiden (re: www.
hiv-danmark.dk), men det har ikke gi-
vet nogle tilbagemeldinger. Jeg håber 
dog på, at det kan være der lidt endnu. 
Jeg kunne godt tænke mig at få kon-
takt med fl ere unge hiv-smittede eller 
forældre til unge hiv-smittede.

Hvordan kommer man i kontakt med 
dig?
- Det nemmeste er at skrive en e-mail 
til mig på nikolajdarre@gmail.com el-
ler sende mig en sms på 22 93 16 93.
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Rebellen, der blev formand

Helle Andersen blev i april 
valgt til formand for Hiv-
Danmark. VI&HIV har taget 
en snak med den nye 
formand for at høre om 
hendes visioner og 
personlige målsætninger.

- Jeg blev konstateret hiv-positiv til-
bage i 1987, fortæller Helle. Men som 
så mange andre hiv-positive holdt jeg 
de første par år min hiv-status for mig 
selv og de nærmeste blandt min fami-
lie og venner. Jeg kom for alvor i kon-
takt med miljøet, da jeg begyndte at 
komme i Solstrålerne. Solstrålerne er 
stadig i dag en vigtig aktivitetsgruppe 
for hiv-positive og pårørende, og siden 
dengang tilbage i 90 érne har det været 
vigtigt for os, at der var et helhedssyn 

på hiv. At få sat vinkler på, hvordan 
man kan leve med hiv.

Kan du forklare, hvad der ligger bag 
helhedssynet?
- Et helhedssyn … eller holisme om 
du vil … har været helt centralt fra be-
gyndelsen i Solstrålerne. Jeg kom med 
kort tid efter at navnet blev ændret fra 
AlternatHIV til Solstrålerne, og det 
handlede meget om at indhente viden 
på området. Vi var en selvhjælpsgrup-
pe, først og fremmest, men jeg husker 
også, at vi indsamlede information, 
artikler og bøger og opbyggede et hiv-
bibliotek. Vi var omkring 100 med-
lemmer og havde en ret stor gruppe af 
frivillige som fordelte arbejdsopgaverne 
imellem os. Vi arrangerede fællesspis-
ning med vegetarisk, økologisk mad, 
afholdt kurser og foredrag bl.a. inden-
for alternativ behandling og vi fi k også 

stablet et medlemsblad på benene: Sol-
strålen. Men vi havde også mange ud-
fl ugter og fester og fl ere udlandsrejser.  
Jeg har været en del af Solstrålernes ak-
tivitetsgruppe siden 1995, fungeret som 
formand og redaktør og siden også som 
Solstrålernes repræsentant i bestyrelsen, 
da vi i 2006 blev lagt ind under Hiv-
Danmark som en aktivitetsgruppe.

Hvor meget kendte du til Hiv-Dan-
mark, før du kom i bestyrelsen?
- Mange af os i Solstrålerne så … og 
ser … Hiv-Danmark som en lidt tung 
og bureaukratisk organisation, der i 
forhold til sin størrelse laver meget få 
patientaktiviteter. Det er jo ikke fordi 
vi på nogen måde negligerer Hiv-Dan-
marks rådgivnings- og informations-
indsats, det politiske arbejde eller drif-
ten af cafeerne. Men du må tænke på, 
at Solstrålerne havde en helt anderledes 

Af Morten Eiersted, redaktør VI&HIV
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struktur og et andet fokus, hvor vi med 
et relativt lille budget alligevel kunne 
tilbyde en bred vifte af sociale med-
lemsaktiviteter. Det var selvfølgelig på 
helt frivillig basis, men dengang kunne 
vi godt drømme om, hvad man kunne 
lave af aktiviteter, hvis man altså kunne 
råde over et større budget. I Hiv-Dan-
mark syntes vi måske, at der var … og 
er … for lidt sociale medlemsaktivite-
ter. 

Hvorfor kom I med i Hiv-Danmark?
- Solstrålerne mistede som bekendt sit 
tilskud. Vi var i forvejen medlem af 
Hiv-Danmark som en samlet gruppe, 
så vi det som et naturligt skridt at blive 
lagt ind under foreningen. Vi fi k vores 
eget kommissorium, som sikrede os, 
at vi havde vores egne midler til akti-
viteter. Vi havde tidligere drevet vores 
forening for omkring 50.000 kr. om 
året. De 30.000 kr. kom fra Sundheds-
styrelsen, og vi søgte derudover midler 
fra Fonden af 1. December 1995 i Po-
sitivgruppen eller lavede indsamlinger 
på Tivolis julemarked, før AIDS-Fon-
det overtog al indsamlingsarbejdet. 
Solstrålerne modtager i dag på lige fod 
med Hiv-Danmarks øvrige smågrup-
per ca. 3.000 kr. årligt til vores sociale 
og kulturelle aktiviteter, men selvom 
midlerne er små, så holder vi stadig 
fanen højt. Solstrålerne er i dag Hiv-
Danmarks sociale aktivitetsgruppe i 
København.

Hvad vil du gerne skabe som formand?
- Øge mulighederne for, at hiv-positive 
som ikke kender hinanden får bedre 
lejlighed til at mødes. F.eks. som da vi 
afholdt Hiv-Forum for nylig, hvor 44 
hiv-positive brugte to dage sammen. 
Jeg kunne godt have tænkt mig, at vi 
havde haft mere tid, men vi havde pga. 
den økonomiske situation kun råd til 
et mindre landsseminar i år. Hiv-Fo-
rum bekræftede mig i, at hiv-positive 
har et stort behov for at mødes, et be-
hov som Hiv-Danmark skal arbejde på 
at dække.
- Mit engagement i bestyrelsesarbejdet 
har bl.a. drejet sig om at sikre, at der er 
sociale aktivitetsgrupper. Ved at sidde 
i bestyrelsen har jeg også fået en større 
indsigt i, hvad Hiv-Danmark laver. Jeg 
var ikke åben hiv-positiv før jeg kom 
i bestyrelsen. Men jeg er blevet det af 
at sidde der. Alle de diskussioner og al 
den viden, som har tilfl ydt mig, har bi-
draget til min beslutning om at være 
åben om min hiv status. Som medlem 

af bestyrelsen hører du om initiativer, 
forskning … man bliver faktisk ud-
dannet som patient gennem de kurser 
og de aktiviteter, som bestyrelsesarbej-
det kræver.
- Men jeg kan også huske, at bare det 
at få tilsendt EPI-Nyt hver måned (re: 
hiv-overvågning fra Statens Serum In-
stitut) … det var meget hårdt at skulle 
forholde sig til det. Men bestyrelses-
arbejdet har jo sat nogle tanker i gang 
i mig, fået mig til at tænke over, hvor 
jeg er i dag, og hvordan jeg måske kan 
gøre en forskel ved at hjælpe andre hiv-
positive.
- Vi (re: Hiv-Danmark) har et stort 
behov for at blive bedre kendt i den al-
mindelige befolkning: Hvis man ikke 
kender en, der er hiv-positiv, eller ikke 
selv regner sig selv som hiv-positiv, 
så fænger vores budskaber ikke nød-
vendigvis. Især ikke i en verden hvor 
man hver dag skal sortere i uendelige 
mængder af information. Det skal vi 
arbejde på at ændre ved at skabe en 
større åbenhed. Hiv er et tabu, fordi 
det handler om sex, liv og død og an-
dre ting, som vi er relativt private om. 
Det er vores opgave at gøre hiv relevant 
for en større gruppe af mennesker end 
i dag for at reducere det stigma, som er 
helt unødvendigt . I dag er det ikke de 
kendte tilfælde af hiv der udgør proble-
met i forhold til smittespredning men 
derimod de, som ikke ved, at de er hiv-
positive.

Hvorfor skal vi have fl ere medlemsakti-
viteter som f.eks. Hiv-Forum?
- Der er stadig isolation og stigmatise-
ring fra samfundets side … og fra de 
hiv-positive selv. Jeg er selv et glimren-
de eksempel på selvstigmatiseringen. 
Det tog mig næsten 20 år som hiv-po-
sitiv at være helt åben omkring min 
sygdom. Og først fuldt ud efter at jeg 
kom ind i Hiv-Danmarks bestyrelse, 
efter mange års kontakt med andre 
hiv-positive.
- Hiv-Forum (re: landsseminar) er et 
godt eksempel på det, som vi skal have 
mere af i Hiv-Danmark. Man snakker 
jo ikke bare om sygdom … jo indimel-
lem … men det handler mere om at 
være sammen med ligesindede, hvor 
hiv ikke er med til at gøre én anderle-
des. Det vil du høre, at forskellige pa-
tientgrupper taler om, så det er ikke 
noget, som er særlig unikt for hiv-posi-
tive. Det er indlysende, og foreningen 
bør prioritere sådanne aktiviteter, hvor 
vi kan spejle os i hinanden og vores liv. 

- Vi var 44 meget forskellige deltagere 
på Hiv-Forum, og jeg vil især frem-
hæve vores møder om og diskussion 
af åbenhed samt de mange spørgsmål 
til lægens bord og de sociale aktivite-
ter, der var en del af programmet. Men 
desværre havde vi alt for kort tid til 
Hiv-Forum denne gang.

Du er også ved at blive kendt for din 
sorte bog?
- Ja, en inspirationstank kalder jeg den. 
I den bog kan folk komme og skrive 
forslag til gode ideer. Jeg har haft den 
med rundt omkring ved de forskellige 
arrangementer, som jeg har deltaget i. 
Jeg tror lige, at folk skal vænne sig til 
det, men jeg har allerede fået et par 
gode hilsner og nye ideer, som vi må 
søge at få afprøvet. Vi skal i det hele ta-
get se at få gjort op med idéer om ”det 
kan man ikke”, som jeg tror mange 
hiv-positive kan gå rundt og føle. Som 
patientforening er det super vigtigt at 
lytte til patienternes behov, ønsker og 
ideer. – Og der er masser af ideer, smi-
ler Helle og peger på sin sorte bog.
- Hiv-positive er en stor og blandet 
gruppe, hvor oplevelser og behov er for-
skellige, og det kommer til udtryk, når 
man kommer i snak med folk. Men 
alle har glæde af at mødes med andre i 
samme situation. Alle har en historie, 
som andre kan lære af.
- Jeg synes, at inspirationstanken er 
vigtig, fordi den også er et signal om, 
at vi Hiv-Danmark har tilbud, som alle 
kan være med til at påvirke. Hiv-Dan-
mark skal lave fl ere aktiviteter, men 
også fortsat fokusere på vores vigtige 
indsats i forhold til rådgivning, det in-
ternationale arbejde osv.

Ønsker du, at vi skal arbejder anderle-
des eller samle viden om behov op på 
en anden måde?
- Det er vanskeligt at måle på de bløde 
værdier, og vi har også et hensyn i for-
hold til anonymitet. Men vi skal være 
mere åbne og samle mere viden ind 
… og ja, der er denne bog en meget 
simpel måde at gøre det på. Men det 
er også vigtigt, at hiv-positive blander 
sig mere. Jeg vil gerne have en positiv 
udvikling, hvor vi fokuserer på sam-
arbejde og bruger alle de gode kræf-
ter, som eksisterer i miljøet. Jeg kunne 
godt tænke mig, at vi f.eks. arrangerer 
åbne fyraftensmøder, måske en gang 

Fortsættes på næste side
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om måneden, hvor vi spørger medlem-
merne, hvad de ønsker sig af Hiv-Dan-
mark, så vi får mere kommunikation 
mellem medlemmer og bestyrelse.

Hvad ønsker du at bygge videre på fra 
den forrige bestyrelse?
- Jeg oplever ikke, at der er tale om et 
brud, fordi jeg nu er blevet formand. 
Arbejdet i Hiv-Danmark fortsætter. 
Jeg har lært utroligt meget af Henrik 
(re: Arildsen) og har stor respekt for 
ham for hans store viden og erfaring og 
de resultater, han har opnået for Hiv-
Danmark. Han har et stort kendskab 
til hiv-området, og han har været en 
god formand, der har kæmpet for, at de 

svage hiv-positive får hjælp til at kom-
me ud af isolation og stigmatisering.

Jeg ønsker at værne om vores fælles-
skab, at være en garant for at det er et 
fællesskab for alle. Jeg vil gerne have 
fl ere medlemmer af foreningen, fl ere 
ambassadører, så vi kan blive endnu 
mere synlige. Vi skal have fl ere frivilli-
ge, aktive medlemmer lokalt rundt om-
kring, som kan fortælle om Hiv-Dan-
mark, hiv/aids-problematikker m.v., så 
vi kan få større politisk synlighed.

Jeg synes selv, at jeg er god til at lyt-
te og fi nde løsninger der kan opnå en 
bred tilslutning. I mit professionelle 
virke har jeg bl.a. beskæftiget mig med 
rådgivning og hjælper i øjeblikket f.eks. 

Rebellen, der blev formand: Fortsat fra side 5

folk med deres CV og med at skrive 
jobansøgninger. Jeg er ret skrap til at 
samarbejde og fornemme, hvor vi kan 
nå kompromisser. Det er mit håb, at 
jeg kan bidrage med noget af det til at 
skabe en større samling og fl ere aktivi-
teter i hiv-miljøet.

Sentesterprojektet har 
indsendt et resumé.

Anders Dahl og Morten Eiersted fra 
Hiv-Danmark iværksatte i april 2009 
en undersøgelse af, hvorfor nogle hiv-
smittede først bliver testet mange år ef-
ter, at de er blevet smittet. I samarbejde 
med den danske hiv-kohorte og de otte 
infektionsmedicinske afdelinger blev 
et spørgeskema udleveret til hiv-smit-
tede, som er testet sent i perioden 2003 
og frem til juni 2009. Spørgeskemaer 
er kommet retur til Hiv-Danmark fra 
september 2009 og frem til slutningen 
af marts 2010.  Det har derfor været 
muligt at sende et resumé af under-
søgelse til den 18. internationale aids-
konference, der afholdes i slutningen af 
juli måned i Wien, Østrig. Forfatterne 
håber på, at resumeet bliver godkendt, 
så det bliver muligt at udforme en po-
ster, der kan komme med på konferen-
cen.

De foreløbige resultater

Vi har frem til maj ikke haft særlig me-

Sentesterprojektet

get tid til at gå i dybden. 375 personer 
konstateret med et CD4-tal mindre 
end 200 i perioden fra januar 2003 til 
juni 2009 er blevet udvalgt til at del-
tage i undersøgelsen. Efter telefonisk 
kontakt med afdelingerne, formoder 
vi, at der er blevet udleveret knap 200 
spørgeskemaer. hvor af 97 gyldige og 3 
blanke er kommet retur. - Tak for alle 
de indkomne besvarelser.

Fordeling på køn, seksuel 
identitet m.v.

73% mænd og 26% kvinder har svaret 
(en enkel har ikke angivet køn). 45% 
var heteroseksuelle mænd og kvinder, 
35% homoseksuelle mænd og 11% bi-
seksuelle mænd. Lidt over halvdelen 
har bemærket symptomer. En tredjedel 
af de personer, der i første omgang har 
henvendt sig til en læge eller lignende, 
er ikke blevet foreslået en hiv-test.

Besvarelserne vil i den kommende 
tid blive gennemgået nærmere, og un-
dersøgelsens resultater vil kunne ses på 
Hiv-Danmarks hjemmeside i løbet af 
sommeren.

Af Morten Eiersted, redaktør VI&HIV

Kontaktannoncer

Skriv til Hiv-Danmark, Rådgivning 
Øst, Skindergade 44, 1.,1159 Kbh K. 
hvis du ønsker at bringe en kontaktan-
nonce. Skriv max. 75 ord om dig selv, 
dine interesser samt ønsker til en part-
ner.

Du kan svare på vores kontaktan-
noncer ved at indsende et brev til sam-
me adresse med billetmærke sammen 
med dit svar og en konvolut vedlagt 
porto. Så sender vi dit svar videre.

Mand i Kbh søger kvinde

Hej! Ungdommelig mand på 63 år, har 
været hiv+ i 15 år, har det godt, god 
bolig, god økonomi. Savner en kvinde, 
så vi kan nyde livet sammen. 
Skriv og lad os ses.
Billetmærke 02/10
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Vi samler maskerne op ...

Gratis rådgivning til hiv-smittede og pårørende
Væresteder i København og Århus
Information om sundhed, samfund og medicin

Se mere på www.hiv-danmark.dk eller ring til os 
på T 33 32 58 68 (Øst) eller T 70 22 58 68 (Vest)

er en patientforening for alle hiv-smit-
tede i Danmark uanset smittemåde, køn, 
seksualitet og nationalitet. Hiv-Danmark 
arbejder for at varetage hiv-smittedes, 
pårørendes og efterladtes interesser.
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Hiv-Danmark afholdte som sædvan-
lig sit årsmøde i april. Denne gang i 
Århus. For 11. gang afl agde Henrik 
Arildsen som formand for forenin-
gen beretning for året, der var gået. 
2009 havde været et meget aktivt år 
med mange vigtige arrangementer og 
initiativer i Hiv-Danmark, men det 
havde også været et økonomisk dyrt 
år for foreningen, som kom ud af året 
med røde tal på bundlinjen. Det var 
imidlertid ikke økonomi, mange med-
lemmer var bugseret til Århus fra Kø-
benhavn for at tale om - de ville vælte 
formanden! Ikke på grund af forskelle 
i politiske synspunkter og saglige argu-
menter, men fordi de ikke kunne lide 
ham.

’Man skal jo ikke tro, man er noget’ 
- her i vores land. På trods af at Hen-
rik Arildsen intenst og utrætteligt som 
visionær formand har arbejdet for Hiv-

DEBAT I HIV-DANMARK

Danmark og dermed for at forbedre 
hiv-smittedes vilkår i Danmark, så lyk-
kedes det for hans modstandere på års-
mødet at sørge for, at Henrik ikke blev 
genvalgt, men tvært imod fi k et spark 
som tak for sin kreative og fl otte ind-
sats gennem 11 år.

Når vores foreningen skifter ledel-
se, vil det klæde os fremover at gøre 
det med værdighed, maner og for-
mat. Nu blev årsmødet en opvisning 
i skindemokrati, hvor en deltager til-
med misbrugte mødet som forum for 
sine fortvivlede forsøg på at overbevise 
os andre, men nok mest sig selv om, 
at vedkommende har politisk talent, 
mens en anden deltager i løbet af ved-
tægtsdebatten måtte indrømme, at “jeg 
har sovet i 19 år”  - sov videre søster!

Per-Henrik Dürr

Jeg har med interesse læst PH’s indlæg, 
som jeg har fået tilsendt til kommentar 
af redaktionen på Vi&HIV.

Hvis det er mig, der bl.a. hentydes 
til i indlægget, så har jeg kun et kort 
svar: Jeg havde personligt jo kun EN af 
i alt 29 stemmer på et i øvrigt fuldt ud 
demokratisk årsmøde. Men jeg takker 
da for den kompliment, som PH giver 
mig, for mine såkaldte ’politiske evner’.

Og skulle vi så ikke alle komme vi-
dere og i fællesskab få gjort Hiv-Dan-
mark endnu stærkere til det politiske 
talerør som foreningen er og bør være, 
for alle os der lever med hiv i hverda-
gen, hvad enten vi er hiv-positive eller 
pårørende.

Frank Bentin, tidl. kasserer, bestyrel-
sesmedlem og iøvrigt fast mangeårige 
deltager ved vores årsmøder - også når 
de afholdes i Århus - smilets by J

Årsmødet i Hiv-Danmark 
har medført en del debat. 
Vi bringer her indlæg fra 
deltagere ved årsmødet 
samt en kommentar fra 
Hiv-Danmarks bestyrelse.

Af Morten Eiersted, redaktør VI&HIV

Et spark - var takken! Svar til PH

Super informationsaften 
på Rigshospitalet

Da jeg den 11. maj endnu engang del-
tog i Hiv-Danmarks årlige informati-
onsaften på Rigshospitalet blev jeg i et 
kort øjeblik ”ramt af et nostalgisk tilba-
geblik” til tiden fra dengang, hvor de 
første aftner blev afholdt i det lille be-
skedne og trange auditorium i kælde-
ren på Tagensvej på afd. 7704. Egentlig 
er det lidt uvist for mig i hvor mange 
år, der efterhånden der har været af-
holdt informationsaftner på Rigshospi-
talet. Men at de været afholdt i rigtigt 

mange år, er jeg ikke i tvivl om. 
Når jeg så samtidig her dagen derpå 

sidder hjemme og tænker tilbage til 
dengang, hvor vi var ganske få del-
tagere, og hvor vi næsten alle var og 
vitterlig så synligt syge ud, så kan jeg 
samtidig naturligvis ikke undlade at 
glædes over, at informationsaftenen nu 
for andet år i træk bliver afholdt i Rigs-
hospitalets største auditorium - og nu 
med langt over 200 - eller måske endda 
300 deltagere. Hvor er det bare en god 
fornemmelse at tænke på hvor mange 
andre velbehandlede hiv-positive og de-
res pårørende, som jeg fi k hilst på. Ikke 
at forglemme de mange fagpersoner, 
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Hiv-Danmarks svar på Per-Henriks læserbrev

Kære PH (Per-Henrik). 
Tak for dit læserbrev, hvor du fortæl-
ler om din oplevelse af årsmødet. Års-
mødet var, som du beskriver, præget 
af meget andet end en diskussion af, 
hvordan foreningen håndterer den øko-
nomiske situation. Jeg ser dit indlæg 
som et udtryk for et stærkt engagement 
i Hiv-Danmark, og en opbakning til 
de resultater, som foreningen har op-
nået ved Henrik Arildsens indsats, 
resultater der også er skabt gennem 
indsatsen fra engagerede bestyrelses-
medlemmer som dig.

Mit indtryk fra årsmødet er, at vi får 
brug for at trække på alle de ressourcer, 
som vi har, for at Hiv-Danmark kan 
komme oven vande igen. 2010 kan vise 
sig at blive skelsættende for foreningen, 
hvor vi skal vende underskuddet til et 
overskud. Så jeg har det ligesom dig, at 
jeg føler, at det er ærgerligt, at vi på års-
mødet undlod at tage en diskussion af, 
hvordan vi kommer ud af den vanske-
lige økonomiske situation, som er for-
stærket af det markant dårlige resultat 
for 2009.

I Hiv-Danmark er vi heldigvis man-
ge ildsjæle, der arbejder på at modvirke 
isolation og stigma af hiv-positive og 
brænder for at skabe aktiviteter og et 
fællesskab til glæde for alle. 

Jeg ved med sikkerhed, at den tidli-
gere formand fortsat brænder for sagen, 
og jeg er glad for at han stadig ønsker 
at sidde i spidsen for det internationale 
arbejde i Hiv-Danmark gennem vores 
deltagelse i blandt andet Hiv-Europe. 
Jeg er også glad for at Henrik følger 
sine projekter til dørs, som da vi sam-

men kort efter årsmødet afviklede et 
brag af et Hiv-Forum, hvor mere end 
40 hiv-smittede mødtes i et socialt fæl-
lesskab i Tune ved København.

På baggrund af fl ere forskellige ind-
tryk ved årsmødet, er det min oplevel-
se, at vi som bestyrelse bør styrke vores 
kommunikation og vise åbenhed over 
for medlemmernes forslag og holdnin-
ger, ved at følge op på de diskussioner, 
der er ude blandt medlemmerne af 
Hiv-Danmark til hverdag, så det ikke 
samles til hobe ved et årsmøde en gang 
om året.

Jeg håber på, at vi gennem konstruk-
tive diskussioner med medlemmer som 
dig fortsat vil have en levende debat i 
foreningen. Det har vi brug for! Besty-
relsen er optaget af at skabe et større 
engagement blandt foreningens med-
lemmer og har oprettet en inspirations-
tank, som vi håber, kan bidrage til at 
skabe en god og levende debat om em-
ner, som er væsentlige for patientfor-
eningen. Som formand for Hiv-Dan-
mark vil jeg fortsætte og udbygge den 
tradition, at bestyrelsen ikke er længere 
væk end en e-mail eller et læserbrev. Så 
kom an med ris, men også gerne ros!

Dialogen med medlemmerne er for-
udsætningen for et konstruktivt sam-
arbejde, så vores strategi både hviler på 
vores erfaringer og har et potentiale for 
nytænkning. På denne måde kan vi 
udvikle vores forening, så alle kræfter 
trækker i den samme retning.

Med venlig hilsen
Helle Andersen
Formand for Hiv-Danmark

der alle på den ene eller anden måde er 
ildsjæle involveret i det danske hiv/aids-
miljø.   

Når jeg synes, at disse aftner er så 
vigtige, så handler aftenen for mig ikke 
kun om at blive opdateret med viden 
om de nyeste medicinske præparater 
og forskningsresultater samt at få vi-
den om emner, som man måske ikke 
normalt interessere sig for. For mig 
handler informationsaftnerne nok lige 
så meget om, at jeg netop denne ene 
gang om året får lejlighed til at hilse 
på og gense så mange velkendte såvel 
som nye ansigter, som jeg ellers møder 
i travle hverdag. Ja faktisk tror jeg nok, 

at netop det sociale aspekt måske nok 
er noget af det vigtigste ved netop den-
ne aften. 

Jeg ved godt, det er Hiv-Danmarks 
medicinske udvalg, som er aftenens 
værter. Men jeg vil nu alligevel godt 
her benytte lejligheden til at sige en 
særlig stor tak til Jens Wilhelmsborg, 
som, jeg fornemmer, er den, der i alle 
årene har været så absolut den drivende 
kræft bag disse utroligt informative aft-
ner. Derfor vil jeg her godt benytte lej-
ligheden til at sige en stor og varm tak 
til Jens for hans engagement i forbin-
delse med disse informationsaftner. Jeg 
håber virkelig, at du også i årene frem-

over vil have helbred, lyst og energi til 
fortsat at være drivkraften bag disse ar-
rangementer – på såvel Rigshospitalet 
som i det øvrige ganske danske land.

NB.: Jeg savnede dog noget i år! På 
den iøvrigt dejlige buff et spejdede jeg 
forgæves efter de ellers så traditionsrige 
skønne små cocktailpølser i baconsvøb 
eller de små lune frikadeller. Dem vil 
jeg nu gerne have tilbage, når vi alle ses 
igen engang i 2011 :).

Frank Bentin

Hvem sparker?

Der er også blevet gættet på, at jeg må 
være den anden person, Per-Henrik 
hentyder til i sit indlæg. Derfor svarer 
også jeg. For det er godt for vores for-
ening, at der kommer gang i medlems-
debatten. For det er gennem demokra-
ti, åbenhed og aktive medlemmer, at 
Hiv-Danmark kan blive en stærk for-
ening, hvor meninger brydes og bredt 
funderede beslutninger betyder det 
bedste for alle os hiv-smittede.

I en demokratisk forening bliver nog-
le stemt ind og nogle stemt ud - ikke 
“sparket” ud. 

Og stemmerne talte deres klare sprog 
på årsmødet. Jeg hilser derfor den nye 
bestyrelse velkommen - og et fi nt sig-
nal, at vi har fået en kvindelig formand 
- og håber på større åbenhed og ind-
dragelse og en forsonlig tone i vore de-
batter. Det tjener jo ikke engagementet 
i arbejdet og bestyrelsens virkelyst, at 
der f.eks. nu oprettes grupper på Face-
book, som ikke støtter den nuværende 
bestyrelse.

Som afslutning kan man som enter-
taineren Niels Hausgaard spørge: “Er 
de fl este de bedste eller bare de fl este?”
Det ved vi ikke endnu, men lad os give 
betyrelsen støtte til at bevise, at de vil 
det bedste for alle foreningens med-
lemmer!

Venlig hilsen Gertrud Bjørning



10 Juni 2010

Claus Christensen udgav 
sidste år bogen ’Et liv med 
hiv’. VI&HIV har mødt 
Claus for at følge op på 
hans historie.

Hvad har det betydet for dig at stå 
frem med din historie?
- Når du ser hen over horisonten, så er 
der faktisk mange, der ved at udgive 
en bog står frem og fortæller om de-
res personlige historie. Jeg har endda 
stødt på andre hiv-smittede undervejs i 
mit bogprojekt, som også barsler med 
bøger. Så måske ligger denne form for 
åbenhed lidt i tiden, fortæller Claus. – 
Men jeg tror, at der er mange fl ere hiv-
smittede, end dem jeg har mødt, som 
går rundt med lignende tanker. Måske 
ikke det at udgive en bog, smiler Claus. 
Man tumler med spørgsmål om: ”hvor 
mange skal jeg fortælle ”det” til?”, ”skal 
jeg fortælle ”det” til mine arbejdskol-
leger?” osv.
- I arbejdet med bogen om min hiv-hi-
storie er alle mine følelser blevet inve-
steret i projektet ... for nu at besvare det 
spørgsmål, du stiller, indskyder Claus. 
Jeg tror, at mange hiv-smittede har be-
hov for at få fortalt om hiv på en el-
ler anden måde. Grunden til at jeg har 
fået fortalt vidt og bredt om hiv, er net-
op sket på grund af bogprojektet.

Da jeg mødte dig første gang for en del 
år siden, var du slet ikke åben om hiv. 
Hvad er der sket?
- Jamen at fortælle om det i forbindelse 
med bogprojektet ville betyde, at arbej-
det fi k det at vide, at nære naboer fi k 
det at vide osv. Jeg havde med andre 
ord et meget konkret billede af, hvad 
denne åbenhed ville indebære. Og jeg 
havde faktisk ikke følt, at jeg behø-
vede at fortælle om det til f.eks. nabo-
erne eller arbejdskollegaer. Hiv betød 
ikke noget for, hvem jeg var. Jeg havde 
ikke behov for, at de skulle have det 
at vide. Vores familie og venner havde 
kendskab til min hiv-status og børnene 
havde lov til at fortælle om det, hvis de 
havde behov for det.

Var du privat med din hiv?
- Ikke privat ... jeg følte ikke et be-
hov. Hvor privat det var, det ved jeg 
ikke, fordi alle vennerne vidste det. Så 

det var ikke, at jeg var privat, men det 
handlede mere om, hvor meget jeg ville 
lade det fylde. Om jeg var ”Claus” eller 
”Claus den hiv-smittede”.

Hvad har motiveret dig til at skrive om 
dig selv?
- Lige pludselig hører man om mange, 
der er i gang med at skrive deres histo-
rie om hiv. Derfor synes jeg, at det er 
lidt interessant, om det er tiden, eller 
om det er en tilfældighed.
- Jeg har tænkt, at mit formål med min 
bog er at skabe større viden om hiv. 
Når jeg fortæller om hiv, så oplever jeg 
ikke, at der er mange fordomme om 
hiv, men at der tilgengæld er en stor 
uvidenhed. Så jeg har tænkt, om jeg 
kan bruge mig selv med min historie til 
at hjælpe folk!

Hvad kan hiv-smittede bruge din hi-
storie til?
- Jeg ved, at der er nogle som har givet 
bogen til deres forældre. Andre fortæl-
ler mig, at de har kunnet bruge bogen 
til at sætte ord på deres tanker om hiv. 
Hiv-smittede, der har været smittet 
længe, har sagt, at de blev provokeret 
af bogen, men at det har sat tanker i 
gang. Generelt har jeg fået meget gode 
tilbagemeldinger fra andre hiv-smit-
tede. De har kunnet bruge beskrivelsen 
af min historie til noget.
- Og mange ikke hiv-smittede har lagt 
mærke til, at jeg har ”valgt” at bevare 
mit gode humør på trods ... alle har jo 
noget, der trykker et eller andet sted, 
forklarer Claus, men mit ”gode” humør 
skyldes ikke mindst, at jeg undervejs 
med min hiv-historie har haft god støt-
te. Det har været væsentligt for, hvor-
dan jeg klarede mig. Det man bør gøre 
sig klart er, at man skal have styr på, 
hvordan man har det selv, før end man 
går ud og fortæller andre om, at man 
har hiv. Man skal have styr på selv-
stigmaet, selv om det  nok er nemmere 
sagt end gjort. Man skal give plads til 
folks reaktioner og ikke opfatte den 
umiddelbare reaktion som stigma, men 
blot som en reaktion.
- Man skal gøre sig klart, at folk der 
får beskeden skal have hjælp til at kon-
sumere beskeden og måske bliver slået 
lidt ud af balance for et stykke tid.

Kan du forklare det lidt nærmere?
- Der opstår f.eks. ved en situation, 

’Jeg er kommet ud med min store he
Af Morten Eiersted, redaktør VI&HIV
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ore hemmelighed!’ hvor jeg står og taler med en af mine 
børns pædagoger om, at jeg har udgi-
vet en bog. En anden forælder spørger 
interesseret, hvad bogen handler om. 
Hun bliver mærkbart chokeret over at 
høre, at jeg har skrevet om mit liv med 
hiv. Men jeg fortæller, at det er ok, og 
senere oplever jeg faktisk, at hun har 
meldt sig ind i min facebook-gruppe 
for at vise mig sin støtte. Så man skal 
med andre ord kunne give lidt snor til 
folk, der hører, at man er hiv-smittet.
- Når det er sagt, kan jeg stadigvæk 
opleve, at der opstår ”lidt meget” op-
mærksomhed om mig på grund af hiv. 
Min svigermor fortalte stolt ved fa-
miliefest om min bog. Det skabte op-
mærksomhed, og der skulle brydes lidt 
is.

Føler du, at du skal være på?
- Jeg følte mig lidt genert ved situatio-
nen, men det gik fi nt, og vi fi k en god 
snak om hiv. Der hvor jeg troede, at 
det ville være svært at være på, der har 
det ikke været så svært. Jeg kom i < ern-
synet med min historie, og jeg frygtede 
lidt, at jeg derved ville blive genkendt. 
Jeg troede jeg ville have svært ved at gå 
på gaden dagen efter og alle ville tæn-
ke ”Her gå den hiv-smittede” men jeg 
glemte det faktisk lidt.
- Nu føler jeg nærmest en tomhed. Jeg 
kan ikke sige, hvad det er. Jeg troede, 
at det ville være en mindre sensation at 
stå frem, men jeg oplever ”bare”, at li-
vet går videre. Jeg er kommet ud med 
min store hemmelighed, og livet går 
bare videre.
- Jeg ville fortælle om alle de store 
kampe, få andre hiv-smittede til at 
spejle sig i det. Og jeg tror, at jeg har 
ramt godt ind. Nogle hiv-smittede for-
tæller mig, at der fi ndes meget mate-
riale om det faktuelle med hiv, men at 
der fi ndes ikke så meget om det følel-
sesmæssige ... og det er det, der nogle 
gange fylder det hele for hiv-smittede. 
Der tror jeg, at min historie kan hjælpe 
andre ... og det er jeg glad for.

Hvad så nu, Claus?
- Jeg har lyst til at gøre en forskel. Jeg 
har oprettet en profi l på en foredrags-
portal, jeg deltager i et undervisnings-
forløb om hiv og kroppen (re: Hiv and 
your Body) og jeg er blevet valgt ind i 
Hiv-Danmarks bestyrelse. Så jeg føler, 
at jeg arbejder videre med at gøre en 
forskel, siger Claus smilende. 

Læs fi re kapitler af  Claus’ bog på 
hjemmesiden www.etlivmedhiv.dk
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– ET STED FOR FOLK BERØRT AF HIV
Skinderg. 21, kld. – 1159 Kbh K – T 33 32 58 61
Kl. 15.00-22.00 tirsdag og torsdag
Køkkenet åbent ml. kl. 18.00-20.30. 

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

JUNI 
Uge 22. (1.+3.) 
Tunmousse. Karbonader m/kartofl er og stuvet 
ærter/gulerødder. Blomkålsfrikadeller m/kartofl er 
& stuvet ærter/gulerødder. Cheesecake. 

Uge 23. (8.+10.) 
Laksespyd m/lime/ingefær. Enebærgryde m/nye 
kartofl er og blomkål. Linsegryde m/nye kartofl er 
& blomkål. Nødderoulade. 

Uge 24. (15+17) 
GRÆSK UGE. 

Uge 25. (22+24) 
Laksemousse. Kalv i hvidvinssauce m/nye kar-
tofl er & marinerede bønner. Fyldte peberfrugter 
m/nye kartofl er & marinerede bønner.
Jordbærtriffl i. 

VI HOLDER LUKKET I JULI MÅNED. VI SES 
DEN 3. AUGUST 2010. GOD SOMMERFERIE!

KONTAKT/UDLEJNING
Kafe Knud kan lånes/lejes til møder eller en fest. 
Ring og hør nærmere på T 33 32 58 61 eller kon-
takt os på e-mail kafeknud@hiv-danmark.dk

– ET VÆRESTED FOR ALLE BERØRT AF HIV
Kannikegade 18 – Gn port over gården, 2. sal.  –
8000 Århus C – T 70 22 58 68 Telefontid ma.-to. 
ml. kl. 10.00-14.00

Tirsdagscafé, ulige uger, kl. 19.00-22.00
Mobil til caféen 28 82 57 87 kl. 16.00-22.00 på 
caféaftnerne. I vores tirsdagscafé kan du møde 
andre berørt af hiv på en hyggelig, uformel og 
afslappet måde.
 Husk tilmelding senest torsdagen før spisn-
ing, medmindre andet er angivet. 60 kr. for to 
retter, kaffe/te m/sødt 5 kr. Ved særlige arrange-
menter som grillaften, vildtaften mm. er priserne 
højere. Du kan tilmelde dig vores nyhedsmail på 
cafelone@cafelone.dk

Tirsdagscaféen 19.30 – 21.99:
PÅ MENUEN I CAFÉ LONE
Den 22/6 byder forskellige gæstekokke på lidt 
god mad og godt selskab.

– 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
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Morten Eiersted, redaktør, foto, ill. & layout
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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
Juli: VI&HIV udkommer ikke
August: Deadline mandag den 2. august 2010

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

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

150 kr.
150 kr.

≥ 200 kr.
250-1.000 kr.

≥ 1.000 kr.

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

Café ThrHIVsel
– ET STØTTECENTER FOR HIV-SMITTEDE 
OG PÅRØRENDE PÅ FYN
Jernbanegade 16, 2. – 5000 Odense C
Mandag, lige uger, kl. 14.00-20.30.
Spisning kl. 18.00, tilmelding nødvendig.
Mandag i ulige uger, kl. 10.00-16.00. Café.
Tirsdag og onsdag: Samtale/hjemmebesøg.
Torsdag, kl. 10.00–15.30.
Fredag er der lukket.
Kontakt os på T 63 14 28 20 eller på e-mail 
info@sexogsundhed.dk og hør nærmere.

Sydgruppen

- Det positive mødested i Kolding

Sydgruppen lever og mødes regel-
mæssigt hver 6. onsdag i Kolding. I 
opstarten har vi bl.a. arbejdet med at 
organisere os og orientere os om grup-
pens eksistens (boyfriendprofi l, visit-
kort). Derudover har der været tid til at 
tale om hiv-temaer så som outing af 
hiv-smittede, usikker sex, et liv med hiv 
i provinsen og anonymitet.

Næste møde er onsdag den 26. maj 
kl. 19.30. Kontakt os på M 40 20 41 48 
mandag til torsdag ml. kl. 19.00-20.00 
eller send en e-mail til sydgruppen@
mail.dk ... vi ses i Kolding!

Vi mødes fast den sidste torsdag i måneden til 
spisning i Kafé Knud kl.18.30. Efter spisningen vil 
der være et tilbud om en tur i biografen, for dem 
der har lyst. 

ET LILLE KIG I VORES KALENDER
*Torsdag d. 24.6. kl. 18.30: Spisning og socialt 
samvær i Kafe Knud
*Lørdag d. 26.6.: Solstrålernes Sommerudfl ugt. 
I år går turen til det idylliske Svebølle på Vest-
sjælland, hvor vi besøger Søren og Herluf i deres 
skønne bondehus med gadekær i haven. Først 
byder vi på kaffe og kage i haven og derpå en 
lille vandretur i det smukke og historiske område. 
Senere samles vi om aftensmaden ved grillen, 
hvor vi sammen vil nyde den dejlige lyse som-
meraften inden turen går tilbage til København. 
Pris for deltagelse i udfl ugten er 100 kr. per per-
son, der dækker mad og drikkevarer. Transport 
er for egen regning. Tilmelding nødvendig senest 
d.20.juni på mail eller på tlf. 51336351
Vi mødes under uret på Københavns Hoved-
banegård kl.12:15 og ankommer på Svebølle 
Station kl.14:02.
Hvis du ønsker at køre i egen bil så kontakt os 
lige og få adressen.
OBS: I juli måned holder Solstrålerne og Kafe 
Knud sommerferie
*Torsdag d. 26.8. kl. 18.30: Spisning og socialt 
samvær i Kafe Knud
*Søndag d.12.9.-Torsdag d. 16.9: Bustur til Ber-
lin, hvor vi skal bo på det gode hotel Argon på 
Alexanderplatz, udforske byen og bl.a. besøge 
Berliner Aidshilfe. Du får bustransport, 5 dage 
i Berlin med 4 overnatninger, pragtfuld mor-

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

genmad på hotellet og festligt Solstråleselskab 
for 1498 kr. per person i delt dobbeltværelse. 
Der er mulighed for enkeltværelse for 300 kr. 
ekstra per nat. Vi vil allerede nu gerne have en 
tilkendegivelse af, om du vil med på turen, så giv 
gerne besked på sommerudfl ugten eller i Kafe 
Knud. Bindende tilmelding og betaling i august, 
nærmere information følger senere.

KONTAKT OG TILMELDING
Tilmelding til solstraalerne@hiv-danmark.dk eller 
til spisning på Kafé Knud på tlf. 33325861.

Solstrålerne er en aktivitetsgruppe i Hiv-Dan-
mark, der er åben for alle berørt af hiv og aids. 
Vores arrangementer foregår i en åben og af-
slappet atmosfære med plads til forskellighed, 
hvor det er rart at dele både små og store oplev-
elser. Du er meget velkommen, også selvom du 
ikke har været med før.


