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Hiv-Danmark i 2008

Større medlemsindfl ydelse,  
nye behandlingsfremskridt, 
netværk og et større 
engagement er nogle af de 
ord, som kan beskrive 
2008.

På det ekstraordinære årsmøde i fe-
bruar blev det vedtaget, at foreningens 
medlemmer nu har en stemme hver 
mod tidligere at skulle deles om 10 
stemmer. 

Hermed er der sat gang i en proces, 
hvor enkeltmedlemmer får en langt 
større indfl ydelse. Det vil forhåbentlig 
medføre, at fl ere vil have lyst til at del-
tage i foreningens arbejde.

På den medicinske front var det lidt 
af en revolution, da svejtserne kom 
med en udmelding om velbehandlede 
hiv-smittedes mindre smitsomhed. Det 
revolutionerende ligger i, at en velbe-
handlet, der dyrker ubeskyttet sex, er 
mindre smitsom end en ubehandlet 
hiv-smittet, der benytter kondom ved 
samleje.

Det bliver spændende at følge, hvil-
ken betydning, det har for opfattelsen 
af smitsomhed i tolkning af straff elo-
vens bestemmelse 252, og ligeledes in-
teressant at følge udviklingen i andre 
relaterede spørgsmål om smitsomhed, 
f.eks. planlægning af graviditet og i 
rådgivningen om et godt og trygt sexliv 
for par med forskellig hiv-status.

Levekår
Hiv-Danmark afviklede i 2008 sid-
ste fase af levekårsundersøgelsen. Det 
har været et par interessante år, hvor 
økonomiske pauser og barselsorlov har 
kunnet indeholdes i en af de mere væ-
sentlige nye undersøgelser om hiv-smit-
tedes virkelighed i Danmark.

Det bliver interessant at følge de frø, 
der er sået med rapporten. Dels de net-
værk som er etableret eller udbygget, 
og dels de nye initiativer som er fulgt i 
kølvandet på undersøgelsen.

Det er således godt at bemærke, at 
sundhedsstyrelsen tog bolden op og 
leverede en fl ot stigmakampagne i ef-
teråret med et særligt fokus på arbejds-
livet.

Fornyelse
I 2008 sagde foreningen farvel til fi re 
gode og værdsatte medarbejdere, som 
ønskede sig nye udfordringer eller ville 
kaste sig ud som selvstændig.

I rådgivningerne sagde vi farvel til 
Preben Rehr (Vest) og Marianne Am-
bus (Øst). Vi kunne herefter byde vel-
kommen til Keld Andersen (Vest) og 
Kristian Gandrup (Øst).

I sekretariatet ersattede økonomi-
medarbejder Mogens Johansen Carsten 
Fohlmann, som vi dog igen har stiftet 
nært bekendskab med, da han er blevet 
hyret til Sikker6.info, som vi fra 2009 

har overtaget administrationen af Sex 
og Samfund.

I Kafe Knud sagde vi farvel til Ane 
Lillegaard og har efterfølgende ansat 
Annette Larsen.
I bestyrelsen kunne vi byde de to sup-
pleanter ind som bestyrelsesmedlem-
mer, da vi i denne periode sagde farvel 
til to bestyrelsesmedlemmer. 

Forandring
2008 blev også året, hvor Hiv-Dan-
mark satte et markant nyt skib i søen: 
Testambassadørprojektet.

Hiv-smittede som aktivt opsøger sær-
lige miljøer for at fortælle om de for-
dele, de selv oplevede ved at få taget en 
hiv-test.

Det har medført aktivitet på chat, 
besøg på barer og i egne netværk, og i 
tidens ånd er der oprettet en gruppe på 
Facebook.

Forankring
På europæisk plan kom der fornyet 
energi i Hiv-Norden og i HivEurope, 
hvor hiv-smittede på tværs af lande-
grænser diskuterer forskellige problem-
stillinger og støtter hinanden i det fæl-
les arbejde.

Af Morten Eiersted, redaktør VI&HIV
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Ligesom i 2007 kom vi 
desværre også ud af 2008 
med et mindre økonomisk 
underskud, som vi vil 
forsøge at få dækket ind i 
løbet af 2009.
 Vi er imidlertid af den 
overbevisning, at under-
skuddet ikke vil få 
indfl ydelse på Hiv-
Danmarks aktivitetsniveau i 
år.

I 2009 iværksætter Hiv-Danmark et 
antal projekter, som vi allerede har 
skaff et midler til. Derudover vil vi 
iværksætte andre projekter i det om-
fang, det lykkes for os at skaff e midler 
dertil.

Hiv-Danmark har foreløbig planlagt 
følgende aktiviteter, hvor fi nansierin-
gen eller samarbejdspartnere er anført 
i parentes:

• Arrangere informationsmøder i 
København, Århus og Odense
(en række medicinalfi rmaer)

• Fortsætte ’Brobyggerprojektet’ for 
minoritetsetniske hiv-smittede i 
København
(Københavns Kommune)

Visioner og handlingsplaner 
2009

• Afholde kvinde-kafe i København 
og Århus
(Københavns Kommune, 
Center for Forebyggelse)

• Arrangere forskellige events for den 
landsdækkende ungegruppe
(forskellige fonde)

• Afholde temaaftener og foredrag i 
Kafé Knud (København) og i Café 
Lone (Århus)
(Center for forebyggelse, 
Københavns Kommune, 
Velfærdsministeriet)

• Støtte etableringen af nye 
selvhjælpsgrupper
(Velfærdsministeriet)

• Støtte arbejdet i de eksisterende 
selvhjælpsgrupper for hiv-smittede 
og pårørende
(Velfærdsministeriet)

• Afholde uddannelsesseminar for 
frivillige i Kafé Knud 
(Københavns Kommune)

• Gennemføre ’patientuddannelses-
forløb’ 
(Center for Forebyggelse)

• Medvirke i fortsættelsen af 
kviktestprojektet ’Checkpoint’
(STOP AIDS, Sikker6.info)

• Afholde fælleskursusdage for besty-
relse og ansatte

• Fortsætte udgivelsen af ’VI&HIV’ i 
3 større og 9 mindre numre
(Center for Forebyggelse og 
Københavns Kommune)

• Deltage i internationale hiv/aids-
konferencer
(en række medicinalfi rmaer)

• Afholde informatonsarrangementer 
på Café Hack i Århus
(STOP AIDS, AIDS-Fondet, 
Café Hack)

• Afvikle ’hiv-lounge’ i Kafé Knud 
under WorldOutGames i Køben-
havn

• Arrangere konference for Hiv-Euro-
pe i København
(medicinalfi rmaer, AIDS-Fondet)

• Gennemføre en kursusrække af 
’Hiv, Liv og Behandling’
(medicinalfi rma)

• Fortsætte og udbygge 
’Testambassadør-projektet’ 
(Københavns Kommune, 
Kunstprojektet)

…og når vi får midler til det

• Afholde ’landsseminar’ for 
hiv-smittede

• Etablere netværket med andre 
europæiske hiv-organisationer

Af Bent Hansen, sekretariatschef
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Ansatte i Hiv-Danmark 2009
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HIV-DANMARK
Medlemmer 2008-2009: 380 individu-
elle medlemmer og støttemedlemmer.

MEDLEMSFORENINGER 2007-2008
Center for Sex og Sundhed
Danmarks Bløderforening

BESTYRELSEN 2008-2009
Formand Henrik Arildsen
Niels Pedersen, næstformand
Helle Andersen, kasserer
Stig Larsen
Sarah Achieng
Tina Bruun (medarbejderrepr.)

FØLGEGRUPPER
Hiv-Danmark Vest
Niels Pedersen, Bent Hansen, Charlotte 
Kehlet, Kirsten Sattrup samt to medlem-
mer fra Husrådet i Café Lone og en 
repræsentant fra STOP AIDS.

Rådgivning Øst
Henrik Arildsen, Ole Morten Nygård, 
Bent Hansen, Kirsten Madsen (Cross-
Over), Carina Wøhlk (Den Folkekirkelige 
Aids-Tjeneste), Tonny Jensen (Rådgivn-
ing Øst), Jan Christensen (Positivgrup-
pen) og Jens Henriksen (Sikker6.info) 
samt sygeplejersker fra de infektions-
medicinske ambulatorier i Øst.

Kafe Knud
Brit (bruger), Annette Larsen (Kafe 
Knud) og Helle Andersen.

Informationsafdelingen
Henrik Arildsen, Bent Hansen og 
Morten Eiersted.

UDVALG
Forretningsudvalg
Henrik Arildsen, Helle Andersen og 
Bent Hansen.

Internationalt arbejde
Henrik Arildsen og Bent Hansen.

Medicinsk udvalg
Jens Wilhelmsborg (udvalgsformand), 
Solveig Roth og Bent Hansen.

Retsudvalg
Ole Morten Nygård (udvalgsformand), 
Henriette Laursen (AIDS-Fondet), An-
ders Røge og Bent Hansen.

REPRÆSENTATION
Hiv-Norden
Henrik Arildsen 

HivEurope
Henrik Arildsen (formand for HivEurope)

ANSATTE pr. 1. april 2009
Sekretariatet
Bent Hansen, sekretariatschef (37t.)
Morten Eiersted, information (34t.)
Mogens Johansen, økonomi (14 t..)
Gunner Sørensen, frivillig (7t.)

Hiv-Danmark Vest
Kirsten Sattrup, administration (31t.)
Charlotte Kehlet, rådgivning (37t.)
Keld Andersen, rådgivning (37t.)
Anders Røge, rådgivning (15t.)

Rådgivning Øst
Kristian Gandrup, sekretær (34t.)
Solveig Roth, rådgivning (32t.)
Jannie Hautopp, rådgivning (32t.)
Tina Bruun, rådgivning (30t.)
Tonny Jensen, rådgivning (18t.)

Kafe Knud
Annette Larsen, daglig leder (32t.)
Henrik Arildsen, assistent (10t.)

Fakta om Hiv-Danmark

1993 1994 1995 1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Individuelle medlemmer 247 270 350 399 557 381 325 402 403 361 364 350 328 380
Medlemsforeninger 10 14 15 16 13 16 10 12 10 8 5 3 2
Støttefirmaer 38 36 40 32
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Antallet af nykonstaterede i 
2008 ligger på knapt 250 
personer. Vi interviewer 
læge Susan Cowan fra 
Statens Serum Institut for 
at høre mere om tallene.

– Tallene for 2007 og 2008 er dags 
dato (slutningen af januar) opgjort til 
henholdsvis 308 og 247 personer. Selv-
om vi ikke har modtaget alle anmel-
delser fra 2008 endnu, bekræfter det et 
billede af et meget stabilt leje på om-
kring 300 nykonstaterede hvert år.

Har du nogen interessante forklaringer 
på, at antallet er så stabilt?
– I et epidemiologisk perspektiv er det 
interessant, for det peger i retning af 
en faldende transmissionsrate. Jeg tæn-
ker, at det er eff ekten af hiv-behandlin-
gen, som vi ser. Det vil være den mest 
sandsynlige forklaring på tallene. Det, 
som mindsker transmissionsraten, er, at 
man testes, før man når høj smitsom-
hed. Man er meget smitsom i den sene 
fase af hiv-infektionen, og kortvarigt 
når man er relativt nysmittet (altså ved 
en akut hiv-infektion).

Ser vi nærmere på de forskellige un-
dergrupper, kan vi også se, at de pro-
centvise forskelle heller ikke er særlig 
store. Undergrupperne er også meget 
stabile, om du vil. Mænd, der har sex 
med mænd, udgør knap 45% efterfulgt 
af heteroseksuelle i næsten lige så stor 
en gruppe. Og sådan har det set ud i 
mange år med små variationer.

Hvis man ser på CD4-celletallet (im-
munfunktionen), kan du så sige noget 
om, hvornår folk tester sig? Om der 
f.eks. er sket nogen forskydning mod et 
tidligere eller et senere testtidspunkt?
– Her på Statens Serum Institut har vi 
først fra 2004 fået tilpas mange indbe-
retninger med oplysninger om CD4-
tal ved konstatering for hiv-smitte. Et 
lavt CD4-tal er markør for fremskre-
den sygdom, såfremt vi ikke taler om 
en akut hiv-infektion hos en nysmittet, 
hvor CD4-tallet dykker kortvarigt. Fra 
2004 kender vi oplysning om CD4-tal 
for henved halvdelen af alle nykonstate-
rede. I 2007 gjorde vi en særlig indsats 
for at få oplysningerne fra anmeldel-
serne fra de praktiserende læger og test-
stederne. Fra anmeldelserne fra 2008 
har vi endnu ikke “nok” tal. Så det bli-
ver med en del forbehold, at jeg udtaler 
mig!

Hvis vi nu inddeler gruppen af ny-
konstaterede efter CD4-tal over eller 
under 300, kan vi ikke se nogen for-
skydninger. Altså at den ene gruppe 
bliver større end den anden. Og ind-
delt i undergrupper efter primær smit-
temåde som seksuel orientering, stof-
brug eller andet kan vi heller ikke se de 
store forskelle i tallene. Så det tegner 
også et billede af, at der ikke er sket de 
store forandringer i, hvornår folk lader 
sig teste. Vi kan ikke umiddelbart se 
en trend, men vi mangler jo oplysnin-
ger på CD4-tal på mange anmeldelser. 
- Jeg vil dog gerne indskyde, at mænd, 
der har sex med mænd, synes at være 
langt bedre til at teste sig tidligere end 
andre grupper, men det er dog stadig 
med det forbehold, at vi kun har oplys-
ninger på halvdelen af anmeldelserne.

Ser vi på forholdet mellem nykonstate-
rede med et CD4-tal over 300 over for 
nykonstaterede med et CD4-tal under 
300 blandt den gruppe af folk, som 
vi kender CD4-tallet på, så er det 1:2. 
Altså for hver nykonstateret person, 
som er under 300, vil der være 2 perso-
ner med CD4-tal på over 300.

Hvordan kommer du frem til mørke-
tallet, altså gruppen af hiv-smittede, 
som endnu ikke er konstateret hiv-
smittede?
– Ud fra de oplysninger, som vi har fra 
anmeldelserne, kan vi jo se antallet af 
nykonstaterede, som f.eks. konstateres 
ved 200, 250 eller med et CD4-tal på 
300, som ikke er nysmittede (dvs. ikke 
har en akut hiv-infektion). De har jo 
i en årrække bidraget til mørketallet, 
og der passer estimatet på 20% meget 
godt.

Tallene er som nævnt meget stabile. 
Det er omtrent det samme antal an-
meldelser til Statens Serum Institut, 
med det samme antal nysmittede og 
stort set den samme mængde af hiv-
smittede, som bliver testet meget sent i 
hiv-infektionens forløb. De sent testede 
personer har jo alle sammen udgjort et 
mørketal i et stykke tid!

Gætter vi på mørketallet alene ud fra 
fordelingen blandt danskere, har tal-
lene også været meget konstante og kan 
derved underbygge formodningen om 
de 20%. Danskere er interessante at 
se på, fordi de selvfølgelig med større 
sandsynlighed opholder sig, er smit-
tet og smitter videre inden for Dan-
mark end immigrantbefolkningen af 
hiv-smittede. Immigranterne er oftest 
smittet i hjemlandet, og som oftest har 

2008Nykonstaterede i Danmark
Af Morten Eiersted, redaktør VI&HIV

Susan Cowan er afdelingslæge 
på Statens Serum Institut.
 Hun er bl.a. ansvarlig for at 
følge overvågningen af hiv i 
Danmark.
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de ikke særlig meget kontakt med den 
danske befolkning på en måde, som 
har betydning for udbredelsen af hiv.

Hvad tror du, der har indfl ydelse på 
testparatheden, og som vil kunne redu-
cere mørketallet?
– Jeg ser det som et meget stort frem-
skridt, at hiv-organisationerne nu er 
aktive i at opfordre til eller ligefrem an-
befale hiv-testning blandt risikogrup-
per. Det vil have en stor betydning.

Det er interessant at se, at der f.eks. i 
en undersøgelse blandt mænd, der har 
sex med mænd, i Sydney var 0,6%, der 
tog fejl af, at de var hiv-negative og der 
i en tilsvarende undersøgelse i USA 
var 7%. Jeg tror, at danske mænd, der 
har sex med mænd ligger et sted midt 
imellem. Man kan nok ikke sige så 
meget fra sådanne undersøgelser, men 
forholdene for mænd, der har sex med 
mænd, i Sydney, formoder jeg, ligner 
dem i København, bortset fra at jeg 
tror, at der er fl ere australiere, som er 
sikre på, om de er hiv-smittede eller ej.
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cross-OVER

HIV-Checkpoint for Ethnic Minorities
An offer for you  with other ethnic background than Danish

HIV-test and counselling in an hour    

| in our clinic     | or in a private location of your choice
Free     | Anonymous     | Carried out by professional staff

Call and make an appointment
Call Cross-Over     | Tel: 36 31 08 08     | Mon. – Fri.  12 pm – 2 pm

www.cross-over.dk
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HIV-ANMELDELSER I DANMARK 1999-2008. SIDEN 1990 HAR STATENS SERUM INSTITUT OPGJORT ANTAL 
HIV-TILFÆLDE VED DE SÅKALDTE HIV-ANMELDELSER, D.V.S. TILFÆLDE AF HIV I DANMARK, SOM TYPISK AN-
MELDES AF DE PRAKTISERENDE LÆGER, FRA KØNSYGDOMSKLINIKKER ELLER FRA DE INFEKTIONSMEDICINSKE 
AMBULATORIER.
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Nucleosid Analoger (NRTI)

Medicinsk HIV behandling
februar 2009

Combivir
(zidovudin / lamivudin)

300 / 150 mg

Epivir
(lamivudin eller 3TC)

150 - 300 mg

Retrovir
(zidovudin ZDV eller AZT)

100 - 300 mg

Trizivir
(abacavir / lamivudin / 

zidovudin)

300 / 150 / 300 mg

Videx
(didanosin eller ddl)

250 - 400 mg

Viread
(tenofovir)

300 mg

Zerit
(stavudin eller d4T)

15 - 30 - 40 mg

Ziagen
(abacavir)

300 mg

Kivexa
(abacavir / lamivudin)

600 / 300 mg

Truvada
(tenofovir/emtricitabin)

300 / 200 mg

Emtriva
(emtricitabin eller FTC)

200 mg

Fusionshæmmere

Fuzeon
(enfuvirtid eller T-20)

90 mg / ml

Proteasehæmmere (PI)

Kaletra
(lopinavir/
ritonavir)

100/25-200/50 mg

Norvir
(ritonavir eller RTV)

100 mg

Crixivan
(indinavir eller IDV)

200 - 400 mg

Invirase
(saquinavir eller SQV)

500 mg

Telzir
(fosamprenavir)

700 mg

Viracept
(nelfinavir eller NFV)

250 mg

Non-Nucleosid Analoger (NNRTI)

Stocrin
(efavirenz)

50 - 200 - 600 mg

Viramune
(nevirapin eller NVP)

200 mg

Intelence
(etravirin)

100 mg

Reyataz
(atazanavir)

150 / 200 / 300 mg

Aptivus
(tipranavir)

250 mg

Prezista
(darúnavir)

300 mg

NNRTI og NRTI i kombination

Atripla
(emtricitabin / tenofovir /

efavirenz)
200 / 245 / 600 mg

Integrase-
hæmmere

Isentress
(raltegravir)

400 mg

CCR5-Antagonister

Celsentri
(maraviroc)

150-300 mg

Medicinsk hiv-behandling

Nye pjecer til kvinder om hiv 
 udarbejdet af læger, sygeplejersker 
og sundhedspersonale.

Brochurerne kan bestilles via 
 Abbott på T 39 77 00 00.
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The missing link?

De medicinske fremskridt 
har i de senere år været 
betydelige. Flere nye 
medicingrupper og kombi-
nationer, som er lettere at 
tage, og som har rigtig god 
virkning. På den baggrund 
er det trist at opleve, at der 
stadig i Danmark er 
personer, som kommer 
sent i behandling.

Budskabet på orienteringsaftenen i 
foråret 2007, hvor læge Nicolai Lohse 
talte om de gode udsigter til en lang 
levetid for hiv-smittede i behandling, 
har siden foråret 2008 kunnet kobles 
sammen med den spændende svejtsiske 
udmelding om, at velbehandlede hiv-
smittede er langt mindre smitsomme. 
Det er virkelig helt nye toner i hiv-
 debatten. Behandlingen virker, og den 
virker godt! For både den hiv-smittede 
og for partneren.

Behandling i tide er virkelig løsenet 
for, at vi i Danmark fortsat kan opleve, 
at hiv ikke bliver den hjemlige epidemi, 
som man frygtede, da vi så de første 
tilfælde. Det er derfor vigtigt fortsat at 
sikre, at information om behandling 
gøres tilgængelig for hiv-smittede og 
for personer, hvor spørgsmålet om en 
hiv-test vil være relevant. Mindst lige så 

vigtigt er det, at hiv-smittede fortsat er 
med til at sætte dagsordenen for medi-
cinsk behandling og tager de relevante 
problematikker op, som er afl edt af be-
handling.

Ingen dans på roser
For at gøre hiv-behandlingen så ef-
fektiv som muligt er det vigtig at se på 
behandling i et større perspektiv og i 
særdeleshed på den gruppe, som har 
været i behandling i mange år. Andre 
lidelser, som kan sættes i forbindelse 
med hiv, kommer derfor til at få større 
betydning, eftersom hiv-smittede lever 
længere. Knogleskørhed, hjertekarsyg-
domme, ændret fedtfordeling og visse 
kræftformer bliver vigtige fokusområ-
der, og det er glædeligt at se de forelø-
bige resultater om langtidseff ekter, der 
bekræfter behovet for, at der i behand-
ling af hiv tages højde for at inkludere 
disse problemfelter.

EATG
Den europæiske sammenslutning af 
hiv-aktivister med dens særlige fo-
kus på behandling (European AIDS 
 Treatment Group) har gennem tiden 
givet mange nyttige indspark i dette 
arbejde. Udarbejdelsen af protokoller 
for behandling og en sikring af et højt 
europæisk niveau for behandling har 

skabt gunstige forhold for forskningen 
og udviklingen af medicin. Det er op-
muntrende at følge og deltage i denne 
udvikling i hiv-behandling gennem 
Hiv-Danmarks engagement i EATG.

(Be)handling
I Europa har vi muligheden for at vise 
vejen, at sætte handling bag vores ord. 
Vi mangler stadig at nå de hiv-smit-
tede, som ikke er kommet i behand-
ling. I Danmark formodes det at dreje 
sig om hver femte hiv-smittede. I dårli-
gere fungerende europæiske sundheds-
væsener frygter man, at hver anden 
hiv-smittede enten ikke kender til sin 
status eller af forskellige grunde har 
undladt at lade sig teste.

At behandlingen virker eff ektivt får 
derfor en alt for lille eff ekt over for de 
mange, som vi ikke giver mulighed 
for behandling. Her er der virkelig tale 
om et ansvar, som vi må tage på os. 
Vi må med det gode eksempel vise, at 
behandlingen virker, og at den virker 
godt. Vi må fortsat arbejde på at in-
formere om fremskridt i behandlingen 
for at skabe den nødvendige opmærk-
somhed ude omkring til at håndtere 
de relaterede debatter om smitsomhed, 
levekår, straff elov og fordomme, som 
hiv-smittede mødes med, og som må-
ske virker som en barriere for nogle til 
at få taget en hiv-test.

Af Jens Wilhelmsborg, medicinsk udvalg
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Farvel til Levekår
Af Anders Dahl, levekårsprojektet 2005-2007, formidling 2008

Levekårsundersøgelsen gav et godt 
overblik over udfordringer og mangler 
i det arbejde, som retter sig mod hiv-
smittede i Danmark.

Undersøgelsen gav anledning til, at 
organisationer på hiv-området satte sig 
sammen for at diskutere muligheder, 
ideer og løsninger.

Seksuallivet er svært
Mange hiv-smittede holder op med at have 
sex, efter de konstateres med hiv. Andre hiv-
smittede taler om, at deres sexliv er besværet 
enten af fysiske eller psykiske bivirkninger. En 
helt tredje problemstilling handler om, at en del 
hiv-smittede efterspørger støtte til sikker sex.
Psykologisk skrøbelighed
 Hiv-smittede oplever fl ere problemer end 
den generelle befolkning. Den psykiske 
skrøbelighed giver problemer med at håndtere 
hverdagens almindelige udfordringer.

Bivirkninger
Bivirkninger er udbredte for hiv-smittede. Mere 
end hver tredje lider mærkbart af træthed, 
mens impotens, fedttab og søvnproblemer 
også plager en stor del af de hiv-smittede, 
som besvarede undersøgelsen.
 Knap hver fjerde besvarelse beskriver 
pro blemer med øget fedtophobning, men der-
udover fylder diarré, koncentrationsbesvær og 
hovedpine også en del.

Diagnose stadig et chok
At blive konstateret med hiv er stadig et chok 
for den enkelte person. Det er en interessant 
pointe i lyset af de forbedrede behandlingsmu-
ligheder.

Lukkethed om hiv
Der er stadig en udbredt lukkethed om hiv. 
Hver femte hiv-smittede har højst fortalt to per-
soner om sin sygdom, og hver tredje har ikke 

fortalt sine forældre om sin sygdom. Noget 
tyder endda på, at færre i dag end tidligere er 
åbne om hiv.
 Åbenhed om hiv er ikke en målsætning. 
Men det er vigtigt at tage stilling til den øgede 
lukkethed, hvis det er udtryk for, at folk f.eks. 
afstår fra at benytte sig af sociale sikringsor-
dninger som nedsat tid, eller hvis det er tegn 
på andre former for social isolation ud over 
ønsket om at være privat om sin sygdom.

Behov for mere information
Hiv-smittede efterspørger mere viden om 
smitsomhed. Dels i forbindelse med almindelig 
social omgang med andre og i forbindelse 
med sex.
 Efterspørgslen er forskellig imellem grup-
perne, men ønsket om mere viden om smit-
somhed i forbindelse med sex er høj, således 
efterspørger hver tredje eller hver femte mere 
viden om sikker sex.

Handling
Ud over at gøre tilbuddene i hiv-organisa-
tionerne mere kendte, er det dog først og 
fremmest på hospitalerne, at opmærksomhed 
skal højnes på samtaler om sex, psykisk 
udsathed og et mere indgående fokus på bi-
virkning.
 Over for særlige undergrupper som stof-
brugere og etniske minoriteter bør organisa-
tionerne samarbejde mere indgående.

Forskerne bag to væsent-
lige projekter i Hiv-Danmark 
2003-2007:
Levekårsundersøgelsen 
(Mie Carstensen og Anders  
Dahl tv.) sammen med pro-
jektleder på brobyggerpro-
jektet Tina Bruun, nu ansat i 
Rådgivning Øst.

Forskerne Mie Carstensen og Anders 
Dahl har i to år arbejdet på at afdæk-
ke hiv-smittedes situation i Danmark. 

1.212 returnerede spørgeskema-
et, hvilket betyder, at 4 ud af 10 hiv-
smittede har medvirket til at besvare 
spørgsmål om deres levekår.

I oktober 2007 udkom 
Levekårsundersøgelse: en 
større publikation på 185 
tætskrevne sider med en 
lang række anbefalinger.

Anbefalingerne var rettet mod Sund-
hedsstyrelsen, hospitalsafdelingerne, 
hiv-organisationerne og samarbejds-
partnere, der på forskellig vis er i kon-
takt med hiv-smittede.

Det mest synlige resultat af Leve-
kårsundersøgelsen er indtil videre kam-
pagnen ”Bliv Fri Af Fordomme”, som 
Sundhedsstyrelsen gennemførte i ef-
teråret 2008. Levekårsundersøgelsens 
stærke anbefaling af kampagner til 
bekæmpelse af stigmatisering af hiv-
smittede og øget information om den 
lave smitsomhed af hiv blev ikke siddet 
overhørig i Sundhedsstyrelsen.

I 2008 blev undersøgelsens anbefa-
linger formidlet og diskuteret med re-
levante samarbejdspartnere. Derfor har 
året budt på besøg og diskussion med 
en lang række af Hiv-Danmarks sam-
arbejdspartere, hvor der har været lej-
lighed til at diskutere mere indgående, 
hvordan arbejdet – både det forebyg-
gende og det støttende – kan forbedres. 

For at gøre undersøgelsen mere til-
gængelig for alle, blev der udgivet et 30 
siders resumé – både på dansk og en-
gelsk. Undersøgelsen blev præsenteret 
på den store internationale AIDS-kon-
ference i Mexico i august måned, lige-
som den er lagt ud på AIDS ACTION 
EUROPE’s Clearingshouse om hiv og 
aids. Alle undersøgelsens dokumenter 
kan fortsat downloades fra www.leve-
kaar.dk.

Og så må vi heller ikke glemme, at 
AIDS-Fondet i maj måned 2008 tildel-
te Hiv-Danmark årets forskningspris 
for Levekårsundersøgelsen!

Resumé
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InformationsafdelingenInformationsafdelingen
Af Morten Eiersted, redaktør VI&HIV

I 2008 udgav informations-
afdelingen 10 medlems-
blade og var engageret i to 
større medlemsarran-
gementer: Oriente-
ringsaften på Rigsho-
spitalet i april 2008 og 
kunstudstillingen på 
Christiania i december 
2008.
Informationsafdelingen bistod også 
Levekårsundersøgelsen med praktisk 
hjælp i form af layout af rapporterne, 
udarbejdelse af hjemmeside og infor-
mationsmateriale.

Der produceredes fi re kronikker til 
tidsskriftet FS27, som er et tidsskrift 
for infektionsmedicinske sygeplejersker, 
og forskellige nyheder til hjemmesider-
ne  hiv- danmark.dk og hiv.dk. Begge 
disse hjemmesider blev opdateret i lø-
bet af 2008 med nyt layout og nye bru-
gerfunktioner.

Der var i 2008 afsat 25 timer om 
ugen, hvoraf halvdelen af timerne bru-
ges på arbejde i forbindelse med udgi-
velse af medlemsbladet og resten til al-
mindelig informationsaktivitet, møder 
og løbende projektarbejde.

Medlemsarrangementer
Hiv-Danmarks informationsafdeling 
var i 2008 involveret i Orienterings-
aftenen på Rigshospitalet i april og 
kunstudstillingen på Christiania i de-
cember. Begge arrangementer gav Hiv-
Danmark mulighed for at komme i 
kontakt med mange hiv-smittede og 

pårørende foruden at 
møde personer uden for 
Hiv-Danmarks med-
lemskreds. Informations-
afdelingen var involveret 
i at udtænke konceptet 
og udvikle mediestrate-
gien for de to store ar-
rangementer. Særlig 
kunstudstillingen, der 
blev til i samarbejde med 
lægemiddelfi rmaet Ab-
bott, gjorde det muligt at 
nå en bredere målgruppe 
gennem en bred medi-
edækning for at gøre op-
mærksom på Hiv-Dan-
marks arbejde. 

Hjemmesider

Den fælles portal hiv.dk og hiv-dan-
mark.dk fi k en ny platform (TYPO3). 
Ved at opfordre danske medicinalfi r-
maer til at donere midler har vi i 2008 
søgt at opnå en bred støtte til hiv.dk.

På grund af ny hosting af hjemmesi-
derne fra august 2008, er det ikke mu-
ligt direkte at sammenligne gamle data 
med nye data. Ud fra knap 300.000 
viste sider ly-
der et kvalifi ce-
ret gæt derfor 
på, at vi har 
haft omkring 
30.000 unikke 
besøg på hjem-
mesiderne.

2006 2007 2008
Januar 1.200 900
Februar 1.350 930 850
Marts 1.150 1.100 1.000
April 1.800 1.400 1.000
Maj 1.100 930 800
Juni 1.800 870 800
Juli 1.100 870 850
August 1.100
September 1.200 1.000 1.000
Oktober 1.100 1.000 850
November 1.100 1.000 850
December 1.800 850 850

Magasiner 6.550 4.500 3.000
Nyhedsbreve 9.250 6.350 5.850

Tryk i alt 15.800 10.850 8.850
Antal trykte blade

Unikke Antal Viste Ikke 
besøg*) besøg*) sider fundne

Total 2008 29.400 58.800 293.408 4.315

Forsidehistorie i Forsidehistorie i 
lokalbladlokalblad

Trafi k på hjemmeside.
*)Tallet er delvis baseret på estimat

VI&HIV Abonnent Udsendt Gnsn.
Total Medlem Samarb. post sideantal

2008 510 322 131 5.100 12
Medlemsposten

Ledere i 2008
Februar Frank Bentin Førtidspension
Marts Morten Eiersted Mindre smitsomhed
April Henrik Arildsen I normaliseringens skygge
Maj Jens Wilhelmsborg Volvo eller sportsvogn?
Juni Steven LB. Jensen En global udfordring
Juli Morten Eiersted Mexico 2008
September Morten Eiersted Testambassadører
Oktober (Aktiviteter)
November Antistigmaannonce
Decemeber (Aktiviteter)

Medlemsposten

I 2008 blev det til 10 udgivelser med 
tre større temalagte magasiner og syv 
mindre nyhedsbreve. Herved annonce-
res der næsten månedsvis for Hiv-Dan-
marks tilbud til hiv-smittede og pårø-
rende. Hvert nyhedsbrev udkommer i 
850-1.000 trykte eksemplarer og er til-
gængeligt fra hjemmesiderne
hiv-danmark.dk og hiv.dk.
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Rådgivning – et teamwork

Hiv-Danmarks rådgivninger 
i København og Århus 
tilbyder gratis rådgivning 
og samtaler til alle hiv-
smittede og pårørende 
uanset alder, køn, etnicitet 
og seksualitet. 

Til Rådgivning Øst i København er 
tilknyttet fi re rådgivere og en sekretær. 
To af rådgiverne er sygeplejersker og to 
er socialrådgivere, hvoraf de to har en 
terapeutisk videreuddannelse. Desuden 
er to af rådgiverne ved at videreuddan-
ne sig til sexologer.

Til Rådgivning Vest i Århus er til-
knyttet tre rådgivere og en sekretær. 
Her er rådgiverne hhv. en sygeplejerske, 
en psykolog og en afspændingspæda-
gog, alle med terapeutiske videreud-
dannelser. 

Rådgiverne har et udstrakt samar-
bejde, f.eks. i form af kollegial sparring, 
rådgivermøder hvor aktuelle problem-
stillinger tages op. De planlægger vide-
reuddannelse og diskuterer, hvordan de 
fortsat kan være garanter for en dyna-
misk rådgivning i udvikling.

Samtalerne kan handle om alt fra 
personlige, seksuelle og sociale proble-
mer og behov over spørgsmål af for-

sikringsmæssig karakter til spørgsmål 
om straff elovens § 252, stk. 2. Rådgiv-
ningerne besøges af en række forskel-
lige mennesker med meget forskellige 
behov, eneste krav fra Hiv-Danmarks 
side er, at det skal have relation til hiv. 
Alle samtaler er fortrolige, og ingen in-
formationer videregives, med mindre 
andet er aftalt.  

Ud over samtaler i rådgivningernes 
lokaler aftaler rådgiverne i stor ud-
strækning møde med den rådsøgende i 
hjemmet eller andre steder, eller besø-
ger den rådsøgende på hospitalet, hvis 
han/hun er indlagt. I den forbindelse 
kan nævnes, at rådgivningerne har et 
godt samarbejde med de infektions-
medicinske afdelinger. Ofte kontaktes 
rådgivningen direkte af hospitalsper-
sonalet eller personalet formidler kon-
takten, og får den rådsøgende til selv at 
opsøge rådgivningen. En rådgiver kan 
desuden hver uge træff es på Sct. Maria 
Hospice i Vejle.
Med støtte fra Københavns Kom-
mune har Hiv-Danmark i et par år  
kørt ”Brobyggerprojektet”, som er et 
projekt med fokus på hiv-smittede et-
niske minoriteter og deres relation til 
de infektionsmedicinske afdelinger og 
ambulatorier. I projektet indgår også 
opmærksomhed til personalet på de 
enkelte ambulatorier, med fokus på de 
problemstillinger, som de møder i de-

res kontakt med hiv-smittede med an-
den etnisk baggrund. I den forbindelse 
er en rådgiver fra Rådgivning Øst til 
stede på ambulatorierne på hhv. Rigs-
hospitalet og Hvidovre Hospital på 
udvalgte dage, hvor de fremmødte pa-
tienter så har mulighed for at møde en 
rådgiver umiddelbart.

På Hvidovre Hospital har Rådgiv-
ningen ligeledes indgået et samarbejde 
med sygeplejerskerne fra Børneambula-
toriet og Familieambulatoriet, som har 
kontakten til hhv. de hiv-smittede børn 
og forældre og de hiv-smittede gravide. 

Desuden fungerer rådgiverne som 
bisiddere i forskellige sammenhænge, 
bl.a. ved møder på jobcentre, hvor den 
rådsøgende ofte føler en tryghed ved 
at have en professionel rådgiver med, 
som kender til hans/hendes sag. Her-
til kommer samarbejdsmøder mellem 
rådgiverne og ansatte på jobcentrene, 
hvor blandt andet Hiv-Danmarks Le-
vekårsundersøgelse er blevet formidlet 
for at give jobcentrene et større indblik 
i hiv-smittedes særlige livsbetingelser 
og problemer.

Rådgiverne er ligeledes involveret i 
Check-Point, et rådgivnings- og test-
projekt for mænd der har sex med 
mænd, som Stop Aids driver, og hvor 
personalet er rådgivere fra Sikker6.info 
og Hiv-Danmark, med mange års erfa-
ring indenfor rådgivning.

Af Kristian Gandrup, sekretær, Rådgivning Øst

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Øst 1.094 963 1.292 1.462 1.294 1.606 1.704 1.750
Vest 926 772 970 909 1.072 978 948 749

Rådgivningsydelser opgjort 
for øst (Sjælland og Øerne) og 
vest (Jylland og Fyn).
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Det er Københavns Kommune, som 
står bag projektet og støtter det økono-
misk.

I 2008 har Hiv-Danmarks råd-
givning stået for projekter som f.eks. 
Patientuddannelse, der kan give hiv-
smittede inspiration til, hvordan man 
kan tackle de bekymringer og proble-
mer, som følger med kronisk sygdom; 
Forældregruppen, Kvindegruppen og 
Mandegruppen, hvor hiv-smittede 
kvinder og mænd mødes med andre 
kvinder og mænd om konkrete emner; 
temaaftener om f.eks. arbejdsmarkeds-
forhold, kost og kolesterol, smitterisiko 
under behandling, hiv-smittedes mu-
lighed for at få børn, hiv og medicin.

Ydelser i 2008
Rådgivning Øst har varetaget 1.750 
ydelser, Rådgivning Vest 749 ydelser , 
heraf 538 til personer med anden et-
nisk baggrund end dansk. 

Rådgivning Øst har modtaget 56 
henvisninger fra infektionsmedicinske 
afdelinger, heraf vedr. 23 personer med 
anden etnisk baggrund end dansk. 
Rådgivningen har besøgt 34 personer 
indlagt på infektionsmedicinske afde-
linger i København, 17 af de indlagte 
har været personer af anden etnisk op-
rindelse end dansk.

Rådgiverne har været på 73 hjemmebe-
søg, haft 93 rådgivninger på hospice og 
hospitaler, og 160 rådgivninger andre 
steder.

Rådgiverne har fungeret som bisid-
dere på kommunernes jobcentre i 64 
tilfælde, heraf 23 tilfælde for perso-
ner med anden etnisk baggrund end 
dansk.
Endelig har rådgivningerne bistået med 
hiv-til-hiv hjælp 35 gange heraf 12 gan-
ge til personer med anden etnisk oprin-
delse end dansk.

I Rådgivning Vest har vi i Århus haft 
40 nye henvisninger heraf 18 ned an-
den etnisk oprindelse end dansk.

På Fyn og i Sønderjylland kom 14 
nye brugere til i 2008, hvoraf 11 selv 
var smittede og 3 var nære pårørende. 
Derudover har vi her fortsat kontakt 
med i alt 9 brugere fra tidligere år.

I Vest afholdt vi senere på året et ar-
rangement på Cafe Hack i Århus, som 
var  et samarbejde mellem Hiv-Dan-
mark, STOP AIDS, AIDS-Fondet og 
Århus Teater. Temaet for denne aften 
var ”Hiv - den glemte sygdom” med  
paneldebat og unge skuespillere, som 
stod for underholdningen senere på af-
tenen. Det var en fantastisk aften, hvor 
rigtig mange mødte op. Vi har plan-
lagt at fortsætte med at afholde disse 
aftener hvert halve år. Så hold øje i 
VI&HIV!

Marianne Ambus holdt 
op 31. marts 2008 ef-
ter 7 år i Rådgivning 
Øst.

Hun var værdsat 
blandt kolleger, delta-
gende, med en kvik 
bemærkning og stor 
viden fra sin tid i Kræf-
tens Bekæmpelse.

Preben Rehr holdt op 
31. december 2007 ef-
ter 6 års ansættelse i 
Rådgivning Vest.

Han var initiativrig, 
lagde et stort arbejde i 
at udvikle samarbejdet 
med Nordjylland og 
var engageret i rådgiv-
ningsarbejdet.

Arken

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

Husk at vi mødes i Kafe Knud den sidste tirs-
dag hver måned til spisning kl. 18.30, næste 
gang den 31. marts. Husk at tilmelde dig til 
Kafe Knud.
 Alle er velkomne til at deltage i vores ar-
rangementer. Tilmeld dig 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 arrange-
menter og lettere fi nde dig, når vi skal mødes 
til en af vores udfl ugter. Vi glæder os til at høre 
fra dig!

Søndag den 19. april tager 
Solstrålerne til Arken. 

Vi mødes ved Arken kl.13.00 i god tid 
før rundvisningen kl 13.30.

 Du kan komme til Arken med tog 
til Ishøj og derfra med bus 128 lige til 
døren. Der er også god skiltning fra 
  stationen.

Aktuelt udstilles der 53 værker af 
de største franske impressionister og 
postimpressionister samt den mindre 
udstilling “Utopia - Hvad Drømmer 
Du OM ? Qio Anxiong”.

Tilmelding til arrangementet sker se-
nest den 16. april i Kafe Knud eller til  
solstraalerne@hiv-danmark.dk. Vi ses!

Udstilling på Kafe Knud
Læg vejen forbi Kafe Knud i april 
og se hiv-smittedes egne værker (ill.). 
Mie Larsen og Carsten Groth har 
begge deltaget på udstillingen “Et 
positiv+billede på hiv” på Galloperiet i 
december 2008.

Carsten Groth har til den mindre 
udstilling i Kafe Knud valgt at tage 
fem billeder med i mixed media.

Mie Larsen har 6 fotos fra “Ga-
dens lyrik” samt fem billeder i akryl. 
 Malerierne har været udstillet på 
 Galloperiet.
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Farvel til Ane

Ane Lillegaard sagde efter 
mere end 16 år i Hiv-
Danmark sin stilling op 
som daglig leder af Kafe 
Knud.
 Kolleger og venner vil 
gerne rette en varm tak til 
Anes engagement i Hiv-
Danmark.

Ane Lillegaard har været meget glad 
for at arbejde i caféen. I et interview til 
VI&HIV i oktober 2008 fortalte hun 
om den betydning, arbejdet har haft 
for hende: 
– Det har været meningsfuldt og 
engagerende. Frem for alt takket 
være de mennesker, jeg har mødt 
og lært at kende i miljøet. Det 
har udfordret mig kreativt og sti-
muleret mit iværksætter-gen.

Ane har i mange år været en markant 
skikkelse i hiv/aids-arbejdet. Allerede i  
1986 kom hun i kontakt med folkene 
bag AIDS-Linien. I 1989 blev hun fri-
villig rådgiver dér, og samtidig arbejde-
de hun i Hjemmestøtteordningen, som 
var et enestående tilbud fra Hvidovre 
Hospital til aids-patienter, der ønskede 
at dø i eget hjem. 

Hun var sammen med andre frivil-
lige fra AIDS-Linien med til at sætte 
Kafe Knud i stand. Efter at have ko-
ordineret World Aids Dag 1992 blev 
hun umiddelbart herefter ansat i Kafe 
Knud.

Kafe Knud har altid haft en vigtig 
funktion i hiv-miljøet. Ane beskriver 
det således:
– Kafe Knud er stadig et sted, hvor 
hiv-smittede på forskellig måde vænner 
sig til en fortrolighed med at være hiv-
smittede. Det er her, hvor mange ”øver 
sig i” at være åbne enten som gæster, 
der kommer ind ad døren for første 
gang, eller som frivillige, der er værter 
i cafeen. 

Vi diskuterer f.eks. stadig synlighed, 
behovet for åbenhed og anonymitet. 
Sammenligner jeg tiden omkring 1993 
med 2008, så er der faktisk problem-
stillinger, som ikke har fl yttet sig på de 
15 år. Det viser noget om en stor sår-
barhed i forhold til at være hiv-smittet.

Som en forklaring på den manglende 
forandring, sagde Ane:
– Hiv er stadig en livstruende syg-
dom. Foruden den medicinske udfor-
dring er hiv i høj grad en psykologisk 
og en politisk udfordring. Det er de 
sidste to nævnte, som vel især beret-
tiger organisationer som Hiv-Dan-
mark, Sikker6info, AIDS-Fondet, 
Stop Aids med fl ere … og et Kafe 
Knud, der tilbyder hiv-smittede mu-
ligheden for at mødes med ligestil-
lede, udvikle sig og danne netværk.

Jeg synes, at det er et problem, at folk 
lever mere ensomt, eller lukket om du 
vil, med hiv i dag. Det dokumenterer 
Levekårsundersøgelsen jo også.

Hiv er en katastrofe for den enkelte 
uanset piller eller ej. Problemerne om-
kring hiv handler også om de mulig-
heder, som vi som samfund giver folk: 
for forsikring, på arbejdspladsen, bedre 

forhold på hospitaler og så videre. Hiv 
er stadig et tabu, og man har det hele 
sit liv. Folk gennemlever små og store 
kriser og forholder sig konkret til liv 
og død. Nogle af problemerne fra den-
gang går igen i dag, de er måske bare 
forklædt.

             
Til sin efterfølger gav hun dette råd:
– Jeg har aldrig været træt af at gå 
ind ad døren i Kafe Knud. Jeg har 
brug for ændring i mit arbejdsliv, 
og derfor har jeg sagt jobbet op. 

Jeg har sammen med en skøn gruppe 
frivillige skabt rum i caféen for samvær, 
og Kafe Knud har været et hjertebarn. 
Det, synes jeg, er vigtigt at give videre 
til den næste, som bliver ansat som 
daglig leder af Kafe Knud.

Ane Lillegaard  
sagde sin stilling 
op som daglig 
leder af Kafe 
Knud pr. 
1. oktober 2008.

Af Morten Eiersted, redaktør VI&HIV

Fredagsbar
Siden november har der i Kafe Knud 
været fredagsbar en gang om måneden. 
Baren er ment som et fyraftensmøde 
for alle ansatte og frivillige i hiv-miljø-
et, så man kan mødes på tværs af orga-
nisationerne. Fredagsbaren er typisk 3. 
fredag i måneden. 

Facebook
I efteråret fi k Kafe Knud sin egen side 
på facebook. Den er oprettet som fan-
side og man kan skrive kommentarer 
derinde. Se billeder fra udstillinger og 
andre begivenheder. Man går bare ind 
i søgefeltet og skriver Kafe Knud, så 
skulle siden komme op.
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Cafe Lone har også i 2008 
haft et meget velfun-
gerende Husråd, som har 
tage initiativ til mange 
aktiviteter for brugerne af 
cafeen. Husrådet, som 
består af fi re frivillige med 
assistance fra sekretæren, 
mødes en gang om 
måneden for at tænke nye 
tanker i forhold til nye tiltag 
i cafeen.

Nerven i cafeen er fortsat tirsdagsspis-
ningen, hvor en frivillig kok og frivil-
lige cafeværter sørger for maden og alt 
det praktiske. Det har i 2008 været 
nogle meget velbesøgte aftener med 
mellem 12 og 18 besøgende. Husrådet 
har fra efteråret 2008 arrangeret en te-
maaften en gang om måneden. Her var 
det en aften, hvor rådgiverne fra Råd-
givning Vest kom og fortalte om, hvad 
man kan bruge dem til. Senere på ef-
teråret var der en aften, hvor massører 
besøgte Cafe Lone og fortalte om deres 
tilbud. Begge aftener var meget velbe-
søgte. Temaaftnerne giver en god mu-
lighed for at stille spørgsmål i trygge 
omgivelser.

I slutningen af 2007 fi k brugerne af 
Cafe Lone doneret 60.000 kr, af Shop-

pit. Disse penge blev i 2008 brugt til 
en tur til Berlin i juni måned for 10 
brugere. De fi k togbilletten og hotel-
opholdet betalt af Shoppit-pengene. De 
havde en rigtig spændende tur, hvor 
der også var tid til at lære hinanden 
bedre at kende.

I efteråret 2008 blev resten af pen-
gene brugt til en Wellness-weekend for 
kvinder. Weekenden foregik i Køben-
havn med deltagelse af to rådgivere og 
syv kvinder. Også her blev det tydeligt, 
hvor vigtige sådanne arrangementer 
er, hvor det er muligt at være sammen 
med andre ligestillede og hente inspira-
tion til et liv med hiv.

Der har også været afholdt fl ere fester 
i 2008. Det har været kendetegnende 
for festerne, at folk er kommet langvejs 
fra. Både Nordjylland og Fyn har været 
repræsenteret. I februar var der en fest 
for alle hiv-smittede med 41 deltagere. 
I juni var det en fest kun for hiv-smit-
tede bøsser, og i december blev der af-
holdt en julefest, som også var for de 
frivillige i cafeen.

Husrådet arbejder også ihærdigt på at 
gøre opmærksom på Cafe Lone. Bl.a. 
deltager der hvert år en repræsentant 
for Husrådet på Skejbys hiv-skole. Og 
det er tydeligt, at det er en rigtig god 
måde at gøre opmærksom på tilbuddet.

Vi har også i 2008 afholdt et infor-
mationsmøde på Skejby Sygehus for 
alle med interesse for hiv – det var i år 
meget velbesøgt med ca. 50 deltagere.

World Aids Dag

1. december åbnede AIDS-Fondet de-
res kondomeri ”Johnny ” i lokalerne 
ved siden af Kafe Knud. Der var stor 
opstandelse udenfor og mange søgte 
efterfølgende ned i cafeen til varm ka-
kao, kaff e og te. Der var traditionen 
tro doneret tre lagkager fra La Glace. 
De var spist på et par timer. Og resten 
af dagen blev der solgt suppe. Der var 
omkring 80 gæster den dag.

2008
af Charlotte Kehlet, rådgiver, Rådgivning Vest

Et fællesskab på 
nettet for folk berørt 
af hiv: se mere på 
hivmix.dk
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Sekretariat
18%

Information
6%

Rådgivning
50%

Væresteder
13%

Projekter
13%

Indtægter  
Generelle Indtægter 
Kontingenter
Gaver, tilskud fra fonde og virksomheder
Offentlige tilskud
Administration af projekter
Renteindtægter
Generelle Indtægter i alt 

Øremærkede indtægter 
Tilskud fra fonde og virksomheder
Offentlige tilskud
Driftsindtægter
Øremærkede indtægter i alt 

Indtægter i alt  

Udgifter  
Afdelinger
Sekretariatet 
Informationsafdelingen
Rådgivning Øst 
Rådgivning Vest 
Kafe Knud 
Café Lone 
Afdelinger i alt

Projekter og udvalg 
Medicinsk udvalg
Hiv-Norden og internationalt arbejde
Webportalen, hiv.dk
Hiv til Hiv
Selvhjælpsgrupper
Temadage 
Hiv Mix
Seminar for ansatte og bestyrelse
Hiv, Liv og Behandling
Ungegruppe, Vest
Testambassadører
Kunstprojekt
Levekårsundersøgelse 
Solstrålerne
Hiv Forum / Weekendtræf
Pride
Pjeceprojekt
Projekter og udvalg i alt
Renteudgifter

Udgifter i alt  

Resultat  

2007

56.650 
 573.455 
 351.700 
 337.027 

 4.661 
 1.323.493 

 1.216.429 
 4.727.412 

 592.978 
 6.536.819 

 7.860.312 

 

1.442.055 
293.998

 2.212.538 
 1.659.817 

 859.583 
 150.336 

6.618.327

 
88.732 
 39.570 
 54.753 
 57.505 
  10.151 

  103.926
-

 20.556 
 -   

 93.945 
 -   
 -   

 522.682
11.305

 119.144
- 

 165.824 
1.288.093

1.541

 7.907.961 

 -47.649

Resultatopgørelse for regnskab
2008

 58.160 
 464.717 
 275.261 
 263.194
 13.395 

 1.074.727 

 806.715 
 5.252.337 

607.118 
6.666.170 

 7.740.897 

1.416.556 
448.339

 2.268.630 
 1.635.932 

 879.284 
 97.913 

6.746.664

 
115.562 

 129.350 
 41.155
 4.244 

 21.830 
  78.213 

1.328
68.407 
 15.000 

 2.813
114.155 
100.383 
 318.663

- 
-

 18.000
- 

 1.029.103
10

7.775.777

-34.880

Økonomisk beretning 2008

Øremærkede offentlige 
tilskud
68%

Offentlige tilskud
4%  Projektadministration

3%

Renteindtægter
<1%

Øremærkede tilskud
10%

Gaver
6%

Kontingenter
1%

Driftsindtægter
8%

Indtægter

Udgifter

Den driftsmæssige 
bevilling fra sundhedsmini-
steriet har i en årrække 
været fastholdt på samme 
niveau uden hensyn til pris- 
og lønudvikling.
Det betyder, at Hiv-Danmark har haft 
vanskeligt ved at opretholde samme 
aktivitetsniveau som tidligere år. Gen-
nem ansøgninger til særlige projekter er 
det imidlertid alligevel lykkedes os at 
søsætte nye projekter, hvoraf nogle kan 
videreføres også i 2009.

Årets resultat udviser et underskud 
på kr. 34.880, hvilket ikke er tilfreds-
stillende. Underskuddet dækkes ind 
af egenkapitalen, som ved udgangen 
af 2008 var på kr. 134.808. I budget-
tet for 2009 er der planlagt et overskud 
på 4.500 kr. Bestyrelsen har til hen-
sigt at reetablere en egenkapital på kr. 
200.000 over en årrække. 

Fra årsrapporten 2008
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Dato
Januar

Marts

April
Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December

Ialt

Aktiver  
Likvide beholdninger 
Forstædernes Bank
Arbejdernes Landsbank
Kontantbeholdning
Likvide beholdninger i alt 

Tilgodehavender 
Husleje deposita
Debitorer
Tilgodehavende moms
Tilgodehavender i alt 

Aktiver i alt  

Passiver  
Gæld  
Skyldige skatter m.v. 
Kreditorer 
Depositum AIDS-Fondet
Anden gæld 
Ikke forbrugte tilskud 
Hensat næste år i øvrigt
Feriepengeforpligtelser
Gæld i alt  

Egenkapital  
Egenkapital primo 
Årets resultat 
Egenkapital ultimo  

Passiver i alt  

Balance for Hiv-Danmark 2008
31.12.07

 784.501
 

 16.844 
 801.345 

 145.969 
 168.666 

 45.513 
 360.148 

 1.161.493 

 
34.363 
 55.256

0 
 73.946 

 384.227 
0

 478.893 
 1.026.685 

 182.457 
 -47.649

 134.808 

 1.161.493 

31.12.08

 320.685 
602.722
 16.327 

 939.734

 175.420 
 174.054 
 48.953 

 398.427 

 1.338.161

 
21.850 
 14.974 
 24.616
72.312 

 449.480 
 184.771 
470.230

 1.238.233 

 134.808 
 -34.880
 99.928 

 1.338.161 

Tilskudsgiver (Aktivitet)
Hanne Aagaard Lauridsen (Forældregruppen)
§ 18 Københavns kommune (Kafe Knud)
§ 18 Københavns kommune (Koordination)
Boehringer Ingelheim (Informationsaften)
Boehringer Ingelheim (Medicinsk Udvalg)
Region Midtjylland (Husleje, Vest)
PUF (Kafe Knud)
PUF (Selvhjælp)
PUF (Cafe Lone)
Abbott (Konference i Mexico)
Abbott (Medicinsk Udvalg)
Abbott (Hiv.dk)
Dansk Tennis Fond (Kafe Knud)
Pfi zer (Medicinsk udvalg, konferencer)
Pfi zer (Informationsaften)
Pfi zer (Hiv.dk)
Velfærdsministeriet (Kafé Knud, uddannelse)
AIDS-Fondet (Drift)
AIDS-Fondet (Konference i Mexico)
Café Lone (§18, Århus Kommune)
AIDS-Fondet (HivEurope)
Københavns Kommune (Testambassadørprojekt)
Sundhedsministeriet Tips & lotto (Information og patientstøtte)
MSD (Div. projekter, bl.a. Informationsaften)
GSK (Div. projekter, bl.a. Informationsaften)
Abbott (Kunstprojekt)
Københavns Kommune (Rådgivning Øst)
Code (Kafe Knud, drift)
Sundhedsstyrelsen (Drift)
Anonym (Internetkontakt)
Gilead (Pilleetuier)
Gilead (Pride)
Abbott (Kunstprojekt)
Danfoss-Mads Clausens Fond (Drift, rådgivning & væresteder)
Abbott (Kunstprojekt)
Gilead (HivEurope)
AIDS-Fondet (Oversættelse af levekårspjece)
Københavns Kommune (Julefrokost Kafe Knud)
Sundhedsstyrelsen (Kampagnebistand)
BMS (Informationsaften m.m.)
Tips/Lotto (Drift)
MSD (Drift)ud i

Støtte i 2008
Beløb

750
90.000

5.000
10.000
20.000

155.000
70.000
50.000
15.000
15.000
20.000
5.500

25.000
20.000
10.000
5.500

40.500
275.000

9.000
15.000
50.000

164.050
200.000

60.000
65.000
90.000

100.000
10.000
78.000
5.000

40.000
18.000
6.800

10.000
10.500

300.000
13.000

1.500
15.000

107.946
275.261
50.000

2.526307
7,0 6,9

7,8

7,1
7,4

8,2 7,9 7,8

Udgifter i mio. kr. 2001-2008

2001
2008

2007
2006

2005
2004

2003
2002
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Find vej på hiv.dk!

Tirsdag den 21. april kl. 19.30-21.00 
Syng i Café Lone
Musicalsangeren Ole Jørgensen tager 
sit klaver med. Kom og oplev en festlig 
aften med sang fra Højskolesangbogen, 
gospel og lidt kanon. Om du kan synge 
eller ej betyder ikke noget. Vi skal bare 
have en god aften.

Tirsdag den 19. maj kl. 19.30-21.00 
Motion, så let kan det være!
Kjeld Andersen, rådgiver i Rådgivning 
Vest, er uddannet afspændingspæda-
gog. Han vil denne aften vise dig nogle 
lette øvelser bl.a. på bold. En moti-
onsform du kan udføre hjemme på dit 
stuegulv.

Tirsdag den 16. juni kl. 19.30-21.00
En aften med hospitals-
præst Preben Kok fra 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 kommenta-
rer til påstanden og få muligheden for 
en spændende dialog med Preben om 
det at være et helt menneske.

Denne aften er der ingen fællesspis-
ning. Men der vil være lidt ekstra godt 
til kaff en.

De nævnte aftener (med undtagelese 
af den 16.juni) er der fællesspisning kl. 
18.00. Husk tilmelding torsdagen før 
til Café Lone.

• Foredragene er gratis
• Der kan købes kaff e og the

Kannikegade 18 – gennem porten, 
over gården, 2.sal.
8000 Århus C, T 70 22 58 68
(bedst man-fre ml. 10.00-14.00)

Kvindecafeen

– en patientfore ning og 
intresseorganisation i 
Danmark for hiv-smit-

tede, pårørende, efterladte og andre berørt 
af hiv uanset køn, alder, seksualitet, politisk 
tilhørsforhold og etnisk baggrund. En para  ply-
organisation for støttegrupper, patientforeninger 
og brugergrupper. Hiv-Danmark ledes af en be-
styrelse, der er medlemmer 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

REDAKTION
Bent Hansen, ansvarhavende redaktør
Morten Eiersted, redaktør, tekst, foto & layout
Eget tryk. 1. oplag:  900 eksemplarer

Vi modtager gerne indlæg til debat. 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
Maj, deadline 23.04.2009
Juni, deadline 20.05.2009

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

Markér på din indbetaling, hvilket kontingent du 
betaler. Vi vil gerne kende antallet af hiv-smit-
tede medlemmer. Det er en hjælp, 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.

Husk tirsdagscafé i ulige uger, kl. 19.00-22.00
Se program med blå skrift i venstre kolonne!
Mobil til caféen 28 82 57 87 kl. 17.00-21.30 på 
caféaftenerne. Mød andre berørt af hiv på en 
hyggelig, uformel og afslappet måde. Deltag 
i spisning samme aften kl. 18.00 for 60 kr. (to 
retter). Husk at tilmelde dig til maden senest 
torsdagen før på T 70 22 58 68 eller e-mail til 
cafelone@cafelone.dk eller 
 primitivo@ mail- online.dk

Menuen i april
7/4
Bruchetta m/tomater og ansjoser
Helstegt lammekølle, kartoffebåde, tzatziki 
m/hjemmebagt brød & blandet salat
21/4
Thai kyllingesuppe m/hjemmebagt brød
Oksesteak m/hasselbach kartofl er, kryd-
dersmør & blandet grøn salat

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

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.

Torsdag d. 30.april kl. 17.00-19.00
At leve åbent eller lukket 
med hiv

Hvordan får jeg fortalt familie, arbejds-
plads eller kæreste om hiv-diagnosen?
v/psykosociale rådgivere Jannie 
Hautopp fra Rådgivning Øst og Char-
lotte Kehlet fra Rådgivning Vest.

Torsdag d. 28. maj kl. 17.00-19.00
Kvindeliv med hiv                    
Få mulighed for at spørge en læge om 
de aspekter som kan påvirke dig i et 
kvindeliv m/ hiv.
v/læge Hanne Arildsen

RÅDGIVNING I JYLLAND OG PÅ FYN
Kannikegade 18, 8000 Århus C
Henvendelse på T 70 22 58 68
mandag til fredag kl. 10.00-14.00
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Kvindecafé
– Et sted hvor hiv-smittede kvinder mødes 

I Kvindecaféen møder du andre hiv-
smittede kvinder og taler om de ting, 
der interesserer dig: Hiv, børn, arbejde, 
uddannelse, kærester, sikker sex og me-
get andet. Der bliver også mulighed for 
at arrangere aktiviteter f.eks. fælles spis-
ning, udfl ugter m.m. 

Caféen ledes af rådgiver Tina Bruun 
fra Hiv-Danmarks rådgivning. Alle 
hiv-smittede kvinder er velkomne, og 
du behøver ikke melde dig til. 

Kvinde-caféen mødes i Rådgivning 
Øst den 3. tirsdag i hver måned fra kl. 
17.00 til 19.00. 

Er du interesseret, og vil du vide 
mere om caféen, kan du kontakte Tina 
Bruun på T 33 32 58 60. 

Tirsdag den 21. april kl. 17.00-19.00
Hår og hårpleje
v/Marianne – Face of Copenhagen

Tirsdag den 19. maj kl. 17.00-19.00 
Tema endnu ikke fastlagt

Tirsdag den 16. juni kl. 17.00-19.00 
Tema endnu ikke fastlagt

Efterårets kafedatoer er: 15. september, 20. 
oktober, 17. november og 15. december. Der 
tages forbehold for ændringer i programmet.

Mandegruppe
Knyt forbindelse og udvid dit  netværk. 
Mød med andre hiv-smittede mænd 
uanset smittemåde, seksualitet, 
 reli giøst eller etnisk tilhørsforhold.  

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

Vi mødes den 3. onsdag i måneden i 
Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 
1151 København K (indgang via den 
store glasdør over for Pasta Basta).

Onsdag den 15. april kl. 17.00-19.00
”At leve med en ikke hiv-
smittet partner”
v/rådgiver Tonny Bønløkke Hertz

Onsdag den 20. maj kl. 17.00-19.00
”Skal jeg leve i ensomhed 
resten af livet?”
v/Carina Wøhlk og Jannie Hautopp

Onsdag den 17. juni kl. 17.00-19.00
Sommerafslutning med fællesspisning!
Hør nærmere hos Carina Wøhlk på 
T 33 18 16 44 / carina@helligaandskirken.
dk. Alle hiv-smittede mænd er velkomne. 
 Tilmelding er ikke nødvendig!

– 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

Uge 14 (31.3.-2.4.)
Bladsellerisuppe
Fiskeposteg m/gulerodssauce & kartofl er
Chokoladekade

Uge 15 (7.4-8.4)
Påsketryllerier m/lam a la Henrik

Uge 16 (14.4-16.4.)
Rejesalat
Kyllingerulle/Urtepostej m/kartofl er & salat
Rabarberskum m/hvid chokolade

Uge 17 (21.4-23.4) Græsk uge
Courgettekugler
Kartoffelmussaka m/tomatsalat
Tasiki okra m/tomater, tomatsalat
Tasiki græsk  yoghurt m/ristede nødder & hon-
ning

Uge 18 (28.4-30.4)
Laksepostej
Kalvefrikassé/Forårsgryde m/nye kartofl er & 
salat
Rabarbertærte

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 kafeknud@hiv-danmark.dk

RÅDGIVNING PÅ SJÆLLAND OG ØERNE
Skindergade 44, 1., 1159 Kbh. K
Henvendelse på T 33 32 58 60
mandag til fredag kl. 10.00-14.00

Forside illustration: Mette Ussing, juni 2004.

Udstilling i juli måned
En gruppe hiv-smittede kunstnere har 
holdt møde i Kafe Knud. Vi ønsker at 
indbyde alle hiv-smittede kunstnere 
til at deltage med kunst til World Out 
Games (Priden). Tema for kunstvær-
kerne er “Frihed til Kærlighed, Kærlig-
hed til Frihed”, som vil blive udstillet i 
Kafe Knud fra den 24. juli til den 10. 
september.

Omkring 1. juli 2009 skal kunsten 
være klar til fotografering for at kom-
me med i en lille udstillingsfolder. Vær-
kerne må ikke overstige 100x100 cm i 
højde og bredde. Det vil nok være en 

fordel med små bil-
leder (lige til en kuf-
fert for de mange 
udenlandske personer, som gæster Kø-
benhavn), og ophængningsgruppen 
forbeholder sig ret til at udvælge kunst 
til udstillingen, hvis der er for meget til 
rummet.

Kunsten kan du indlevere efter aftale  
til Hiv-Danmark i slutningen af juni. 
Kontakt Hiv-Danmark på e-mail 
info@hiv-danmark.dk eller på 
T 33 32 58 68 (hverdage ml. kl. 11.00-
15.00).

ART
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