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Torsdag den 14. maj 
2009 på  Rigshospitalet 
18.30 eller tirsdag den 
26. maj 2009 på Skejby 
Sygehus 18.30. Se 
mere om program på 
www.hiv-danmark.dk …

… og hold øje med 
“Dobbelt Bogholderi” 
(Henning Sællænder 
2008) på dit ambula-
to rium. Billedet pryder i 
år de invitationer, som 
vi har sendt ud!

HivEurope seminar i København
HivEurope er den europæ-
iske paraplyorganisation for 
nationale foreninger for hiv-
smittede i Europa.
Hiv-Danmarks formand, Henrik 
Arildsen, er en af initiativtagerne til 
oprettelsen af dette vigtige europæiske 
netværk, som afholdt seminar i Køben-
havn fra d. 2. til 5. april. 30 delegerede, 
som repræsenterede 20 lande i Europa, 
deltog i seminaret, som dels blev afvik-
let i WHOs europæiske hovedsæde på 
Østerbro, dels i Vartov. 

I løbet af seminaret drøftede man 
mange vigtige emner. Især diskuterede 
deltagerne ivrigt de svejtsiske retnings-
linjer om smitsomhed hos velbehand-
lede hiv-smittede, herunder behovet for 
yderligere videnskabelige undersøgel-
ser, som kan underbygge de svejtsiske 
retningslinjer. Endvidere udvekslede 
deltagerne erfaringer med kriminalise-
ringen af hiv-smittede i de forskellige 
lande og diskuterede forskellige mulig-
heder for at afhjælpe situationen. Også 
rejserestriktioner for hiv-smittede var 
på programmet, ligesom deltagerne 
drøftede hiv-smittedes situation på ar-
bejdsmarkedet. Under disse drøftelser 
blev det oplyst, at hiv-smittede i fl ere 
lande blev udelukket fra ansættelser 
inden for f.eks. hotel- og restaurations-
branchen og som piloter og kabine-

Af Bent Hansen, sekretariatschef

personale i fl yselskaber. På seminaret 
blev der nedsat fl ere arbejdsgrupper 
med henblik på at arbejde videre med 
adskillige af disse problemstillinger. På 
seminarets sidste dag valgte deltagerne 
en bestyrelse på syv medlemmer, idet 
man tilstræbte en geografi sk fordeling, 
som dækkede hele Europa. Henrik 
Arildsen blev med stort bifald genvalgt 
som formand for HivEurope.

Seminaret blev sponsoreret af me-
dicinalfi rmaet Gilead og det danske 
AIDS-Fondet.

Til modtagelse på 
Rådhuset

Alle delegerede i se-
minaret blev budt 
velkommen til Kø-
benhavn af sund-
hedsborgmester Mo-
gens Lønborg ved en 
reception på Køben-
havns Rådhus. I sin 
velkomsttale under-
stregede borgmeste-

ren det meget vigtige i at have et euro-
pæisk netværk som HivEurope, hvor 
hiv-smittede på tværs af landegrænser 
kan udveksle informationer og erfarin-
ger, samt styrke hinanden i den fælles 
kamp mod stigma og diskrimination. 
Mogens Lønborg udtrykte håbet om, 

Orienteringsaften

Formandt for HivEurope og for Hiv-Danmark, Henrik 
Arildsen, blev budt velkommen af Københavns Sund-
hedsborgmester Mogens Lønborg (C), da  HivEurope 
holdt seminar i København den 2.-5. april 2009.

at Københavns Kommune også i årene 
fremover kan være med til fortsat at 
yde sit bedrag til støtte for kommunens 
hiv-smittede borgere.

Henrik Arildsen takkede på vegne 
af  HivEurope for den varme velkomst 
til København. En modtagelse på 
 rådhuset er et vigtigt signal og et varmt 
skulderklap til hiv-smittedes foreninger 
i Europa. Også Hiv-Danmark ser frem 
til at kunne fortsætte det gode sam-
arbejde med Københavns Kommune 
i mange år fremover,  sluttede  Henrik 
Arildsen. 
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Medicinalfi rmaet Merck 
Sharp og Dohme afholdte 
onsdag den 22. april 2009  
et møde i København, hvor 
der blev sat fokus på 
emner relateret til hiv, f.eks. 
aldring, hepatitis og 
demens.

Overlæge på Rigshospitalet, Jan 
Gerstoft, indledte med at give et hi-
storisk overblik over behandling. Pro-
blemstillingerne her i 2009 kredser om 
den fortsatte smitte i lyset af de gode 
behandlingsmuligheder, det sene tids-
punkt for diagnose, stigmaet på hiv og 
de ikke aids-relaterede sygdomme og 
spørgsmålet om co-infektion.

Overlæge på Skejby Sygehus, Alex 
Laursen, forklarede, at behandlingssuc-
cesen betød, at der nu er en ældre pa-
tientgruppe. Hiv-smittede som er over 
50 år udgør i dag knap en fj erdedel af 
alle hiv-smittede, og det betyder over-
vejelser om andre sygdomme som f.eks. 
kræft, hjertekarsygdomme, diabetes, 
demens og skrøbelighed, som kræver et 
behov for øget pleje.

Problemstillingerne med hiv handler 
i dag derfor også om de dysfunktioner, 
som infektionen medfører, f.eks. øget 
risiko for anden infektion, virus-rela-
teret cancer, hjertekarsygdom, demens 
og medicinens giftighed. Man ved, at 
en hiv-infektion medfører et drastisk 
fald i mændgen af CD4-celler i tar-
mene, som aldrig bliver genskabt. Man 
ved også, at hiv-infektionen medfører 
ændringer i lymfevævet. Infektionen 
bevirker også, at celler i kroppen de-
ler sig hurtigere, hvilket resulterer i en 
afkortning af cellernes levetid og en 
fremskyndet aldring af hiv-smittede. 
Unge hiv-smittedes celledeling minder 
populært sagt om gamle menneskers 
celledeling.

Hiv og hjernen
Læge Åse Bengård Andersen fra Rigs-
hospitalet holdt oplæg om hiv og på-
virkningen af hjernen. I klinikken var 
man opmærksom på, at patienterne 
fortalte om træthed og koncentrati-
onsbesvær. Da man gennemførte en 
spørgeskemaundersøgelse blandt hiv-
smittede, hvor man havde taget ud-
gangspunkt i spørgsmål om træthed, 
der stilles til cancerpatienter, havde 
knap 15% så høj en score, at man ville 
karakterisere det som invaliderende.

Man har spekuleret på, om central-
nervesystemet kunne fungere som et 
reservoir for hiv. Den øgede aktivitet 
i hjernen som følge af infektionen har 
også gjort, at man har spekuleret på, 
om den medførte træthed og koncen-
trationsbevær.

På Rigshospitalet foretog man derfor  
scanning af centralnervesystemet hos 
40 hiv-smittede, som havde været i be-
handling i en længere periode. Blandt 
de undersøgte personer, havde 20 nor-
mal funktion, hvorimod 18 havde ab-
norm funktion og 2 decideret skader 
på hjernen. Ved at sammenligne de 
to grupper syntes problemstillingen 
at pege på, at personer med abnorm 
funktion havde været længere tid hiv-
smittet, før de kom i behandling. Scan-
ningen af 40 personer åbnede også dis-
kussionen om en overset problematik 
ved behandling, nemlig påvirkningen 
af hjernen.

En amerikansk undersøgelse af over 
1.500 hiv-smittede viste, at 34% havde 
måleligt virus i centralnervesystemet. 
Så man nærmere på gruppen, var det 
især tydeligt for gruppen af hiv-smit-
tede, som havde haft et CD4-tal på 
mindre end 200, og som havde været 
kortere tid i behandling. Der var ikke 
nogen markør i forhold til nuværende 
CD4-tal og virusmængde i blod.

De foreløbige undersøgelser peger 
på, at hiv ”medfører” en 15-20 år ek-

stra i hjernealder i forhold til den bio-
logiske alder. Det rejser interessen for 
at se nærmere på problemstillingen og 
overvejelserne om, hvordan man kan 
beskytte mod den skrøbelighed, denne 
aldringsproces medfører.

Hiv og hepatitis
Læge Nina Weiss fra Hvidovre Hos-
pital behandlede spørgsmålet om co-
infektion med hepatitis. Leversvigt er 
efter de aids-defi nerende sygdomme 
den mest hyppige dødsårsag for hiv-
smittede herhjemme. Generelt kan 
75% af alle leverkræfttilfælde føres til-
bage til hepatitis B (HBV).

Langt størstedelen helbreder sig dog 
spontant for HBV, men anden syg-
domssvækkelse kan medføre, at en 
”gammel” hepatitis, som har været i 
dvale, vågner. Det bedste tidspunkt 
for behandling er i akutfasen eller ved 
”genaktiveringen”, hvis hepatitis har 
været i dvale. 

I dag er anbefalingerne, at man skal 
behandle både hiv og HBV. At man 
ikke længere skal vælge mellem hvilken 
sygdom, der skal stabiliseres først, er 
nyt. Dog mangler man at udvikle bed-
re præparater mod hepatitis. Forsigtige 
målsætninger om at introducere eff ek-
tive klasser af medicin allerede i 2009 
er endnu ikke lykkedes.

Hepatitis C (HCV) er langt den al-
vorligste hepatitis. Kun 35% helbreder 
sig spontant. Af de 65% som får en 
kronisk HCV udvikler halvdelen syg-
dom i leveren. Denne proces foregår 
imidlertid over 20-30 år, hvilket nok 
har gjort, at problemstillingen ikke har 
været viet større opmærksomhed. Man 
kan i dag ikke forudsige, hvilke patien-
ter vil udvikle sygdommen.

Hepatitis er for mange symptomløst. 
Derfor ligger der et ansvar hos lægerne 
for at følge forandringer i blodprøverne 
i journalen.

At leve med hiv
Af Morten Eiersted,redaktør
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I Danmark skønner man, at knap 1% 
af alle co-infi cerede har været i be-
handling for hepatitis. Det lave tal 
skyldes foruden fravalg på grund af bi-
virkninger, at mange andre hiv-smit-
tede på forhånd fravælger muligheden 
for behandling, fordi den på nuvæ-
rende tidspunkt ikke er særlig eff ektiv. 
I stedet tilpasser de sig en livsstil, f.eks. 
uden alkohol, for at reducere risikoen 
for leversvigt.

De små behandlingsfremskridt fi k 
dog Nina Weiss til at sætte fokus på at 
screene patienter for hepatitis. Det gi-
ver også god mening at foreslå vaccina-
tion af hiv-smittede mod hepatitis for 
at forebygge fremtidig infektion.

Behandlingen pågår i ca. 1 år. An-
befalingerne er også, at man skal følge 
patienten i 12 uger, før behandling 
iværksættes, for at se, om vedkommen-
de helbreder sig selv for hepatitisinfek-
tionen.

I Danmark er der ikke en stigning i 
antallet af personer, som smittes med 
hepatitis.

Hiv og hjertet
Læge Signe Worm fortalte om hiv og 
hjertekarsygdomme. Blandt hiv-smit-
tede er en overdødelighed på 10-12% 
som følge af hjertekarsygdom. Sam-
menligner man hiv-smittede med bag-
grundsbefolkningen, er hiv-smittede 
generelt yngre hjertekarpatienter end 
andre.

Der er en række naturlige forklarin-
ger. Rygning er mere udbredt blandt 
hiv-smittede. Blandt hiv-smittede er 
der også fl ere, som er smittet med he-
patitis C eller/og B end baggrundsbe-
folkningen. Derudover medfører hiv i 
sig selv en forøget risiko, fordi der her 
er tale om en infektionstilstand i krop-
pen. Forekomsten af sukkersyge er li-
geledes høj blandt hiv-smittede. I USA 
skønner man et sted mellem 6-18%, 
mens det europæiske tal ligger omkring 
3%. Sukkersyge giver en tre gange øget  
risiko for hjertekarsygdom, hvor tidli-
gere blodprop giver en 7 gange øget ri-
siko for ny hjertekarsygdom.

Muligheden for at gribe ind og re-
ducere risikoen handler ikke alene om 
at foreslå livsstilsændringer, men også 
om at tilrettelægge en behandling med 
fedtsænkende medicin. Da hiv-smit-
tede generelt er yngre hjertepatienter, 
handler det om at tage den gængse 
fremskrivning for risiko for hjertekar-
sygdom, og så måske benytte den mere 
kritisk i forhold til hiv-smittede.

Hiv og depression
Sygeplejerske Lotte Rodkjær fortalte 
om sin undersøgelse af hiv og depres-
sion. På verdensplan anslås depression 
til at være den fj erde alvorligste lidelse, 
og den skønnes at nå andenpladsen 
i 2020. Problemerne med depression 
handler overordnet set om forkert diag-
nosticering og et meget stort tilbage-
fald på 60% blandt de tidligere diagno-

sticerede. 60% af alle selvmord har en 
sammenhæng med depression.

20-37% af hiv-smittede skønnes at 
være ramt af depression. Det påvirker 
evnen til at passe behandling negativt 
og fører til mere usikker sex. Det for-
årsager også et større fald i CD4-tal og 
dermed en hurtigere sygdomsudvik-
ling.

Fra den første undersøgelse i 2005 på 
Skejby ved man, at knap 4 ud af 10 led 
af tegn på en mild depression og knap 
hver fj erde havde tegn på svær depres-
sion.

Gruppen er blevet spurgt igen i 
2008, og her ser man et fald på hhv. 
hver fj erde med tegn på mild depres-
sion og hver sjette med tegn på svær 
depression, mens de foreløbige tal for 
Odense Universitetshospital ligner tal-
lene fra Skejby i 2005. Gruppen af hiv-
smittede i Odense har en højere fore-
komst af psykisk sygdom og en højere 
forekomst af diagnosticering af depres-
sion før diagnosticering af hiv.

Generelt er depression dog under-
diagnosticeret. På Skejby fandt man i 
2005 18 personer, som man ellers ikke 
med sikkerhed ville have opfanget. 
Mere specifi kt medfører stress, følelsen 
af ensomhed og fornemmelsen af øko-
nomisk usikkerhed, at den hiv-smittede 
får problemer med at passe behandling 
og en øget usikker sexadfærd.

Ved at gennemføre interview håber 
man på at komme nærmere på mere 
specifi kke problemstillinger for hiv.

Ny bog på Skejby Sygehus udarbejdet 
af Ambulatorium Q og fi nbansieret af 
Merck Sharp og Dohme.
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Fredag den 13. marts 2009 
afholdtes den første 
europæisk konference på 
Skejby Sygehus for unge 
hiv-smittede mellem 15 og 
25 år. Det blev en meget 
stor succes.

En række behandlere fra udlandet og 
de infektionsmedicinske afdelinger i 
Danmark og nøglepersoner var også 
blevet inviteret med. Samlet mødte 
mere end 90 personer frem med en 
overvægt af unge hiv-smittede. Råd-
giver Tinne Laursen og sygeplejerske 
Lotte Rodkjær havde arrangeret kon-
ferencen sammen med fi re unge hiv-
smittede fra Ungegruppen. 

Hiv er stadig en meget tabubelagt 
sygdom, og det er vanskeligt at være 
ung og hiv-smittet i alle lande. Unge 
hiv-smittede gør normalt ikke meget 
væsen af sig, de lever stort set alle ano-
nymt med sygdommen, som de skjuler 
overfor skole, kammerater og kolleger. 
Derfor er der brug for viden på dette 
område.
 
– Det er første gang, at vi har holdt 
den her type konference, forklarer Lot-
te. Vi ønskede, at gøre det muligt for 
så mange unge hiv-smittede som mu-
ligt at mødes for at få de unges temaer 
på dagsordenen. Det har længe været 
et ønske fra de danske unge at møde 
hiv-smittede fra andre lande. Vi var på 
den første keyworker-konference i maj 
2007 og erfarede, at der var unge grup-
per i andre europæiske lande, noget 
vi længe forgæves havde søgt. Vi be-
gyndte med at få kontakt med unge fra 
Norden, og det udviklede sig til, at der 
nu er kontakter rundt om i Europa.
 
Hvad er vigtigt ved at holde en konfe-
rence for unge hiv-smittede?
– Det er deres dag, deres behov og øn-
sker, som vi har taget udgangspunkt i, 
siger Lotte. Det har været vigtigt for os 
at inddrage de unge under hele proces-
sen. Derfor har fi re af de ældste unge 
været med til selve planlægningen.

Ungekonference i Århus
Af Morten Eiersted,redaktør

Desuden har det været vigtigt at gøre 
dagen uformel og afslappet, sådan at de 
unge havde mod på at spørge og blande 
sig og komme frem med deres syn og 
meninger om at leve med hiv. Det er 
anderledes at være 15 år end 45 år. Det 
er forskellig viden og information, man 
har brug for.  
 
De unge virkede meget spørgelystne?
– Ja, der var en rigtig god spørgelyst, 
og det er dejligt at se, siger Tinne. Når 
jeg tænker tilbage, på dengang vi fi k 
kontakt med de første 4-5 unge … 
hvordan de gjorde sig tanker, om der 
var andre end dem selv … og siden har 
kunnet følge, hvordan dette netværk 
for unge hiv-smittede har vokset sig 
stort og stærkt; det har været fantastisk 
at følge denne udvikling.
– Og da vi forud for denne konfe-
rence begyndte at åbne for mulighed 
for deltagere fra andre lande, supplerer 
Tinne, førte det til, at der kom delta-
gere fra otte europæiske lande: Tysk-
land, Norge, Sverige, Storbritannien, 
Schweiz, Spanien, Island og selvfølgelig 
Danmark. Desværre kom der afbud fra 
Finland på grund af sygdom. Italien og 
Holland måtte ligeledes melde fra i sid-
ste øjeblik.
 
På konferencen var der et oplæg om at 
være kriger i sit liv?
- Ja, vi havde inviteret en canadier med 
indiansk baggrund til at komme og 
fortælle om fi losofi en om at være en 
kriger og ikke et off er i ens eget liv, 
fortæller Lotte. Det er en person, vi 
bruger i afdeling Q som coach, og det 
meste af personalet har været på kursus 
hos ham.

Vi har god erfaring med hans enkle 
måde at formidle på og sætte ord på 
følelser. Han har mange års erfaring 
med at arbejde med unge. På konferen-
cen gav han de unge en invitation til at 
tage med på ”camp”, så det er spænden-
de at se, hvad det kan blive til. Vi har 
de sidste tre år arbejdet med hans måde 
at tænke på i Ungegruppen, og det gi-
ver rigtig god mening for dem.

 Han giver inspiration og handlemu-
ligheder til at leve i stedet for at over-
leve!

Der var også et oplæg om at rejse?
– Alle unge mennesker rejser i dag! Det 
er godt, men fokus mangler på de ud-
fordringer som unge hiv-smittede mø-
der, siger Tinne.
– Mange gør sig ikke tanker om, hvor 
besværligt det kan være, forklarer 
Lotte. Når unge hiv-smittede må op-
fi nde undskyldninger som ondt i øret 
for ikke at deltage i en studietur, som 
de egentlig gerne vil, men som de ikke 
kan, fordi man forskelsbehandler folk 
med hiv. Hiv sætter mange begræns-
ninger, og det rammer de unge.
 
Hvad er der sket efterfølgende?
– Vi har fået en masse umiddelbare 
positive tilbagemeldinger, siger Tinne. 
Vi sendte spørgeskema ud til konferen-
cedeltagerne, og alle har været meget 
glade.
– Blandt de unge har der været et øn-
ske om at have en ekstra dag til work-
shops. Vi havde overvejet det, men 
måtte på grund af de økonomiske ram-
mer holde os til to dage med et socialt 
arrangement den ene dag og så kon-
ferencen den følgende dag, forklarer 
Lotte.

Se mere om ungegruppen på 
www.ungegruppen-dk.dk
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Hivpositive inviteres til en aktiv Hivpositive inviteres til en aktiv 
helg på Oksnøen i trygge og helg på Oksnøen i trygge og 
fl otte omgivelser.fl otte omgivelser.

Hivpositive homser har igjen vist initiativ og Hivpositive homser har igjen vist initiativ og 
vil sammen med Helseutvalget arrangere en vil sammen med Helseutvalget arrangere en 
samling i Pinsehelgen den 29.05-01.06 for samling i Pinsehelgen den 29.05-01.06 for 
hivpositive. Vi håper å kunne lære av våre hivpositive. Vi håper å kunne lære av våre 
felles erfaringer, hjelpe hverandre til å se at felles erfaringer, hjelpe hverandre til å se at 
åpenhet kanskje ikke er så skremmende og farlig som man tror. Oksnøen Sommer-åpenhet kanskje ikke er så skremmende og farlig som man tror. Oksnøen Sommer-
leir er et unikt sted kun 8 mil syd for Oslo, på en 1300 måls stor øy i Vansjø. Stedet leir er et unikt sted kun 8 mil syd for Oslo, på en 1300 måls stor øy i Vansjø. Stedet 
ligger 3 km fra nærmeste nabo. For mer info; www.oksnoen.noligger 3 km fra nærmeste nabo. For mer info; www.oksnoen.no

Vi skal først og fremst være sammen og bli kjent gjennom aktiviteter, felles mål-Vi skal først og fremst være sammen og bli kjent gjennom aktiviteter, felles mål-
tider og sosialt samvær. I tillegg vil vi møte spennende foredragsholdere og ha sam-tider og sosialt samvær. I tillegg vil vi møte spennende foredragsholdere og ha sam-
talegrupper for å belyse erfaringer hivpositive har i forhold til åpenhet og det å leve talegrupper for å belyse erfaringer hivpositive har i forhold til åpenhet og det å leve 
med hiv.med hiv.

Kontakt på kim@helseutvalget.no (Helseutvalget), tlf. 0047 23 35 72 00 eller tlf. Kontakt på kim@helseutvalget.no (Helseutvalget), tlf. 0047 23 35 72 00 eller tlf. 
0047 23 35 72 04 (direkte). Påmelding; www.oksnøen/helseutvalget.no0047 23 35 72 04 (direkte). Påmelding; www.oksnøen/helseutvalget.no

Deltageravgift: kr. 1000 (i arbeid) kr. 500 (ikke i arbeid) inkluderer kost, losji og Deltageravgift: kr. 1000 (i arbeid) kr. 500 (ikke i arbeid) inkluderer kost, losji og 
alle aktiviteter. Hvis noen ønsker å komme innom på dagsbesøk koster det kr. 250,- alle aktiviteter. Hvis noen ønsker å komme innom på dagsbesøk koster det kr. 250,- 
Mer informasjon – www.hvaskjernå.noMer informasjon – www.hvaskjernå.no

– De unge er rigtig gode til at dan-
ne venskaber, og vi ved, at de nu har 
kontakt med fl ere af de unge, som de 
mødte fra de andre lande, siger Tinne. 
Det kan føre mange nye ting med sig. 
Nogle af de unge har bl.a. ytret ønske 
om at komme med på den næste Inter-
nationale Aids-konference i Wien, og 
det ser vi som en rigtig god ide. Det er 
vigtigt at de unge blander sige på alle 
niveauer for at forandre synet på syg-
dommen og komme stigma og diskri-
mination til livs. 
Som noget af det næste kommer der 
en sommercamp i Barcelona. Der har 
vi haft råd til at sende to unge af sted 
på en fi re dages tur, hvor de møder an-
dre unge med hiv. Det giver mulighed 
for at tale om kærester, at have en 
hemmelighed, seksualitet, uddan-
nelse og andre emner, som opta-
ger unge.

Her senere på året fejrer vi så vo-
res 10-års-jubilæum i ungegruupen. 
Det ser vi meget frem til. De unge 
har allerede ytret ønsker til forskellige 
emner, så det glæder vi os til at komme 
i gang med.
– Men vi rykker også i det daglige, si-
ger Tinne. Mødet med de unge i marts 
har faktisk medført, at vi er ved at 
planlægge et såkaldt ”ungeambulato-
rium”. Vores tanke er at samle de unge 
til konsultationer på bestemte dage og 
slutte dagen med en fælles middag. Det 
giver os en stor fordel her i ambulatori-
et. Det øger vores mulighed for at blive 
bedre til at sætte fokus på unges pro-
blemstillinger, og vi bliver måske også 
mere skarpe til at samle op på problem-
stillinger, som er hos unge, når vi har 
samlet dem.
– At arbejde med unge hiv-smittede er 
en udfordring, og der mangler viden på 
området. Det er i hvert fald også noget 
af det, som vi hører i tilbagemeldinger 
fra de læger, som deltog på ungekon-
ferencen. At det faktisk har sat nogle 
tanker i gang hos dem, afslutter Lotte.

TAK!

Sexliv - du kan stadig nå det!Sexliv - du kan stadig nå det!
Har du ikke allerede deltaget i Sexlivsundersøgelsen, så er det ikke for sent endnu. Har du ikke allerede deltaget i Sexlivsundersøgelsen, så er det ikke for sent endnu. 
Til og med den 10. maj ligger skemaet klar til at blive udfyldt af netop dig på sexliv.Til og med den 10. maj ligger skemaet klar til at blive udfyldt af netop dig på sexliv.
dk. Undersøgelsen gælder mænd der har sex med mænd, og det er vigtigt at få både dk. Undersøgelsen gælder mænd der har sex med mænd, og det er vigtigt at få både 
hiv-smittede og ikke-smittede med. Det er anonymt at deltage, og det tager ikke hiv-smittede og ikke-smittede med. Det er anonymt at deltage, og det tager ikke 
mere end fem-ti minutter at udfylde skemaet.mere end fem-ti minutter at udfylde skemaet.

- Vi vil meget gerne have svar fra mange forskellige, både dem der har et meget - Vi vil meget gerne have svar fra mange forskellige, både dem der har et meget 
aktivt sexliv og dem der har et mindre aktivt sexliv, fra unge og gamle, københav-aktivt sexliv og dem der har et mindre aktivt sexliv, fra unge og gamle, københav-
nere og folk uden for de større byer. Jo fl ere der deltager, jo bedre er det, siger Susan nere og folk uden for de større byer. Jo fl ere der deltager, jo bedre er det, siger Susan 
Cowan fra Statens Serum Institut.Cowan fra Statens Serum Institut.

- Skemaet indeholder denne gang nogle nye spørgsmål, som det bliver interessant - Skemaet indeholder denne gang nogle nye spørgsmål, som det bliver interessant 
at se resultaterne af, og forhåbentlig kan vi præsentere de første resultater ved kon-at se resultaterne af, og forhåbentlig kan vi præsentere de første resultater ved kon-
ferencen i forbindelse med Outgames, tilføjer Jakob Haff , som er den anden forsker ferencen i forbindelse med Outgames, tilføjer Jakob Haff , som er den anden forsker 
bag undersøgelsen.bag undersøgelsen.

Udtryk dig med foto, maleri eller Udtryk dig med foto, maleri eller 
andet. Udstil sammen med andre hiv-andet. Udstil sammen med andre hiv-
smittede i Kafe Knud fra den 24. juli smittede i Kafe Knud fra den 24. juli 
under Word Out Games (Priden)?under Word Out Games (Priden)?

Vi mødes til workshop i Kafe Knud lørdag den 16. 
maj kl. 11.00 til 16.00. Tema “Frihed til Kærlighed – 
Kærlighed til Frihed”. Hvis du ikke har tid denne dag, så 
skal det ikke afholde dig fra at være med: Ring, skriv og afl e-
ver din kunst i starten af juli til Hiv-Danmarks sekretariat på 
T 33 32 58 68 (tal med Morten). 

Tilmeld dig til workshoppen på e-mail Tilmeld dig til workshoppen på e-mail 
solstraalerne@hiv-danmark.dk, så køber vi noget frokost.solstraalerne@hiv-danmark.dk, så køber vi noget frokost.

Koncentration 
ved sidste maler-
træf den 18. april i 
Kafe Knud.



6 Maj 2009

Årsmøde i København
Hiv-Danmarks årsmøde 
blev afviklet i god ro og 
orden. Omkring 30 
personer var fremmødt til 
Årsmødet, og debatlysten 
var stor.

Forud for årsmødet, holdt projektle-
der på World Out Games (WOG) Ole 
Udsholdt et oplæg, hvor han gjorde 
status på sporten, kulturen og konfe-
rencen. 

Ole Udsholt har været en af initiativ-
tagerne bag projektet, som afholdes ca. 
hvert 4 år.

Montreal 2006 blev et stort tilløbs-
stykke med 16.000 deltagere, hvor til-
meldingerne til København i øjeblikket 
ligger på de 4.000 personer. Ole Uds-
holt pegede især på den verdensom-
spændende krise, som havde gjort, at 
man måtte nedjustere forventningerne 
til København.

Københavns Kommune har været en 
meget aktiv medspiller både i kontak-
ten med repræsentanter fra de særligt 
udvalgte byer, som etablerer aktiviteter 
rundt om på københavnske pladser un-
der selve sports- og kulturarrangemen-
tet, og med økonomisk støtte og profi -
lering internt i kommunen.

Man forventer, at mindst 350.000 
indbyggere i Storkøbenhavn på en el-
ler anden måde vil komme til at opleve 
WOG med 38 sportsdiscipliner, tre fe-
stivaler og en menneskerettighedskon-
ference. Det har været muligt at tilbyde 
omkring 500 deltagere økonomisk 
støtte, som vil gøre det muligt for dem 
at deltage. Man forventer repræsen-
tanter fra omkring 70 lande. Ole Uds-
holdts fornemmelse er, at stævnet får 
omkring 5.000 deltagere. Det er fort-
sat muligt at støtte World Out Games 
økonomisk.

Årsmøde 2009
Henrik Arildsen bød velkommen 

til årsmødet og foreslog direktør i 
AIDS-Fondet Henriette  Laursen som 
dirigent, Kristian Gandrup som re-

ferent og Jens Wilhelmsborg og Ole 
Morten Nygård som stemmetællere. 
Alle blev valgt.

Henriette Laursen konstarede, at 
indkaldelsen var lovligt varslet. 27 en-
keltmedlemmer og 3 pårørendemed-
lemmer var stemmeberettigede.

Beretning
Henrik Arildsen indledte sin beretning 
med et minuts stilhed for dem, som 
vi har mistet. Det er en udfordring at 
få diagnosticeret hiv-smittede i tide. 
Mange dukker op med for sen diagno-
se. Det er vigtigt, at hiv-smittede testes 
i tide og Henrik henviste i den forbin-
delse til Hiv-Danmarks projekt med 
Testambassadører (hiv-smittede som 
opfordrer andre til at teste sig).

Den schweiziske udmeldning om 
smitsomhed havde sat mange aktivi-
teter i gang. Det har været godt, fordi 
det i alt for høj grad er generelle fore-
byggelsesbudskaber i stedet for hiv-
smittedes vilkår, som er i fokus. Leve-
kårundersøgelsen banede vejen for, at 
Sundhedsstyrelsen iværksatte en stig-
makampagne.

I 2008 havde der været en del ud-
skiftning i ansattegruppen. Anes farvel 
til Kafe Knud har været noget af det 
sværeste for Hiv-Danmark. Det har 
ikke været nemt at fi nde en løsning; 
der har været debat blandt frivillige, 
ansatte, bestyrelse og brugere og man-
ge følelser er blevet luftet ved genbesæt-
telse af stillingen i Kafe Knud.

Årsmødet godkendte beretningen 
uden spørgsmål.

Regnskab
Det lille underskud på det reviderede 
regnskab for 2008 forventer Hiv-Dan-
mark ikke vil påvirke 2009. Der blev 
stillet en del spørgsmål til regnskabet.

Der var på årsmødet interesse for at 
få specifi ceret løn- og personaleudgifter 
i Kafe Knud.

Der blev ligeledes rejst spørgsmål til 
Hiv-Danmarks praksis ved adminstra-
tion af især donationer. Hiv-Danmark 
lovede at være bedre til at fortælle om 

de udgifter, der er forbundet ved at ad-
ministrere projekterne.

Der blev også rejst spørgsmål om for-
bruget på en enkelt konto.

15 stemte for regnskaber, 1 stemte 
imod og 14 undlod at stemme.

Kontingent for 2009 forbliver uæn-
dret.

Indkomne forslag
På årsmødet var der fremsendt forslag 
til vedtægtsændringer. Ordlyden ”der 
kan ikke i foreningen være sammen-
fald mellem ansatte og bestyrelsesmed-
lemmer” medførte en ivrig debat for og 
imod.

Da forslaget kom til afstemning 
stemte 22 for, 5 imod og 3 undlod at 
stemme.

Budget 2009
Budget for 2009 blev fremlagt til ori-
entering, Der blev stillet spørgsmål til 
budgetlægning og der blevet givet ros 
til forskellige afdelinger. Enkelte med-
lemmer ønskede en signaleff ekt med 
højere beløb på budget for kontingent 
end regnskabstallet. Både årsmøde og 
bestyrelsen ser gerne et fokus på fl ere 
medlemmer.

Valg af bestyrelse
Til Hiv-Danmarks bestyrelse valgtes:
Jens Peder Høeberg (2 år) 23 stemmer
Niels Pedersen (2 år) 17 stemmer
Sarah Achieng (1 år) 15 stemmer
Stig B. Larsen (suppl.) 12 stemmer
Per Henrik (suppl.).

Henrik Arildsen og Helle Andersen er 
valgt for endnu et år. Revisor Bille og 
Buch Andersen blev genvalgt. Under 
evt. blev synspunkt om maksimums-
periode for at sidde i bestyrelsen luftet, 
hvilket blev modsvaret med ønsket om 
og opfordringen til, at andre stiller op! 
Afslutningsvis blev der gjort reklame 
for de to orienteringsaftner den 14. og 
den 26. maj.

Af Morten Eiersted, redaktør VI&HIV
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Forebyggelse uden sex
Forebyggelseskommission 
udgav den 21. april 2009 
en rapport med 
konklusioner og 
anbefalinger til en styrket 
forebyggelsesindsats …

Fortidens syndere og fremtidens udfor-
dringer har helt klart ligget kommissio-
nen på sinde, da kost, rygning, alkohol 
og motion (KRAM) er blevet placeret 
helt fremme som indsatsområder.

Fortidens rygning (og alkohol) og-
fremtidens fedme er således helt på lin-
je med internationale tendenser, hvor 
hjertekarsygdomme, den dårlige lever 
langsomt overhales af sukkersygen.

Imidlertid bliver anbefalingerne no-
get snævert bundet op ved indlednings-
vist at hævde, at det er et personligt an-
svar at sikre sunde vaner og et langt og 
sundt liv. – Det er også mit eget ansvar, 
at jeg trækker vejret!

Fraværet af anbefaling mod store 
”dræbere” som depression og stress er 
interessant, men man kan da håbe, 
at når alkoholen, smøgen og pomfrit-
ten bliver lagt på hylden i takt med, at 
vi får løbet os glade, at vi derved øger 
muligheden for af egen kraft at imøde-
gå vores depression.

Når anbefalingerne berører mere 
snævre befolkningsgrupper, hæver rap-
porten sig ikke mere imponerende end 
til børn, unge og arbejdspladsen kryd-
ret med lidt KRAM; den ser f.eks. ikke 
på forebyggelse blandt kronikere. Altså 
en helt igennem traditionel (og kedelig) 
forebyggelse.

… uden sex
Med ”kommission uden sex, der svig-
ter kondomer, overser sikker sex og en 
rapport uden sikker sex” har hiv/aids-
organisationerne kaldt til kamp i en 
pressemeddelelse den samme dag, som 
rapporten udkom. 

Usikker sex koster hvert år sundheds-
væsnet 280 mio. kroner. Alligevel står 

der ikke et ord om sex i den rapport, 
som kommissionen netop har off entlig-
gjort. Og det er en fejl, mener de orga-
nisationer, som arbejder med at fore-
bygge hiv/aids og andre sexsygdomme: 
– Forebyggelseskommissionen har alt 
for ensidigt fokuseret på kost, rygning, 
alkohol og motion. Derfor er der risiko 
for, at seksuel sundhed bliver overset i 
stat og kommuner, siger Klaus Legau, 
sekretariatschef for STOP AIDS.

Hver ny hiv-smittet koster samfun-
det 100.000 kr. om året i behandling 
alene, hvilket svarer til en merudgift 
hvert år på i alt 25 mio. kr. med syg-
dommens nuværende stigningstakst. 
Beregninger viser, at usikker sex hvert 
år koster sundhedsvæsnet 280 mio. kr. 
Til sammenligning bruger samfundet 
årligt 16 mio. kroner på fi nansloven til 
forebyggelse af sexsygdomme. 

– Når man tænker på, at hver fj erde 
dansker får en kønssygdom inden de 
fylder 25 år, så er det uholdbart, at 
forebyggelseskommissionen helt overser 
området, både ud fra et menneskeligt 
og ud fra et samfundsøkonomisk syns-
punkt, siger Henriette Laursen, direk-
tør i AIDS-Fondet. 

En undersøgelse fortaget af AIDS-Fon-
det viser, at de unge i stigende grad 
dropper kondomet, samtidig med at 
antallet af kønssygdomme er stigende. 

– Hiv og andre sexsygdomme har store 
menneskelige omkostninger. Det er 
urimeligt, når man tænker på, at det er 
sygdomme, som vi ved, at vi kan fore-
bygge, siger Bent Hansen, sekretariats-
leder for Hiv-Danmark. 

De tre hiv/aids-organisationer er enige 
om, at det er vigtigt at sætte fokus på 
at forebygge de store folkesygdomme. 
Men omkostningerne ved at forebygge 
hiv og andre sexsygdomme er meget 
lave i forhold til den besparelse sam-
fundet kan opnå. Derfor vil de nu rette 
henvendelse til folketingets politikere 
for at sikre, at sikker sex får en plads i 
den fremtidige forebyggelse. 

Fakta 
• Hvert år bliver mellem 250 og 300 

danskere konstateret hiv-positive 
•  Hvert år skønner man at 25.000 bli-

ver smittet med klamydia 
•  Hvert år fører usikker sex til 10.000 

hospitalsindlæggelser og 50.000 am-
bulante behandlinger 

•  Tal fra Statens Institut for Folke-
sundhed viser, at usikker sex årligt 
koster sundhedsvæsenet over 280 
mio. kroner samt et produktionstab 
på godt 575 mio. kroner.

•  De sidste 10 år er der hvert år afsat 
16 mio. kr. på fi nansloven til organi-
sationernes arbejde med at forebygge 
sexsygdomme 

•  Usikker sex medfører desuden 300 
årlige dødsfald, barnløshed, sygdom, 
mistrivsel og stigmatisering. 

•  En undersøgelse foretaget af AIDS-
Fondet viser at mere end hver tredje 
unge mellem 15 og 25 år er parate til 
at droppe kondomet selv om partne-
ren er ny. 

•  En undersøgelse foretaget af Stop 
Aids viser en stigning på 20-30 % i 
usikker sex blandt mænd der har sex 
med mænd 

•  En undersøgelse bragt i Ugeskrift 
for Læger den 30. marts 2009 viser: 

  at 10-20 pct. af unge hverken be-
skytter sig mod kønssygdomme eller 
graviditet ved første samleje eller ved 
‘seneste samleje’ 

•  14 pct. af unge i dag har ikke brugt 
prævention ved første samleje.

•  24 pct. af unge i dag bruger ikke 
kondom ved første samleje. 

•  Der er en vækst i kønssygdomme 
blandt unge på 43 pct. siden 2001 

Lad os håbe, at vi alle har opnået rege-
ringens målsætning om 3 år i levetid 
over de næste 10 år, mens vi venter på 
en kommission, som tænker forebyg-
gelse mere bredt!

Af Morten Eiersted, redaktør VI&HIV
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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 MAJ
5.-7.
Mangosalat 
Kyllingespyd m/peanutsauce ris & salat.
Spinatroulade med ris og salat
Bagt rabarber med is

12.-14. Fransk uge
Portobellosvampe med posteg
Coqauvin med kartofl er og bønnesalat
Auberginer/tomat gryde med kartofl er
Fransk chokoladetærte

19.-20.
Laksemousse.
Kalveburgere el. portobellosvampeburger 
 serveret m/hjemmelavet grov ketchup, 
 kartoffelbåde & agurkerelish.
Tærte m/citron & limecreme.

26.-28. 
Rejer i ostecreme.
Krydret mørbrad m/squash, bønnespirer & 
 kartofl er.
Gratinerede peberfrugter.
Jordbær m/is.

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. 16.00-22.00 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, 
kaffe og sødt 5 kr. Tilmeld dig senest torsdagen 
før, T 70 22 58 68 eller e-mail til cafelone@
cafelone.dk eller   primitivo@ mail- online.dk
Foredrag er gratis, der kan købes kaffe og te.

5/5 -- Sushi-aften -- Hr. Mukai (Theas svigerfar) 
laver sushi og fortæller om Japan.

19/5 Ærtesuppe m/timian og langtidsbagte to-
mater , hjemmebagt brød, fi skefrikadeller m/hjm.
lavet remoulade, kartofl er og blandet grøn salat.
kl. 19.30-21.00 Motion – så let kan det være!
Kjeld Andersen, rådgiver i Rådgivning Vest, er 
også uddannet afspændingspædagog. Han vil 
denne aften vise dig nogle lette øvelser bl.a. på 
bold. En motionsform du kan udføre hjemme på 
dit stuegulv.

– 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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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
Juni, deadline 20.05.2009
Juli, deadline 23.06.2009

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

28/5 Kvindecafé kl. 17.00-19.00
Kvindeliv med hiv                    
Få mulighed for at spørge en læge om de as-
pekter som kan påvirke dig i et kvindeliv m/ hiv.
v/læge Hanne Arildsen

2/6 Ovnbagt laks, kartofl er, broccoli, gulerødder 
og hollandaise afsluttet med kvik-kringle.

16/6 Ingen spisning denne aften.
kl. 19.30-21.00 En aften med hospitalspræst 
Preben Kok – Vejle Sygehus (kendt fra DR2 
”Skriftestolen”)
”Det er svært at være menneske, jeg har prøvet 
det selv” – fra sangen ”Avenuen”. Kom og hør 
Preben Koks kommentarer til påstanden og få 
muligheden for en spændende dialog med Preb-
en om det at være et helt menneske.
Denne aften er der ingen fællesspisning. Men 
der vil være lidt ekstra godt til kaffen.

19/6 -- Grillaften -- Hvis vejret tillader fra kl. 18.30   
og frem. Kuvertprisen vil være lidt forhøjet. 
Tilmelding senest den 10/6 inden kl. 12.00.

Find vej på hiv.dk!

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 opbe-
varer annoncen i to år. Skriv et par linjer 
(max. 75 ord) om dig selv og det, du sø-
ger, 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 konvo-
lut med tilsvarende porto. Så sender vi dit 
brev videre!

03/09
Afrikansk kvinde søger mand.
Afrikansk kvinde, 47 år, hiv-positiv og i 
HAART-behandling søger hiv-positiv 
mand. Du bor i KBH-området. Du har 
ikke nogen form for misbrug, er sjov at 
være sammen med, stabil og ikke-ryger.

04/09
Jeg er en afrikansk kvinde, som søger en 
kæreste eller ven, mellem 32 og 40 år. Jeg 
bor i Århus Kommune.

Ung  : Hiv  og kærester, København den 15. maj 
og Århus den 29. maj! Begge dage kl. 17.00-
22.00.

Mandegruppe: Ensomhed? Helligaandshuset 
den 20. maj kl. 17.00-19.00. Hør mere på T 33 18 
16 44 eller carina@helligaandskirken.dk

Forældrearrangement: At være barn til hiv-
smittet forælder. Den 2. juni kl. 17.00-19.00. 
Tilmelding til på T 33 32 58 60 eller på e-mail 
j.hautopp@hiv-danmark.dk


