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Orienteringsaften ’09
Hiv-Danmarks oriente-
ringsaften ligger nu fast! 
Sæt kryds i din kaldender: 
torsdag den 14. maj 2009 
på  Rigshospitalet eller 
tirsdag den 26. maj 2009 
på Skejby Sygehus.
Hiv-Danmark arrangerer for første 
gang to orienteringsaftener: Den vel-
kendte på Rigshospitalet og en ny ori-
enteringsaften på Skejby Sygehus. Beg-
ge arrangementer begynder kl. 18.30 
og varer til ca. kl. 21.00, hvor der efter-
følgende bydes på en let anretning.

Bliv opdateret om medicin og forsk-
ning, hør om smitsomhed samt erfa-
ringerne fra stigmakampagne, der blev 
gennemført i efteråret 2008.

De danske medicinalfi rmaer har 
støttet initiativet, som gør det muligt at 
afholde de to arrangementer.

Arrangementet på Rigshospitalet er 
traditionelt set velbesøgt. Sidste år del-
tog mere end 250 personer.

Off entlig transport uden for hen-
holdsvis Midtjylland og Hovedstads-
området kan godtgøres mod bilag.

For fl ere oplysninger om arrange-
menterne kan Hiv-Danmarks sekreta-
riat kontaktes på   e-mail info@hiv-dan-
mark.dk eller T 33 32 58 68.

Af Jens Michael Wilhelmsborg

Hold øje med “Dobbelt Bogholderi” (Henning 
Sællænder 2008) på dit ambulatorium. Billedet 
pryder i år de invitationer, som vi sender ud, så 
snart programmet er fastlagt!

Danmark er nu klar til screening 
af donorblod for hiv
Folketingets sundheds-
 udvalg og daværende 
sundhedsminister Lars 
Løkke Rasmussen gik i 
panik da de i 2007 i løbet 
af kun 4 dage besluttede at 
bruge 40 mio. kr. på en 
bedre screening, den 
såkaldte NAT-screening, af 
donorblod. Var det spild af 
penge? – svaret er ja.

Fra årsskiftet er det danske sundheds-
væsen nu blevet klar til at bruge 40 
mio. kr. årligt for at forhindre, at blot 

Af Frank Bentin, tidl. formand for patientforeningen Positivgruppen og nu kandidat 
(A) til Københavns Borgerrepræsentation ved kommunevalget i november 2009. 

VI&HIV modtog dette indlæg til 
Januarbladet, men har først kunne 
bringe artiklen nu.

én person over en 10 års periode bliver 
smittet med hiv. Spørgsmålet er, om 
det ud fra et sundhedsøkonomisk per-
spektiv er rimeligt at bruge, hvad der 
svarer til op imod 400 mio. kr. for at 
forhindre at én person i at blive smittet 
med hiv? Personligt kan jeg godt have 
min tvivl; en tvivl jeg i øvrigt deler 
med en lang række læger og sundheds-
økonomer.

Baggrunden for at det danske sund-
hedsvæsen fra årsskiftet nu skal til at 
bruge disse mange penge, skal fi ndes 
tilbage i en tragisk sag fra 2007. Her 
blev to mennesker i februar måned 
smittet med hiv på Rigshospitalet ved 
en blodtransfusion. Denne ulykke-
lige sag kom til mediernes kendskab i 
august samme år, helt præcist den 18. 

august, og i løbet af kun fi re dage be-
sluttede et enigt sundhedsudvalg med 
daværende Sundhedsminister Lars 
Løkke Rasmussen (V) i spidsen, at 
man ville indføre en ny screeningsme-
tode af alt donorblod her i landet. 

I forbindelse med sundhedsudvalgets 
behandling af sagen sagde bl.a. lægelige 
direktør på Hvidovre Hospital Torben 
Mogensen til Berlingske Tidende den 
19. august 2007, at: »Pengene kan bru-
ges bedre, end at ofre 400 millioner for 
at fi nde ét tilfælde, hvor en patient er 
blevet smittet med HIV,«. Lægedirek-
tøren mente, at man i stedet burde bru-
ge pengene på oplysning om, hvordan 
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der at afsætte midler til at fi nde frem 
til nogle metoder, hvor man kan få de 
omkring 1.000 danskere, som rent fak-
tisk er smittet med hiv uden at de selv 
ved det, til at lade sig teste for hiv. 

Jeg vil i den forbindelse påstå, at det 
er blandt disse 1.000 personer man 
fi nder så absolut den største kilde til, 
at der forsat årligt bliver konstateret et 
sted imellem 270 og 300 nye hiv-smit-
tede. 

Den tragiske sag tilbage fra 2007 
giver naturligvis fortsat anledning til 
væsentlige politiske overvejelser og 
spørgsmål om, hvordan vi her i lan-
det skal disponere økonomien i vort 
sundhedsvæsen?  Det spørgsmål som 
sundhedsudvalget bør stille sig igen er: 
Får man fuld valuta for pengene ved 
at afsætte 40 mio. kr. årligt på  den så-
kaldte NAT-test? De sundhedsfaglige 
eksperter er ikke i tvivl. De siger nej, 
ud fra den vurdering, at man over en 
5 til 10 års periode maksimalt kun vil 
kunne forhindre at én, måske to perso-
ner bliver smittet med hiv ved en blod-
transfusion på et dansk hospital. De 
anbefaler fortsat, at man bruger nogle 
af disse 40 mio. kr. til eksempelvis at 
gennemføre nogle af de målrettede in-
formationskampagner over for de unge 
om at brug af kondom fortsat er den 
sikreste måde, hvorpå man kan undgå 
at blive smittet med hiv. Dette ville ef-
ter al sandsynlighed koste samfundet 
betydeligt mindre og i øvrigt være helt 
i tråd med mantraet om, ”at forebyg-
gelse er bedre end helbredelse”. 

Men desværre mangler den politiske 
vilje til at afsætte de nødvendige midler 
til informationskampagner, der opfor-
drer til at man benytter kondom. Hvis 
ikke politikerne vil det, vil vi herhjem-
me fortsat årligt konstatere ca. 300 nye 
tilfælde af personer smittet med hiv.

Derfor er min opfordring til regerin-
gen: Tiden er inde til at vise ansvarlig-
hed og rettidig omhu ved: 

1. At få fl ere mennesker til at lade sig 
teste for hiv. 

2. At gennemføre informationskam-
pagner der oplyser om, hvordan 
man undgår at blive smittet med 
hiv, herunder også at informere om, 
hvordan hiv ikke smitter – dermed 
mindsker man den stigende stigma-
tisering af allerede hivsmittede.

3. Til igen yde økonomisk støtte til de 
tre væresteder for hiv-smittede, hvor 
den psykosociale omsorg over for de, 
som allerede er hiv-smittede, siden 
2003 har været afskåret fra fi nans-
lovsstøtte.

Jeg mener ikke, man kan vælge at prio-
ritere det ene frem for det andet. Men 
skal her også frem-hæve ønsket om, at 
man igen fra statslig side støtter de ek-
sisterende væresteder, idet man netop 
her har den nødvendige kontakt til 
nogle af de svageste hivsmittede. 

I 2008 blev der afsat knap 17 mio. 
kr. til forebyggelsesområdet. Altså min-
dre en halvdelen af, hvad denne nye 
screeningmetode vil koste vort syge-
husvæsen. Ser man på hvad resultatet 
af denne NAT-test i bedste fald vil be-
tyde, så er det at udgiften for samfun-
det blive ca. 400 mio. kr. over en 10 
års periode for at fi nde frem til blot én 
hiv-smittet. Hvis man i stedet opprio-
riterede forebyggelsesarbejdet med blot 
nogle ekstra få millioner kroner, er jeg 
overbevist om, at man ville kunne fi n-
de frem til væsentlig fl ere hiv-smittede. 
Eksempelvis kunne man sandsynlig-
vis ”fange” nogle af de omkring 1.000 
danskere, som i dag rent faktisk er hiv-
positive vel at mærke uden at de selv er 
klar over det. Det er bl.a. disse perso-
ner, som det er overordentlig vigtigt. at 
vi får motiveret til at lade sig teste. 

Den beslutning som Sundhedsudval-
get i løbet af blot fi re dage traf i 2007, 
bar tydeligt præg af at være forhastet og 
panisk. At beslutningen om at afsætte 
ekstra 40 mio. kr. til denne NAT-test-
ning af donorblod var en uklog beslut-
ning ser man f.eks. i Norge. Efter et 7 
års langt testforsøg med netop NAT- 
screening har man i Norge valgt at 
droppe denne metode og i stedet bruge 
pengene andetsteds i sundhedsvæsenet. 

Ved indgangen til det nye år 2009 vil 
mit ønske være, at de, som er politisk 
ansvarliger for at have fj ernet driftstil-
skuddet til bl.a. de 3 væresteder for hiv-
smittede, snarest muligt vil revurdere 
denne, efter min mening, fatale beslut-
ning. 

GODT NYTÅR 2009! 

Danmark er nu klar til screening af donorblod for hiv (fra forsiden)

man forebygger at blive smittet med 
hiv. »Man opnår alligevel ikke 100 
procent sikkerhed ved NAT-screening. 
Dansk blod er i forvejen ekstremt sik-
kert. Det er et spørgsmål om priorite-
ring. Risikoen er så lille, at det ikke er 
pengene værd.« 

Lægedirektøren blev dengang bakket 
op af sundhedsøkonom ved Syddansk 
Universitet Kjeld Møller Pedersen: 
»Det er en vigtig pointe, at man ikke 
kan købe sig til sikkerhed. Og man 
stikker folk blår i øjnene, hvis man for-
tæller dem, at det (hiv) med hundrede 
procents sikkerhed kan undgås. For 
det kan det ikke,« sagde Kjeld Møl-
ler Pedersen og understregede, at det 
er vigtigt, at politikerne tør sige til be-
folkningen, at man ikke kan eliminere 
HIV-risikoen. »Politikerne skal passe 
på med, at de ikke bare for alt i verden 
vil demonstrere handlekraft og ride 
med på en bølge. Jeg mener, det var en 
rigtig og modig beslutning, der blev 
truff et dengang om ikke at bruge de 
mange penge på NAT-screening,« en 
udtalelse, som jeg synes understreger, 
at sundhedsøkonomen ikke var fortaler 
for en kold og kynisk økonomisk tænk-
ning. 

Der er nu gået knap 1½ år siden 
sundhedsudvalget traf beslutningen 
om at indføre NAT-screening, men det 
er først nu fra årsskiftet 2008/2009, at 
landets sygehuse er blevet helt klar med 
det tekniske udstyr, der kan foretage 
denne screening. Det bliver dokumen-
teret i en tv-dokumentar, ”Prisen på et 
menneskeliv” som de tre studerende 
Morten Aamand, Mikkel Heilmann 
og Ulrik Kongsgaard ved journalisthøj-
skolen i Århus har haft som opgave og 
netop er afl everet.

Af dokumentaren fremgår det bl.a., 
at der fortsat er grund til at rejse tvivl 
om det relevante i at bruge 40 mio. kr. 
årligt på en NAT-screening. Direktør 
for Copenhagen HIV Programme pro-
fessor Jens D. Lundgren og sundheds-
økonom på Dansk Sundhedsinstitut 
Jacob Kjellberg siger bl.a. at der bør 
sættes spørgsmålstegn ved, om man i 
Danmark nu vil bruge 40 mio. kr. om 
året på denne type screening af donor-
blod. I stedet for burde man afsætte fl e-
re penge til en forebyggelsesindsats og 
til et oplysningsarbejde for at forhindre 
den fortsatte smittespredning: Herun-
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Som deltager får du mulighed for at 
komme i kontakt med andre hiv-smit-
tede mænd uanset smittemåde, seksua-
litet, religiøst eller etnisk tilhørsforhold. 
Vi mødes i uformelle sammenhænge 
om et relevant emne. Temaaftnerne 
giver dig lejlighed til at knytte forbin-
delse til andre mænd og dermed udvide 
dit netværk. 

Gruppen ledes af hiv- og aids-præst 
Carina Wøhlk fra Den folkekirkelige 
Aids-tjeneste og psykosocial rådgiver 
Jannie Hautopp fra Hiv-Danmark. 

Vi mødes den tredje onsdag i måne-
den kl. 17.00-19.00 i Helligåndshuset, 
Valkendorfsgade 23, 1151 København 
K (indgang via den store glasdør over 
for Pasta Basta).

De infektionsmedicinske 
afdelinger har i samarbejde 
udarbejdet to nye pjecer, 
som retter sig specielt til 
hiv-smittede kvinder. Hiv-
Danmark har interviewet 
læge Anne-Mette Lebech 
fra Hvidovre Hospital, som 
har været med til at 
udforme de nye pjecer.
 Hvorfor udgiver I særlige pjecer til 
kvinder?
- Ca. 25% af alle hiv-smittede i Dan-
mark er kvinder. Det er vores opfattel-
se, at der mangler skriftligt materiale, 
som er målrettet denne særlige gruppe. 

Vi udgiver to forskellige pjecer. Den 
ene pjece er af generel karakter og be-
skriver emner som hiv-smitte, behand-
ling, seksualitet m.v. med vægt på for-
hold for kvinder.

Den anden pjece “Graviditet og børn, 
også en mulighed for HIV positive” 
sætter som titlen siger, fokus på op-
lysninger om graviditet og fertilitet. 
Pjecen retter sig til vores kvindelige 
patienter, men vil klart kunne være af 
værdi for heteroseksuelle par, hvor kun 
den ene part er hiv-smittet. 

I har valgt at lancere pjecerne den 8. 
marts?
- Vi bruger den internationale kamp-
dag for kvinder, fordi vi synes det må 
være en velvalgt dag, at gøre særligt op-
mærksom på kvinderelaterede emner 
om hiv.

Hvornår lancerer I pjecerne?
- I et samarbejde med Hiv-Danmark, 
Cross-Over, Abbott lanceres pjecerne 
ved et arrangement  søndag d. 8. marts 
kl. 13.00- 16.00 i Københavns Mad-
hus, Bastbygningen, Ingerslevgade 44, 
Kbh. V.

Vi er godt i gang med planlægnin-

gen af arrangementet , så husk at sætte 
kryds i kalenderen!

 Hvordan får man fat i pjecerne?
- Pjecerne vil være at tilgængelige i de 
infektionsmedicinsk ambulatorier – ty-
pisk i venteværelset. Spørg gerne næste 
gang, du kommer til kontrol! 

Eller også kan man rette henvendelse 
til Hiv-Danmark eller Cross-Over, som 
også vil have pjecerne liggende. Pje-
cerne vil også være at fi nde på Cross-
Overs hjemmeside.

Pjecerne vil blive udgivet dansk, en-
gelsk og forhåbentlig også på thai, swa-
hili og fransk.

Udgivelsen af pjecerne er sponsoreret 
af Lægemiddelfi rmaet Abbott.

 
Hold øje med VI&HIV i marts og 
hjemmesiderne hiv-danmark.dk og hiv.
dk for at få fl ere oplysninger om arran-
gementet!

 
 

Nye pjecer for hiv-smittede 
kvinder og andre interesserede
Af Morten Eiersted, informationsmedarbejder

18. februar 2009
Carina Wøhlk
”Skyld og skam”

18. marts 2009
Per Slaaen
”Sikker sex på den sjove måde!”

15. april 2009
Tonny Bønløkke Hertz
”At leve med en ikke hiv-smittet part-
ner”

20. maj 2009
Carina Wøhlk og Jannie Hautopp
”Skal jeg leve i ensomhed resten af li-
vet?”

17. juni 2009
Sommerafslutning med fællesspisning!

For yderligere oplysninger kontakt Carina 
Wøhlk på tlf.: 33 18 16 44 eller på mail ca-
rina@helligaandskirken.dk.
 Alle hiv-smittede mænd er velkomne. 
Tilmelding er ikke nødvendig!

Mandegruppe i Kbh Kom i kontakt med andre!

Søger du selskab med andre, en kæreste 
eller venner, kan du sende en kontakt-
annonce til os i Hiv-Danmark. Vi op-
bevarer annoncen i to år. Skriv et par 
linjer (max. 75 ord) om dig selv og det, 
du søger, og send det til:
 Hiv-Danmark, Kontakt
 Skindergade 44, 2, 1159 Kbh. K
Ønsker du at besvare en annonce, skriv 
da til samme adresse og vedlæg en kon-
volut med tilsvarende porto. Så sender 
vi dit brev videre!

01/09
Afrikansk kvinde, 42 år, hiv-postiv. 
Bor i København. Glad for livet. Søger 
hiv-positiv mand til stabilt forhold med 
gensidig respekt, forståelse og kærlig-
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SJÆLLAND OG ØERNE
Skindergade 44, 1., 1159 Kbh. K
Henvendelse på T 33 32 58 60
mandag til fredag kl. 10.00-14.00

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

PÅ MENUEN I FEBRUAR
3.-5. 
Persillesuppe. Spagetti bolognese.
Spagetti pimente. Hindbæris roulade. 

10.-12.
Porre/spinatsuppe. Kylling eller tofu & perlespelt 
m/grøntsager. Creme Brulé.

17.-19.
Indisk karrysuppe. Torskekarbonade m/kartofl er, 
rødbedesalat & sennepssauce. Æblecrumblecake.

24.-26.
Suppe m/vilde ris & champignon. Lasagne m/u 
kød. Kærnemælkskage m/hindbær.

27. Gæstebud
Efter sidste års succes er Ole Wagner atter på 
banen, denne gang sammen med Bo Bull.
 Ole og Bo har kendt hinanden i mange år og 
elsker begge at lave mad. Denne aften vil være 
spansk inspireret med hvad der nu hører sig til.
Glæd jer til disse to kreative menneskers gæste-
bud. Pris er 175 kr., som betales ved tilmelding, 
senest den 20. februar på Kafe Knud. Skynd jer, 
det er først til mølle pricippet og begrænsede 
pladser .

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

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

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

Alle er velkomne til at deltage i vores arrange-
menter. Tilmelding på T 33 32 58 61 Kafe Knud 
eller e-mail  solstraalerne@hiv-danmark.dk. Hvis 
du oplyser dit mobilnummer, kan vi sende dig 
en sms om vores arrangementer og lettere fi nde 
dig, når vi skal mødes til en af vores udfl ugter. Vi 
glæder os til at høre fra dig!

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

Tirsdagscafé, ulige uger, kl. 19.00-22.00
Mobil til caféen 28 82 57 87 kl. 17.00-21.30 på 
caféaftnerne. I vores tirsdagscafé kan du møde 
andre berørt af hiv på en hyggelig, uformel og af-
slappet måde. Du kan deltage i spisning samme 
aften kl. 18.00. Det koster 60 kr. for to retter. 
Tilmeld dig senest torsdagen før, T 70 22 58 68 
eller e-mail til cafelone@cafelone.dk eller   
primitivo@ mail- online.dk
Menu for februar
10.
Hotte tunfi skebrød. Poussiner på bund af rod-
frugter/kartofl er, tranebær, nødder & salat
24.
Avocado tam-tam m/hjm.bagt brød. Vildtfrika-
deller m/enebær, rødbedesalat, tyttebærdressing 
& kartoffelbåde

Nyhedsmail. Modtag e-mail om aktiviteter i Café 
Lone – skriv til cafelone@cafelone.dk

PÅ TAPETET I CAFÉ LONE
Onsdag, d. 4. februar 2009, kl. 18.00 – 20.00:  
Forældreaften
Mød en hiv-smittet kvinde, der har fortalt, at hun 
er hiv-smittet til sit barn. Ved arrangementet 
deltager psykosocial rådgiver Jannie Hautopp og 
Charlotte Kehlet fra Hiv-Danmark.
Tilmelding på T 40 41 43 50 eller på e-mail 
c.kehlet@hiv-danmark.dk senest d. 30. januar.

Tirsdag, d. 24. februar,  kl. 19.30–21.00:
En aften med diætist Anne Ravn fra afd. Q
Du kan få gode tips om sund kost i forhold til 
eksempelvis kolestoroltal. Du kan høre om invivi-
duelle kostplaner etc. Gode råd, som er nemme 
at følge.

Tirsdag d. 24. marts, kl. 19.30 - 21.00:
Kom og ”skyd” på de jyske medlemmer af 
      Hiv -Danmarks bestyrelse
Stig, Niels og Sarah vil fortælle om, hvad de 
arbejder med i bestyrelsen. Få bl.a. svar på, 
hvorfor du overhovedet skal melde dig ind i en 
patientforening som Hiv-Danmark. Hvad kan 
Hiv-Danmark tilbyde mig.

Foredragene er gratis. Der kan købes kaffe og te.
Besøg vores hjemmeside www.hiv-danmark.dk 
eller kom forbi Café Lone og hent et program for 
foråret 2009.

– 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-
mer af foreningen.
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Morten Eiersted, redaktør, foto & layout
Eget tryk. 1. oplag:  850 eksemplarer

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

TIDSFRIST FOR INDLÆG
Marts, deadline 16.02.2009
April, deadline 09.03.2009

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

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

150 kr.
150 kr.

≥ 200 kr.
250-1.000 kr.

≥ 1.000 kr.

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

Vi søger to frivillige postpakkere!
Sædvanligvis to timer ved middagstid den sid-
ste torsdag hver måned. Kontakt os på e-mail 
info@hiv-danmark.dk eller T 33 32 58 68 og 
tal med Morten eller Kristian.

KVINDECAFEEN
Torsdag d. 26. februar kl.17.00-19.00
Livet og hiv
En aften med fokus på at lytte til dine følelser og 
behov. Tænker du meget på fortiden, og det du 
har med dig, eller bekymrer du dig om fremtiden 
og hvad den vil bringe. Du kan lære at leve mere 
i nuet.
v/psykosociale rådgivere Charlotte Kehlet og 
Jannie Hautopp

Torsdag d. 26. marts kl. 17.00-19.00
Indre wellness          
Afspændingspædagog Kjeld Andersen vil vise 
en række øvelser, som alle har det formål at give 
dig en oplevelse af indre wellness.
Der er tilmelding denne aften.

Café ThrHIVsel
Jernbanegade 16, 2. – 5000 Odense C
Kontakt på T 63 14 28 20 eller på e-mail 
info@sexogsundhed.dk og hør nærmere.

Find vej på hiv.dk!

Husk at kunstnergruppen mødes fredag den Husk at kunstnergruppen mødes fredag den 
20. februar kl. 16.00 på Kafe Knud!20. februar kl. 16.00 på Kafe Knud!


