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10 års jubilæet i Hiv-Danmark for 
formand Henrik Arildsen, sekretari-
atschef Bent Hansen og regnskabs-
medarbejder Gunner Sørensen fejres 
fredag den 12. juni 2009 fra kl. 15.00-
18.00 ved en reception på El Tapeo, 
Peder Hvitfeldts Stræde 15, Kbh K.
På gensyn!
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Claus Christensen udgiver 
senere i år en bog om sit 
liv som hiv-smittet. Hiv-
Danmark har interviewet 
ham til VI&HIV.

Hvad har fået dig til at skrive om dig 
selv?
– Jeg har levet et liv med hiv, som har 
været meget anonymt. Når jeg i min 
hverdag har hørt andre tale om hiv, har 
deres uvidenhed om hiv slået mig. Jeg 
har også tænkt på, at hvis de nu vidste, 
at jeg var hiv-smittet, så ville de nok 
have talt om hiv på en anden måde. 
Mit billede af hiv harmonerede ikke 
altid med det, som jeg har hørt andre 
tale om.

Føler du, der bliver talt meget om hiv?
- Måske handler min fornemmelse om, 
at jeg netop på grund af hiv har haft 
antennerne ude, når der er blevet sagt 
noget om hiv. 

Hvem skriver du bogen til?
– I begyndelsen var det helt klart et 
projekt for min egen skyld. Det har så 
udvidet sig, så jeg har lyst til at bruge 
min historie til noget. Men til at be-
gynde med ønskede jeg at blive lidt 
klogere på mig selv og mit liv med hiv. 
Jeg oplevede, at der var passager, som 
var svære at skrive om, fordi de tids-
mæssigt stadig er tæt på. Det har væ-
ret meget nemmere for mig at skrive 
den historie, som er kommet lidt på 
afstand. Så jeg mangler stadig at skrive 
om noget af det svære, det som stadig 
er tæt på, men som jeg har lyst til at 
fortælle om.

Hvad er vigtigt at fortælle om hiv?
- Jeg reagerer meget stærkt på, når jeg 
hører folk sige, at det bare handler om 
at tage en pille, eller at hiv er ligesom 
sukkersyge. Det er ikke det samme! 
Jeg er sikker på, at det ikke rummer 
samme udfordring at fortælle om dia-
betes eller sclerose på sin arbejdsplads, 
som hiv-smittede oplever det at skulle 
fortælle om hiv. Når jeg har fortalt om 
hiv, så bliver folk oftest rystet. Det ryk-

ker noget i folk, og jeg er sikker på, at 
det er det store spørgsmål om smitsom-
hed ved hiv. Folk bliver ligesom grebet 
af en dybereliggende frygt. Det har i 
hvert fald overrasket nogen, at deres 
frygt på trods af viden er dukket op. 
Jeg er så glad for, når folk har været ær-
lige og fortalt mig om deres irrationelle 
frygt.

Er du åben om hiv?
– Foruden at min familie har kendskab 
til det, så ved alle mine venner, at jeg 
er hiv-smittet. Jeg tror, at det har været 
vigtigt for mig at prøve at rykke ved 
den tavshed og manglende synlighed 
om hiv. Hiv-smittede vælger i udpræget 
grad tavsheden. Jeg har prøvet at kom-
me rundt om det stigma, hvor man selv 
skaber en forventning om at blive mødt 
af et fj endebillede ved at fortælle, at 
man har hiv.

Har det motiveret dig til at skrive?
– Jeg har lyst til at gøre en forskel for 
andre hiv-smittede. Jeg tænker selv til-
bage på, hvor berørt jeg er blevet af at 
møde andre hiv-smittede, der har stillet 
sig frem og fortalt om sig selv, hvordan 
det har hjulpet mig med nogle af mine 
spørgsmål. Bogprojektet voksede nok 
også frem af den sammenhæng.

Jeg har faktisk selv for nylig brugt 
min egen historie i et personligt møde 
med en hiv-smittet mand, som tumle-
de med problemer med sit liv med hiv.

Hvad er det særlige ved din historie?
At den ikke er særlig. Jeg kunne have 

været hvem som helst. Det gør nok, at 
min historie er interessant, at jeg ikke 
lige matcher den stereotype opfattelse 
af hvem, der er hiv-smittet.

Efter jeg blev konstateret, afprøvede 
jeg faktisk en masse ting på det person-
lige plan. Jeg tog mig i den forbindelse 
egentlig ikke af livet som hiv-smittet. 
Jeg kan mærke, at min tavshed om hiv 
har lagt et fi lter. Det havde været meget 
nemmere at kunne sige tingene, som 
de er i stedet for at forsvinde bag nogle 
bortforklaringer. Måske handler det 
også om fornemmelse af, hvordan man 
bruger sin energi og sine kræfter.

Jeg ønsker også at skrive glæde, livet 
og latteren frem. Jeg synes selv, at bo-

gen er blevet til en god fortælling, hvor 
jeg refl ekterer over den udviklingspro-
ces, jeg har været igennem som men-
neske .

Hvad har din familie sagt til omtalen?
– De synes godt om mit projekt. Min 
kones to teenagedrenge på 16 og 18 er 
faktisk lidt stolte. Det er også blevet en 
bog, hvor historien om hiv ikke kun 
handler om mig, men hvor mine pårø-
rendes liv med hiv også er blevet ind-
draget. Projektet har også medført, at 
vores naboer, arbejdskollegaer og folk 
i lokalområdet har fået at vide, at jeg 
skriver på en bog om at leve med hiv.

Er der noget du ikke har haft lyst til at 
fortælle om?
– Jeg har ikke haft lyst til at skrive om 
sex. Det oplever jeg jo er noget, som 
folk almindeligvis kommer til at spørge 
ind til, når de hører, at jeg har hiv. Må-
ske uden at de tænker på, at de måske 
derved krydser en gængs grænse for, 
hvor intimt man almindeligvis omtaler 
sig selv over for andre.

Det er klart for mig, at jeg ikke øn-
sker, at mit sexliv bliver off entligt. Så 
det har jeg undladt at skrive om.

Du vil skrive om glæde, livet og latte-
ren. Bliver det ikke meget positivt alt 
sammen?
– Jeg tror på, at man skal kunne bevæ-
ge sig ned i mørket for at få en dybere 
forståelse af sig selv. ”Det er ikke vores 
mørke, men lyset, der skræmmer os” 
er et citat fra Nelson Mandela, som jeg 
holder af at citere, og som jeg tror ram-
mer en fornemmelse, som er vigtig at 
fornemme. Men jeg har luget ud i bud-
skaberne, og jeg har samtidig forsøgt at 
få min historie frem. Men det er ikke 
kun mig, der har patent på den. Når 
det nu var så synd for mig, kunne mine 
forældre så tillade sig at synes, at det 
var synd for dem.

Når min historie om hiv er blevet 
fortalt, har det også bragt noget frem 
i folk. Jeg kan fornemme, at det har 
påvirket mine venner ved, at de er ble-
vet mere sårbare. Min historie og min 

Det særlige ved ikke at være særlig
Af Morten Eiersted, redaktør VI&HIV

Fortsættes på side 4
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Claus Christensen udgiver senere i år bo-
gen ”Et levende bevis”, hvor han skriver 
om sit liv som hiv-smittet.

Hold øje med omtalen i dette blad!
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åbenhed om min sårbarhed får måske 
folk til at tænke over deres eget liv.

Du er næsten færdig med bogen?
– Ja, bogen er planlagt til at udkomme 
i begyndelsen af december. Jeg glæder 
mig til at bruge min historie, f.eks. ved 
at holde oplæg eller foredrag, hvis det 
er muligt. 

Hvordan har du givet dig tid til pro-
jektet?
– Jeg har gerne villet dette i snart 8 år. 
Da jeg var på barsel i 6 måneder, så 
prøvede jeg at komme i gang. Det lyk-
kedes ikke, men jeg kunne mærke, at 
barslen havde sat noget i gang. Jeg tog 
en 9 måneders orlov fra mit arbejde. 
Jeg har søgt fonde, og så har jeg lånt 
penge af mine forældre til dette pro-
jekt. Jeg arbejder derfor stadig på at rej-
se midler til at kunne fi nansiere projek-
tet fuldt ud. Men selvom jeg godt kan 
mærke, at vi mangler pengene, så er jeg 
glad for at jeg tog beslutningen om at 
gå i gang med bogprojektet.-

Fortsat fra side 2

Ny m/k-gruppe i Vest
I Rådgivning Vest 
begynder en gruppe for 
heteroseksuelle mænd og 
kvinder (m/k-gruppen) efter 
sommerferien.

Det er rådgiverne Charlotte Kehlet og 
Keld Andersen, som har taget initiativ 
til gruppen.

– Vi fi k en opfordring fra gæsterne i 
vores caféer og fra Skejby Sygehus til at 
have en café for heteroseksuelle mænd, 
siger Charlotte.

Vi har i et stykke tid haft en kvinde-
kafe en torsdag om måneden, og Keld 
har i et lille år nu forsøgt at få etable-
ret en tilsvarende mandegruppe. Det 
har været svært at sætte i gang, så der-
for slår vi nu kvinderne sammen med 
mændene, om du vil, forklarer Char-
lotte?

Hvad siger kvinderne til det?
– Det sker faktisk også efter ønske fra 
kvinderne. Derved kan vi have en mere 
blandet café for heteroseksuelle, hvor 
det også er muligt at tage sin partner 
med, fortæller Charlotte.

Hvad har I lavet på caféaftnerne?
– Caféen har været tilrettelagt omkring 
et særligt emne med en oplægsholder, 
hvor jeg har deltaget som praktisk gris, 
smiler Charlotte.

Det har virket godt og været en måde 
at have et relevant tilbud til en gruppe 
af hiv-smittede.

Vi vil prøve at lave m/k-gruppen på 
samme måde, og ved at blande grup-
pen får den enkelte mulighed for at få 
et større netværk, og dette vil helt sik-
kert også skabe mere dynamik, tænker 
Charlotte.

Hvor tit mødes I?
– Vi vil holde caféaftner hver 6. uge. 
De vil ligge i tidsrummet fra kl. 17.00-
19.00. Det er lidt færre møder end i 
kvindecaféen, men folk kommer også 
langvejs fra til vores arrangementer, 
og det betyder faktisk, at de ikke kan 
komme så tit, forklarer Charlotte.

Det er fortsat muligt at deltage i den 
almindelige tirsdagscafé i ulige uger, 
hvis man føler et behov for et sup-
plement til denne aktivitet, forklarer 
Charlotte.

Hvad har mændene fortalt?
– Mændene har udtrykt et ønske om at 
møde andre heteroseksuelle mænd og 
kvinder, fortæller Keld.

Det er rart at mødes med ligesindede 
og få talt om de samme problemstillin-
ger. Cafémøderne er en god måde at få 
hjælp til at udvidde ens omgangskreds, 
og efter et par caféaftner har mange 
ofte fået fornemmelse af at være et 
trygt sted blandt venner, siger Keld.

Hvad har I sat på programmet?
– Vi er så småt kommet i gang med 
efterårets program, siger Keld. Vi har 
planlagt emnerne for de tre møder, 
men mangler at få bekræftet alle op-
lægsholdere. Men det kommer snart på 
plads, afslutter Keld.

Hvis du vil vide mere om m/k-grup-
pen, kan du kontakte Charlotte eller 
Keld (ill.) i Hiv-Danmarks Rådgivning 
Vest på T 70 22 58 68 eller på e-mail
raadvest@hiv-danmark.dk

M/K-gruppens program 09
i Café Lone kl. 17.00-19.00
Tirsdag den 15. september:
Oplæg om fordele og overvejelser ved 
at være åben om sin hiv-status.
Torsdag den 22. oktober:
Læge Peter Leutchner, Skejby Sygehus: 
Et sundt liv med hiv.
Onsdag den 9. december:
Julefrokost.

Af Morten Eiersted, redaktør VI&HIV
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HIV behandling 2008-

T-20 Fuzeon

Celzentry

Integrasehæmmer
Isentress.

Kaletra
Reyataz
Telsir
Invirase
Crixivan
Viracept
(Norvir)
Prezista

Stocrin
Viramune
Intelence

Epivir
Retrovir
Ziagen
Zerit
Videx
Viread
(Combivir)
(Trizivir)
Kivexa
Truvada
(Atripla)

AdgangshæmmereProteasehæm-
mere (PI)

Non-nukleosid
analoger (NNRTI)

Nukleosid
analoger (NRTI)

Orienteringsaftenen i 
København var velbesøgt. 
Lokale hiv-organisa tioner 
kunne med en markeds  -
plads for første gang 
komme direkte i kontakt 
med aftenens gæster.

Jens Wilhelmsborg fra medicinsk ud-
valg i Hiv-Danmark bød for 16. gang 
velkommen til Orienteringsaften på 
Rigshospitalet. Mere end 400 personer 
var mødt frem for at blive opdateret 
om medicinsk nyt, forskning, spørgs-
mål om smitte, kvinder og hiv, eff ekten 
af og tiltag på Sundhedsstyrelsens stig-
makampagne samt problematikker ved 
alder og hiv.

For første gang i år havde en række 
hiv/aids-organisationer sat boder op i 
foyeren, så aftenens gæster havde mu-
lighed for at stifte nærmere bekendt-
skab med tilbud og høre, hvilke aktivi-
teter organisationerne ellers har.

Fremskridt i behandling?
Der er ikke det helt store at berette 
fra forskningen i medicinpræparater, 
forklarede professor fra Rigshospita-

let Jan Gerstoft. Sammenlignet med 
tidligere år er det relativt begrænsede 
fremskridt. Man ser dog mere patient-
venlige udformninger af tabletter, der 
gør dem enklere at indtage, fordi der er 
færre tabletter. Der er dog ikke ændret 
radikalt ved behandlingen.

De helt nye præparater som Prezista, 
Isentress (integrasehæmmer), Celsentry, 
som vi har haft til behandling i 4-5 år, 
vinder mere frem i valg af behandling. 
Celsentry har dog kun virkning mod 
en særlig undergruppe af virus. Det 
kræver, at den hiv-smittede har en må-
lelig virusmængde for at man kan fi nde 

ud af, om produktet har eff ekt, så det 
har en begrænsende betydning for an-
vendelsen. 

Et fj erde medicinsk stof kaldet inte-
lense leveres på nuværende tidspunkt 
som så stor en tablet, at den ikke er op-
lagt til almindelig behandling endnu.

Forskning
To større internationale forsøg med in-
volvering af patienter fra blandt andet 
Rigshospitalet og Hvidovre er blevet 
afsluttet. I ESPRIT-forsøget sammen-
lignede man hiv-smittede på et im-
munstimulerende præparat Interleukin 
2 (IL2), der øger mængden af CD4-
celler, med en sammenlignelig gruppe 
af hiv-smittede, der ikke modtog præ-
paratet. Undersøgelsen viste ingen for-
skel imellem grupperne i forhold til 
forekomsten af symptomer eller risiko-
en for død.

I SPAR-studiet fandt man en lige så 
god eff ekt af at benytte non-nukleo-
siden Stocrin eller Viramune i kom-
bination med en nukleosid eller en 
proteasehæmmer. Man så ikke nogen 
forskel i knoglevævet.

Af Morten Eiersted, redaktør VI&HIV

09ORIENTERINGSAFTENERER

Oversigt over 
den gældende 
behandling 
mod hiv. 
 Medicinen, 
som er under-
streget, kan 
tages en gang 
daglig.

Fortsættes på næste side

Vi bringer her et uddrag fra Orienteringsaf-
tenen på Rigshospitalet. P.g.a. deadline for 
juni, har det ikke været muligt at omtale ar-
rangementet på Skejby Sygehus i dette blad.
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Data fra et større internationalt vac-
cinestudie, der blev stoppet tilbage i 
2007, er nu blevet bearbejdet. Man 
stoppede forsøget tidligere end plan-
lagt, fordi man fornemmede en større 
grad af smitte blandt gruppen, der blev 
vaccineret. Efter at have studeret data-
mængden har man nu konkluderet, at 
eff ekten er udeblevet. Omskæring af 
mænd har vist sig at give mindre udsat-
hed for hiv, herpes og HPV (som kan 
udtrykke sig som kønsvorter) blandt 
homoseksuelle, der indgik i forsøget.

Statens Serum Institut udgiver inden 
længe resultater fra sin dendritvaccine, 
som også har involveret patienter fra 
Rigshospitalet og Hvidovre.

Vaccineforsøget fra Århus, som no-
gen måske har hørt om, er endnu ikke 
parat til anvendelse på mennesker.

Det er dog vigtigt at fortsætte med 
at have et fokus på vaccine for at afsøge 
de nye og andre muligheder, der lægger 
sig op ad gængs behandling.

Begynde på behandling
Man anbefaler i dag hiv-smittede at på-
begynde behandling, når CD4-tallet 
er faldet til omkring 350. Tidligere lå 
starttidspunktet for behandling ved et 
CD4-tal mellem 200 og 300. Derud-
over kan behandling påbegyndes, hvis 
særlige forhold taler for det, f.eks. i for-
bindelse med graviditet, hvis man har 
symptomer på hiv eller er i akut fase 
med hiv (det vil sige, at man er nysmit-
tet).

Undersøgelser har vist, at det er en 
god ide at påbegynde behandling ved 
et CD4-tal omkring de 350 på grund 
af bedre og samtidig iværksættelse af 
behandling af hepatitis B. For hiv-
smittede med hepatitis C mindskes ri-
sikoen for leverskade, når behandling 
iværksættes omkring et CD4-tal på 
350. Derudover kan individuelle behov 
tale for at begynde behandling, lige-
som høj virusmængde kan det.

Behandling betyder også mindre risi-
ko for videre smitte. Men Jan Gerstoft 
oplever ikke, at lægerne overvejer be-

handling på baggrund af den pågæl-
dende hiv-smittedes adfærd, eller fordi 
at ”samfundet” har et ønske om at hiv-
smittede skal være mindre smitsomme.

For tiden overvejer man, om man 
skal fremrykke behandlingstidspunk-
tet, så hiv-smittede tilbydes behandling 
ved et CD4-tal på 500. Tanken er, at 
det tidligere tidspunkt vil reducere ri-
siko for kræft, blodprop og organsvigt 
yderligere. Men i de studier, som er 
foretaget hidtil, har det været svært at 
tolke eff ekten. Man har ikke kunnet 
sortere livsstilsfaktorer fra, så man ved 
ikke, om resultaterne ved tidligere start 
af behandling er påvirket af, at de in-
kluderede individer har været mere mo-
tiverede eller lever et sundere liv, der på 
den måde vil ”pynte” på eff ekten eller 
ligefrem give et misvisende billede.

Smitteproblemer
Jan Gerstoft påpegede, at der er for 
få, der identifi ceres med hiv. 15 pct. 
af alle hiv-smittede kommer for sent 
i behandling, og det kan have store 
omkostninger for den enkelte. Nogle 
kommer til at dø, andre kommer til at 
få skade på hjerte og lever. Det er ikke 
fordi, det er galt i Danmark sammen-
lignet med andre lande i Europa, hvor 
30 pct. kommer for sent i behandling. 
Men 15 pct. i Danmark er stadig et 
højt tal, og Sundhedsstyrelsen arbejder 
på initiativer for at få øget testaktivite-
ten.

I Danmark konstateres der knap 300 
tilfælde af hiv hvert år, og sådan har 
det set ud i en lang årrække. Så det er 
ikke en voldsom epidemi. Men om-
vendt er det ikke blevet bedre, selv om 
personer, som ser ud til at kunne smit-
te, er blevet mindre smitsomme.

Til gengæld ser vi noget nyt. I Dan-
mark har vi i øjeblikket en syfi lisepi-
demi, hvor vi i år allerede har fået 100 
tilfælde med syfi lis, hvor de fl este af til-
fældene i forvejen er hiv-smittede. Hos 
hiv-smittede har man oplevet en stig-
ning i sexsygdomme som syfi lis, hepa-
titis C, parasitter og LGV, hvilket kan 
indikere mere usikker sex. Jan Gerstoft 
påpegede, at han faktisk møder hiv-

smittede, som fortæller, at de mener, 
at deres mest sandsynlige smittemåde 
har været ved oralsex (red: for personen 
med munden (den modtagende part) 
som værktøj), en lidt overset problema-
tik, som han mener, at der bør gives 
opmærksomhed. Omvendt undrer han 
sig over den lave forekomst af resistens 
i Danmark, når han bliver fortalt, at 
vedkommende mener sig smittet fra 
besøg i udlandet, hvor der er høj fore-
komst af resistent hiv. 

At blive smittet med en anden sek-
suelt overført sygdom rummer dog en 
række problemer. For hepatitis C’s ved-
kommende ligner behandlingsmulig-
hederne det, som man så tilbage i 1993 
med hiv. Behandlingen har mange 
svære bivirkninger, og der er en ringe 
eff ekt.

En anden god indikation på en mere 
usikker sexadfærd får man også ved at 
se på forekomsten af parasitter i aff ø-
ringsprøverne. Parasitterne lever deres 
stille liv og medfører ingen infektioner. 
I dag er forekomsten næsten lige så høj 
som før hiv, hvor man i aff øringsprø-
verne i 1990erne typisk ikke fandt no-
gen parasitter.

Risikoen for gensmitte, hvor en hiv-
smittet seksualpartner ikke benytter 
beskyttelse over for anden hiv-smittet 
partner med yderligere sygdomsudvik-
ling, er ikke forekommende. Der er 
heller ikke som tidligere nævnt en sær-
lig høj forekomst af resistent virus.

Den lave resistens i Danmark har 
også vakt interesse udenlands. Der er 
ligefrem blevet talt om en dansk mo-
del for behandling. Den lave resistens 
knyttes sammen med få behandlings-
steder med god vejledning, kombineret 
med medicinudlevering, gode behand-
lingspræparater og en fast kontrol med 
samme læge og sygeplejerske og et godt 
forhold mellem patient og sundheds-
væsen.

I den københavnske region påtæn-
ker man i den forbindelse at oprette af-
delinger på Herlev eller Hillerød, dog 
med en tilknytning til Rigshospitalet. 
Det er interessant at få diskuteret me-
dicinudlevering, sammenhæng mellem 
hvor tit medicin bør udleveres, og hvor 
tit der er behov for kontrolbesøg hos en 

Fortsat fra forrige side
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læge eller hos en sygeplejerske. Det står 
dog fast, at den måde som den nuvæ-
rende behandling generelt set er tilret-
telagt, er en samfundsmæssig gevinst.

Jan Gerstoft blev bedt om at uddybe 
spørgsmålet om resistens. Hvis 20-30 
pct. hiv-smittede i det nære udland er 
smittet med resistens, og vi samtidig ser 
meget lidt resistens, kan det tyde på, 
at der sker mere smitte i Danmark, og 
at dette er en forskel, i forhold til hvor 
folk mener sig smittet.

Betyder CD4-tallet intet for ens hel-
bredstilstand? CD4-celler har betyd-
ning for hvornår man bør påbegynde 
en behandling. Men i behandling er 
fokus på virusmængden det væsentlig-
ste.

Har alder nogen betydning for an-
befaling af behandlingstidspunkt? Nej, 
det har man ingen idé om.

Hvornår er der ny medicin mod he-
patitis C? På en nylig overstået lever-
konference i København så man studi-
er på lovende behandlinger. Medicinen 
er under udvikling, hvor der desværre 
stadig følger en bivirkningstung be-
handling med. Med det ser ud til, at 
man har øget helbredelsesprocenten fra 
40 og op til 80-90 pct., hvilket må si-
ges at være en radikal forbedring. Men 
det er nødvendigt for behandlingen 
af hepatitis C, at man fi nder et andet 
stof end interferon, som giver de meget 
stærke bivirkninger.

Presser politikere for at behandle fl ere 
eller på den anden side at holde igen på 
udgifterne? Der er ingen pres fra poli-

tisk hold. De samfundsmæssige fordele 
ved den nuværende behandling sætter 
ikke spørgsmålstegn ved de udgifter, 
der er til den danske model for hiv-be-
handling.

Har man undersøgt, hvem der kom-
mer for sent? Nej, men Jan Gerstoft 
henviste til, at han ved, at der foregår 
en undersøgelse af det. Han fornem-
mer dog, at det er en meget heterogen 
gruppe, som er svær at nå, men som 
der blandt andet fra Sundhedsstyrelsen 
arbejdes på at nå.

Kvinder og hiv

På Orienteringsaftenen var overlæge 
på Hvidovre Hospital Anne-Mette 
 Lebech blevet bedt om at fortælle om 
de to kvindepjecer, som hun sammen 
med sine kolleger har været med til at 
udgive. De blev første gang lanceret på 
kvindernes kampdag, søndag den 8. 
marts, i år. Pjecerne er udgivet, fordi 
lægerne havde indtryk af, at der mang-
lede mere specifi k information til kvin-
der. Den ene pjece har taget udgangs-
punkt i de mange generelle spørgsmål 
fra konsultationerne, mens den anden 
pjece specifi kt omhandler graviditet. 

Spørgsmålet om børn kommer til at 
fylde mere og mere. Der er i dag om-
kring 1.100 hiv-smittede kvinder til-
knyttet de danske ambulatorier, og 
ca. 80 pct. befi nder sig i den fødedyg-
tige alder. 40 pct. af disse kvinder har 
dansk etnisk baggrund, en anden lige 

så stor del har afrikanske rødder, og en 
mindre andel kommer fra det asiatiske 
kontinent.

Er der forskel på mænd og 
kvinder?
De data, som man har fra store ko-
hortestudier, viser umiddelbart ingen 
forskel i sygdomsforløbet mellem køn-
nene. Ved selve behandlingen af hiv 
er der en række forhold, som påvirker, 
hvordan medicinen virker. Der er bio-
logiske forskelle, f.eks. den generelle 
forskel i kropsvægt, som har betydning 
for den dosis medicin, man skal have. 
Kroppens evne til at omsætte medicin 
i leveren, kønshormonernes påvirkning 
heraf og fedtfordeling giver kvinder et 
anderledes udgangspunkt. Der er so-
ciale forskelle mellem kønnene, f.eks. i 
evnen til at passe medicin, og så er der 
f.eks. spørgsmålet om, hvad vi egent-
lig ved om bivirkninger hos kvinder. 
Kvinder oplever hyppigere blodmangel 
og en ophobning af mælkesyre i krop-
pen. Fedtophobning sker typisk for 
kvinder på bryst og på mave. Man er 
dog ikke så god til at se på kønsforskel-
lene, fordi kvinder er underrepræsente-
ret i mange undersøgelser. Graviditet er 
et af de mest almindelige udelukkelses-
kriterier fra at deltage i undersøgelser, 
og oftest vil udgifter til p-piller ikke 
blive dækket for kvinder, som ønsker at 
deltage i studier.

Graviditet
Der er de sidste 10 år sket en mindre 
revolution i hiv-smittede kvinders mu-
lighed for graviditet. I 2000 frarådede 
man hiv-smittede kvinder graviditet 
og anbefalede de gravide hiv-smittede 
en abort. I 2002 blev retningslinjerne 
ændret på grund af den gode behand-
lingsprognose, og fordi vi så, at man 
kunne mindske smitten fra mor til 
barn helt markant.
Graviditetsforløbet påvirkes normalt 
ikke af hiv. I en international under-

Fortsættes på næste side

Oplægsholderne sammen med arrangør Jens Wilhelsmborg  fra Hiv-Danmark (t.v.)
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søgelse, hvor man sammenlignede 241 
gravide med 124 kvinder, som ikke 
fødte, så man ikke nogen forskel mel-
lem gruppen i forhold til forekomsten 
af sygelighed og død.

Det er bedst at blive gravid, når man 
har det godt, når man har et godt im-
munforsvar. Det er vigtigt at tale med 
sin læge om sine tanker om at blive 
gravid. Selv om knap kun halvdelen 
af alle graviditeter er planlagte, og de 
tal er ikke så forskellige fra resten af 
befolkningen, er det en fordel for hiv-
smittede kvinder i højere grad at plan-
lægge graviditeten. Der er visse typer af 
hiv-medicin, som har vist sig at kunne 
give skader på fosteret, derfor er det 
vigtigt, at være opmærksom på, hvil-
ken type medicin, man tager ved en 
graviditet.

Risikoen for smitte fra mor til barn 
under graviditet er uden kombinati-
onsmedicin mellem 12-45%, hvor be-
handling i dag har reduceret risikoen 
til 1-2 pct. Ser man virusmængden 
hos moren, giver en virusmængde over 
100.000 40 pct.’s risiko for smitte, hvor 
en virusmængde under 1.000 giver 0 
pct. risiko for smitte. Når virusmæng-
den skal holdes under 1.000 er det 
ensbetydende med, at der reelt ingen 
risiko for smitte mellem mor og barn 
er ved en almindelig fødsel i Danmark. 
Man ser dog en højere grad af akutte 
kejsersnit end blandt normalt fødende, 
men det beror på, at man fravælger vis-
se undersøgelser på fostre af hiv-smit-
tede kvinder af frygt for smitte fra mor 
til barn og derfor har en dårligere over-
vågning af graviditeten.

Børnene får også retrovir i suttefl a-
ske i 4 uger efter fødslen. I Danmark 
fi ndes der gode alternativer til amning, 
hvor smitte fra mor til barn også kan 
forekomme, så man kan reducere ri-
sikoen yderligere ved ikke at anbefale 
amning. I dag er det lige så sikkert at 
føde almindeligt som ved kejsersnit, så 
man anbefaler ikke længere kejsersnit.

I perioden 2000 og frem har 210 hiv-
smittede i Danmark således født 258 
børn, hvor ingen børn er blevet smittet. 
I periode 2000-2008 er 9 børn blevet 

fundet hiv-smittet inden for deres to 
første leveår, det vil sige at det var børn, 
som var blevet smittet af deres mor. For 
fem af kvinderne var der risikofaktorer, 
men de var ikke blevet tilbudt en test. 
Det er nu blevet besluttet af Sundheds-
styrelsen, at gravide igen skal tilbydes 
test for hiv.

Fertilitetshjælp
I naturlig forlængelse af de forbedrede 
behandlingsmuligheder blev der i 2002 
udarbejdet et regelsæt for fertilitets-
hjælp. Heteroseksuelle par, hvor kun 
den ene er hiv-smittet, kan tilbydes 
fertilitetshjælp. Den hiv-smittede skal 
have en god prognose, med et CD4-tal 
over 350 med lav virusmængde og man 
skal være på 1. eller 2. linje af kom-
binationsbehandling, for at der ydes 
hjælp til ét fælles barn.

For den hiv-smittede mand kan der 
tilbydes anonym sæd, hvor man forsø-
ger at matche donor med mandens ka-
rakteristika. Der kan også tilbydes vask 
af sæd fra den hiv-
smittede mand, hvor 
risikoen for smitte re-
duceres til under 1%.

For den hiv-smit-
tede kvinde kan der 
tilbydes vejledning til 
hjemmeinsemination 
eller hjælp via reagens-
glas.

Fra tallene fra 2003 
og frem til sommeren 
2008 ser man, at 24 
par med hiv-smittet 
mand har benyttet sig 
af fertilitetshjælp og 11 
par med en hiv-smittet 
kvinde har benyttet 
sig af hjælp. Hvor 17 
pct. af tilfældene ved 
almindelig inseminati-
on fører til graviditet, 
ser det ud til, at tallet 
er ca. 12 pct. for par, 
hvor den ene er hiv-
smittet.

Stigmatisering
Afdelingslæge Jan Fouchard var in-
viteret til at fortælle om resultaterne 
af Sundhedsstyrelsens Antistigma-
kampagne, der løb af stablen i efter-
året 2008. Den ”almindelige” dansker 
kender ikke en hiv-smittet. De politi-
ske grunde til at afvikle en kampagne 
handler om at have fokus på at leve 
med hiv for at forhindre, at stigmaet 
holder sygdommen i det skjulte.

Hiv-Danmarks levekårsundersøgelse 
havde dokumenteret, at det faktisk er 
svært at være åben. Det var ikke fordi, 
at hiv-smittede oplevede diskriminati-
on i dagligdagen, så det kunne tyde på 
et selvstigma.

I Sundhedsstyrelsen oplevede man 
jævnligt henvendelser fra arbejdsgivere, 
som var usikre på, om de kunne ansæt-
te hiv-smittede personer. 

Sundhedsstyrelsen besluttede sig for 
at udfærdige en kampagne for de 30-
60-årige, som arbejder og som læser 
avis. Kampagnen løb af stabelen i uge 
44 og 45 med helsidesannoncer. Des-

Jeg er ikke 
bange for et 
rundstykke
Johnny Hansen, direktør for Arriva

Bliv fri af fordomme.
Hiv smitter kun gennem blod og sex
Der er intet job, en hiv-smittet ikke kan passe, og derfor har hiv ingen betydning for et ’ja’ eller 
et ’nej’ ved en ansættelsessamtale hos os. 

Alligevel oplever hiv-smittede at blive diskrimineret på arbejdspladsen. Simpelthen fordi 
mange mennesker er usikre på, hvordan hiv egentlig smitter. 

Men det er ikke så svært: Hiv smitter kun gennem sex og blod. Og med hensyn til blod – kun hvis 
det indføres direkte i blodbanen. Det arbejder vi på at gøre vores medarbejdere trygge ved.

Stil spørgsmål eller læs mere på videnomhiv.dk

Fortsat fra forrige side
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uden blev der lavet et YouTube-klip 
med håndklæder på et off entligt toilet, 
hvor der på et label blev gjort opmærk-
som på, at et af håndklæderne var be-
nyttet af en hiv-smittet, og der blev 
sammensat et aftenprogram, hvor en 
hiv-smittet lavede mad til sundheds-
ministeren. Der var stor dækning i for-
hold til målgruppen. 69 pct. blev udsat 
for kampagnen, herunder blev 78 pct. 
af erhvervslederne udsat for kampag-
nen. På internettet var der 14,3 mio. 
eksponeringer med en klikprocent på 
0,16, hvilket er 60 pct. højere end van-
ligt. I januar 2009 har knap 10.000 set 
indslaget på YouTube med håndklæder 
på et off entligt toilet. Knap hver fj erde 
i målgruppen kunne efterfølgende hu-
ske kampagnen og knap hver syvende 
havde kendskab til hjemmesiden.

Det har mere været hiv-smittede, 
som har efterfølgende har følt en eff ekt 
af kampagnen. Mest af alt, fordi kam-
pagnen har været god til at sætte fokus 
på stigmaet. Men mange har også følt, 
at budskabet har været kompliceret 
at formidle og derved svært at forstå. 
Selve kampagnen har varslet nye tider, 
fordi det faktisk var danske hiv-smit-
tede, som stillede sig frem.

At blive ældre med hiv
Professor Jan Gerstoft behandlede afte-
nens sidste emne. Betyder hiv, at man 
bliver hurtigere ældre? Er det de spe-
cifi kke bivirkninger, som medfører, at 
man ser ældre ud uden at være det?

Hiv-smittede ældes ligesom resten 
af befolkningen, men der er særlige 
områder af interesse: demens, knogel-
skørhed, visse cancerformer, hjertekar-
sygdomme, lungesygdomme og andre 
faktorer ved en nedsat immunfunk-
tion.

I SPAR studiet så man på påvirkning 
af knoglerne. Faldet, man registrerede, 

blev udjævnet og stabiliserede sig. Det 
virker derfor som om, at selvom knog-
lemassen påvirkes negativt af en hiv-
infektion, synes det at rette sig med 
tiden.

Knoglemassen påvirkes af mange 
forhold. Den udprægede mangel på D-
vitamin ses måske nøjere hos hiv-smit-
tede, da de modsat befolkningen, er 
hyppigere til lægen.

Kræft har tidligt været forbundet 
med hiv, da de aids-defi nerende syg-
domme f.eks. er Karpasis Sarkoma og 
Lymfom. Derudover er det vigtigt at 
have fokus på anal- og livmoderhals-
kræft, som kan være langtidseff ekter på 
en anden seksuelt overført infektion. 
Hos hiv-smittede ser man også hoved-
halskræft, leverkræft med baggrund i 
en hepatitis, lunge- og hudkræft. Her 
er det vigtigt at huske på, at massiv 
rygning også er påvirkende, og at man 
derfor ikke isoleret kan henføre disse 
tilfælde til hiv-infektionen.

Derudover er der en række kræftfor-
mer, som ikke er mere forekommende 
blandt hiv-smittede end i normalbe-
folkningen.

Der er ikke nogle ordentlige data om 
demens. Tanken om skade på hjernen 
følger af viden om, at der er nogle typer 
af hiv-medicin, som ikke er så gode til 
at bryde blodbanen og derved virke i 
hjernen.

Blodprop i hjertet kan skyldes medi-
cin, hiv, rygning og kolesterol. Det er 
i denne sammenhæng interessant, at 
blod i hjernen ikke er mere forekom-
mende blandt hiv-smittede trods risi-
kofaktorer som rygning.

Der er ikke på nuværende tidspunkt 
data om, at der sker en hurtigere æld-
ningsproces af hiv-smittede. Hiv-smit-
tedes reaktion på behandling synes at 
være lige så god som andres. Der er in-
gen begrundelse for at give en mindre 
eff ektiv, dvs. mildere, behandling mod 
f.eks. kræft hos 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 erdealvorligste lidelse, 
og den skønnes at nå andenpladsen 
i 2020. Problemerne med depression 
handler overordnet set om forkert 
diagnosticering og et meget stort tilba-
gefald på 60% blandt de tidligere diag-
nosticerede. 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 
depression.

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-smitte-
de får problemer med at passe behand-
ling og en øget usikker sexadfærd.

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

På Skejby Sygehus holdt Lotte Rodkjær den 
26. maj et oplæg  om depression. Artiklen er 
fra sidste måneds omtale af et møde i april 
i København og dækker nogenlunde det 
oplæg, som Lotte Rodkjær holdt, men som 
VI&HIV pga. deadline ikke når at bringe.
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Åbent brev til bestyrelsen!
Om afskedigelse af Henrik 
Arildsen som assistent i 
Kafe Knud

Mandag den 27. april 2009 blev der 
afholdt frivilligemøde på Kafe Knud 
og på dette møde blev de frivillige ori-
enteret om, at der på årsmødet den 26. 
april 2009 var truff et beslutning om en 
vedtægtsændring, der var ensbetydende 
med, at Henrik var blevet fyret som as-
sistent i Kafe Knud.

Denne beslutning var de fremmødte 
meget overraskede over, da Henrik har 
været ansat som assistent i 3½ år og da 
der på intet tidspunkt i denne periode 
har været uro omkring dette ansættel-
sesforhold. Set fra de frivilliges syns-
punkt, så er den eneste forskel på før 
og nu den, at det nu er Annette, der 
varetager den daglige ledelse i stedet for 
Ane.

De frivillige på Kafe Knud er be-
kendt med, at der siden Ane’s opsigelse 

har været en del uro i gruppen af fri-
villige og at fi re frivillige beklageligvis 
har valgt at stoppe deres arbejde i Kafe 
Knud. Der har i den forgange periode 
været diskussioner i gruppen, og alle 
har haft mulighed for at give deres me-
ning til kende. De tilbageværende fri-
villige er af den opfattelse, at der har 
været tale om ”begyndervanskelighe-
der” i forholdet mellem den nye leder 
og frivilligegruppen, og at vi hver i sær 
har skullet lære hinanden at kende og 
at kommunikere sammen på en or-
dentlig og fornuftigt måde. 

Netop som vi synes, at det hele nu 
fungerer fi nt og hensigtsmæssigt igen, 
så får vi den besked, at Henrik er blevet 
fyret, og det stiller vi os meget uforstå-
ende overfor. 

Vi vil ved nærværende brev slå fast, 
at Henrik altid har været afholdt af 
de frivillige – og brugerne – på Kafe 
Knud, og at han er meget kompetent 
til sit arbejde. Der har på intet tids-
punkt været tale om, at vi som frivillige 

har følt os pressede til at træff e beslut-
ninger på Henriks foranledning eller i 
øvrigt på andre områder følt os under-
lagt Henriks meninger. 

Vi har fået oplyst fra en frivillig, der 
var til stede på årsmødet, at der som 
nævnt blev vedtaget en vedtægtsæn-
dring, som førte til Henriks afskedi-
gelse. Denne beslutning respekterer vi, 
men vi vil ved nærværende opfordre 
bestyrelsen til, at indkalde til en ekstra-
ordinær generalforsamling og vedtage 
følgende resolution; nemlig, at ved-
tægtsændringen skal gælde fremtidige 
ansættelses-forhold og at det nuværen-
de ansættelsesforhold med Henrik skal 
fortsætte på uændrede vilkår til gavn 
for både Kafe Knud og Hiv-Danmark.
Med venlig hilsen
fra følgende frivillige:

Per-Henrik, Troels, Finn, Susanne, 
 Palle, Johnny, Lars, Michael, Merete, 
Lars Magnus, Allan, Frank & Pernille

Svar til de frivillige!
– EN AKTIVITETSGRUPPE I HIV-DAN-
MARK 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!

Malerdag, lørdag d. 20. juni.
Vi mødes i Kafe Knud fra kl. 11.00 til 16.00. Du 
har nu mulighed for at male, tegne mv. sam-
men med andre hiv-smittede til udstillingen 
den 24. juli under Word out Games.Tilmelding 
sker til e-mail solstraalerne@hiv-danmark.dk 

Midsommerfest, søndag d. 21. juni. 
Solstrålerne fejrer årets længste dag med en 
skøn dag i Fredriksberg Have. Kom ud og sejl, 
nyd solen, spil og leg.
 Solstrålerne tager en kurv med kaffe, kage 
og salat; du tager det med, som du derudover 
kan spise og drikke. Hvis det skulle regne, så 
går vi i De Små Haver og fester der. Vi mødes 
ved indgang til Fredriksberg Runddel kl. 15.00. 
Tilmelding senest onsdag den 17. juni på sol-
straalerne@hiv-danmark.dk eller til Kafe Knud 
på T 33 32 58 61 efter kl. 17.00. 

Re: Vedrørende afske-
digelse af Henrik Arildsen 
som assistent i Kafe Knud.

Tak for jeres brev. Bestyrelsen har nu 
været samlet og har taget stilling til je-
res anmodning om at indkalde til en 
ekstraordinær generalforsamling. 

Vi skal oplyse, at Henrik Arildsen og 
Per Henrik Dürr ikke deltog i denne 
stillingtagen, da begge i denne forbin-
delse er inhabile.

Vi har forståelse for jeres holdning og 
følelser i sagen. Vi respekterer ligeledes 
jeres opbakning af Henrik Arildsen og 
det arbejde, han har lagt i Kafe Knud, 
og ser det som et udtryk for jeres enga-
gement og den vigtige indsats I udfører 
frivilligt for alle Hiv-smittede i Køben-
havn.

Som Hiv-Danmarks bestyrelse re-
spekterer vi det, der bliver vedtaget på 
vores årsmøder, da generalforsamlingen 
er den øverste myndighed  i forenin-
gen.

Det var på forhånd annonceret i 
VI&HIV, at der forelå et forslag til 
Årsmødet om en vedtægtsændring; at 
der ikke i foreningen kan være sam-
menfald mellem ansatte og bestyrel-
sesmedlemmer. Forslaget blev vedtaget 
med overvældende fl ertal, og vi fi nder 
derfor ikke, at der er grundlag for at 
indkalde til en ekstraordinær general-
forsamling.

For god ordens skyld skal vi nævne, 
at Henrik Arildsen som følge af beslut-
ningen på Årsmødet er blevet opsagt 
fra sin stilling med et opsigelsesvarsel 
på 3 måneder. Henrik Arildsen fratræ-
der sin stilling med udgangen af juli 
måned og har tilsluttet sig en rimelig 
fratrædelsesordning.

Vi håber på jeres forståelse for denne 
beslutning.

Med venlig hilsen

Den 22. maj 2009
Bestyrelsen
Hiv-Danmark
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Test
Flere tilfælde af syfi lis 
sætter fokus på at anbefale  
fl ere til at lade sig tjekke.

Hvorfor er det vigtigt at tage en test?
– Man kan blive smittet med syfi lis 
uden at have symptomer, forklarer sy-
geplejerske Hanne Sørensen fra køns-
sygdomsklinikken på Bispebjerg. Sær-
ligt blandt bøsserne ser vi i øjeblikket 
fl ere tilfælde end normalt. Derfor er det 
vigtigt, at man får et tjek.

Er hiv-smittede mere udsatte?
– Nej, det er de ikke, og det er normalt 
heller ikke sværere at behandle. Men 
en syfi lis kan medføre, at man nemme-
re smitter med hiv, så det giver god me-
ning at tjekke sig for syfi lis, hvis man 
har forskellige sexpartnere.

Øger det risiko for smitte med hiv?
– De fl este tilfælde af syfi lis, som vi ser 
blandt hiv-smittede, dér kender ved-
kommende godt til sin hiv-status i for-
vejen.

Hvor kan man teste sig?
– Hos os på Bispebjerg og andre kli-
nikker (red.: se adresser på hiv.dk un-
der teststeder) eller også hos STOP 
AIDS i København.

Så har du mistanke eller viden om, at 
din partner har syfi lis, så opfordrer vi 
dig til en test; også selv om I har dyrket 
sikker sex. Hellere et tjek for meget end 
for lidt, afslutter Hanne Sørensen.

Af Morten Eiersted, redaktør VI&HIV

Vaccinedag fejret i København
I dag skønnes ca. 33 mio. 
mennesker på verdensplan 
at være smittet med hiv.
 2 mio. dør hvert år af en 
aids-relateret lidelse, 
hvilket øger behovet for 
alternativer til livslang 
medicinsk behandling.

I Købehavn blev der den 19. maj sat fo-
kus på vaccineforskningen. Danske og 
udenlandske eksperter debaterede den 
viden, der er på vaccineområdet. 
– Det er interessant at følge den udvik-
ling og de problemstillinger, der stadig 
er med at udvikle en vaccine til per-
soner, som ikke er hiv-smittede, og en 
terapeutisk vaccine, som er målrettet 
hiv-smittede med det formål at bremse 
yderligere sygdomsudvikling, fortæller 

Af Morten Eiersted, redaktør VI&HIV

Anders Dahl, som deltog i mødet.
 Det er spændende at følge, hvordan 
viden fra gængs hiv-behandling vinder 
frem og benyttes i vaccineudviklingen, 
og hvordan vaccineforskningen åbner 
for ny viden, der kan bruges i udviklin-
gen af hiv-medicin. 

I alt 60 personer var mødt frem for at 
høre de forskellige oplæg i København 
om vaccineforskning.
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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 JUNI
2.- 4.
Dampede asparges m/estragonsmør.
Hjemmelavet pasta m/laks & grønt.
Rabarbersuppe.
 
9.-11.
Crostini i tre varianter.
Sennepskoteletter, stuvet spidskål & kartofl er.
Risotto.
Marinerede jordbær m/ostecreme.
 
16.-18.
Aspargesterrine m/ricotta.
Yoghurtkylling m/ris & salat.
Polenta/aubergine burger.
Creme brulé m/rabarber.
 
23.-25.
Avocado m/krydret fyld.
Hakkebøf m/bløde løg, sursøde agurker & kart.
Porrepande m/tomater & kartofl er.
Chokoladekage m/is.
 
30.6.-2.7.
Butterdejsæske m/laks & rejer.
Kogt hamburgerryg m/grønt & kartofl er.
Gratinerede peberfrugter.
Tre slags 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

– 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. 
 Tilmelding torsdagen før på T 70 22 58 68 
eller på e-mail til cafelone@cafelone.dk eller 
  primitivo@ mail- online.dk
Foredrag er gratis, der kan købes kaffe og te.

Tirsdag 2/6 Ovnbagt laks, kartofl er, broccoli, 
 gulerødder & hollandaise afsluttet m/kvik-kringle.

– 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.

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, foto & layout
Eget tryk. 1. oplag:  450 eksemplarer MEDLEM
2. oplag: 450 eksemplarer IKKE-MEDLEM

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

TIDSFRIST FOR INDLÆG
Juli, deadline 23.06.2009
August, deadline 20.07.2009

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

Tirsdag 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 
 Preben om det at være et helt menneske.
Denne aften er der ingen fællesspisning. Men 
der vil være lidt ekstra godt til kaffen.

Fredag 19/6 Grillaften fra kl. 18.30 og frem.
Vi satser på godt vejr og inviterer til grillaften i 
Café Lone. Vi dækker op i gården ved cafeen, 
og skulle det mod forventning blive dårligt vejr, 
rykker vi ind i Teatersalen.
 Menuprisen vil være omkring 100 kr., og du 
kan købe drikkevarer til fornuftige priser. Der vil 
være begrænset deltagerantal. Så skynd dig at 
melde dig til og i hvert fald senest den 10. juni. på 
T 86 18 16 46 eller på e-mail cafelone@cafelone.dk
 Alle berørt af hiv er velkommen.

Caféen holder derefter sommerferie, og åbner 
igen tirsdag den 25. august.

Forældrearrangement: At være barn af 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

Find vej på hiv.dk!

En tur til det jyske!
Endagstur til Århus, lørdag den 29. august
Vi påtænker bl.a. en tur på Kunstmuseet Aros, 
fællesspisning og socialt samvær. Hvis vejret 
tillader det, vil vi også kigge lidt på Århus Fest-
uge. Yderligere informationer mht. tilmelding, 
pris, evt. ovenatningsmulighed etc får du i 
VI&HIV i juli-udgaven.
Hilsen Annemarie, Jesper og Ole.

420.024
33.000
14.000
48.000

47.000
(42.000)
520.024

Dette giver anledning til følgende kommentarer:

Bemærkning til årsregnskabets personaleudgifter for Kafe Knud

Årsregnskab kan udformes på forskellige måder, og jeg har intet at kritisere 
ved Hiv-Danmarks bogføring; blot ville jeg have lagt vægt på andre punkter 
ved opstilling af årsregnskabet end de valgte.

Kontoens posteringer blev forelagt mig ved en gennemgang den 5. maj 2009 i 
Hiv-Danmarks sekretariat.

Løn, udbetalt af Hiv-Danmark, men refunderet af kommunen

Hensættelser til ferie med løn til 2009/2010 reduceret med
Ikke afholdt ferie/feriefridage samt optjent ferie til 2009/2010

Personaleudgifter Kafe Knud
Løn og pension (9 mdr.), ekskl. lønrefusion
Frivilligweekend
Frivilligpleje

Med venlig hilsen
Bo Frederiksen
Enkeltmedlem af Hiv-Danmark, deltager på årsmødet den 26. april 2009.

Ekstraordinære ferierelaterede poster ved ansættelsesophør


