
�December 2009

December 2009 | �9. årgang

Hiv på den europæiske dagsorden

Den 2. og 3. november 
2009 var Hiv in Europe 
vært for en konference i 
Stockholm for mere end 
100 læger, NGO’er og 
andre personer, der 
beskæftiger sig på 
forskellig vis med hiv rundt 
omkring i Europa.

De ikke erkendte tilfælde af hiv udgør 
en tikkende bombe i Europa, lød bud-
skabet fra konferencen. Formålet med 
konferencen var at skubbe en udvikling 
i gang hen mod en ensartet tilgang til 
at tackle udfordringen med et stigende 
antal hiv-smittede i Europa. I 2007-tal 
skønnes det, at 2,2 mio. europæere le-
ver med hiv. En ud af tre kender ikke 
til sin hiv-status, og halvdelen af alle 
tilfælde opdages meget sent. - I den fat-
tigere del af Europa modtager knap en 
fjerdedel af de behandlingskrævende 
hiv-smittede medicinsk behandling. 
Til sammenligning modtager 44 pct. 
af de behandlingskrævende i Afrika 
syd for Sahara medicin.

Ny viden og vidensdeling
“Konferencen blev en platform, hvor 
man kunne komme med en udmel-
ding om, at en person er sent testet, 
hvis vedkommende konstateres med 
et CD4-tal under 350 eller med en 
aids-diagnose. Denne tilsyneladende 
simple udmelding er et vigtigt skridt 
for at sikre, at test tilbydes tidligere og 
at behandling iværksættes tidligere på 

europæisk plan,” forklarer Dorthe Ra-
ben fra CHIP (Copenhagen HIV Pro-
gramme), som deltog i konferencen i 
Stockholm.

Hiv in Europe har siden 2007 be-
skæftiget sig med fire overordnede em-
ner: Hiv-smittede som ikke er diag-
nosticerede (d.v.s. mørketallet for hiv), 
indikatorsygdomme (sygdomme hvor 
hiv kan være en bagvedliggende år-
sag), stigmaindekset (forhindringer for 
hiv-smittede) og kriminalisering (de 
enkelte landes straffelovsbestemmelser 
for hiv).

Barrierer for test diskuteres stadig 
meget ud fra spørgsmålet om krimi-
nalisering og stigma. Anderledes nyt 
ser det ud med en undersøgelse af, 
hvordan sundhedssystemerne tackler 
spørgsmålet om eller opfordringen til 
hiv-test: “En undersøgelse inden for 
indikatorsygdomme er i gang med at 
afklare forekomsten af hiv inden for en 
række sygdomsområder med relation 
til hiv. Formålet med undersøgelsen er 
at informere om testmuligheden for hiv 
for de patienter, som møder med disse 
sygdomme. Derudover peger denne 
undersøgelse på, at de aidsdefinerende 
symptomer ikke altid fører til, at ved-
kommende i dag bliver tilbudt en test,” 
uddyber Dorthe Raben fra CHIP.

Hiv er europæisk politik!
Det er vigtigt at holde hiv på dagsorde-
nen, både inden for sundhedsvæsenet 
og over for politikere.

”Det er sket meget fra april 2007, 
hvor Hiv in Europe blev dannet. Vi 
kan se, at det har haft en positiv betyd-
ning, når et europæisk formandskab 

(red.: for EU) har afholdt en konfe-
rence om hiv”, udtaler Ton Coenen fra 
AIDS Action Europe. ”Vi så det under 
det tyske formandskab, og vi kan se 
frem til, at det spanske formandsskab 
af EU nu også planlægger at afholde en 
sådan konference.”

”Denne konference har drejet sig om, 
at vi handler målrettet i vores indsat-
ser, og at vi ser flere initiativer iværksat 
rundt omkring i Europa”, siger Ton 
Coenen. ”Vi skal støtte udviklingen af 
definitionen på sent testede, vi bør ud-
vikle en ensartet metode for at vurdere 
antallet af personer, der ikke er diag-
nosticerede i Europa, vi bør udvikle 
og iværksætte en liste over sygdomme, 
hvor hiv kan være en bagvedliggende 
årsag, og vi bør reducere hindringer for 
test ved at se på menneskerettigheder, 
stigma, diskrimination og kriminalise-
ring af hiv. Det er vigtigt, at vi påvir-
ker sundhedsprofessionelle, politikere 
og hiv-miljøet til at være fortalere for 
tidlig test og til samarbejde”, afsluttede 
Ton Coenen.

”Læger kan lære meget af de patient-
fortalere, som er mødt frem ved denne 
konference”, udtaler Jens Lundgren 
fra CHIP. ”For det er nødvendigt ikke 
alene at se på patienter og behandling, 
men også at se det større billede. Det er 
vigtigt at fokusere på data, for data på-
virker beslutningstagerne. Det er også 
vigtigt, at vi er tilstede, når der f.eks. i 
november måned er en europæisk me-
dicinsk konference i Køln. Det er vores 
håb at folk vil blande sig i diskussioner, 
som vi har rejst på denne konference, 
blandt andet ved at benytte vores hjem-
meside www.hiveurope.eu”, afslutter 
Jens Lundgren.

Af Morten Eiersted, redaktør VI&HIV
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førelse med hiv,” indrømmer Claus 
Christensen.

Med bogen vil Claus mere end blot 
fortælle sin livshistorie med hiv. Han 
vil inspirere læseren til selv at se sit liv 
efter i sømmene. Også læsere der ingen 
berøring har med hiv. 

”I skriveprocessen har jeg klart ud-
viklet mig. Jeg ser og forstår pludseligt 
tidligere begivenheder og handlinger i 
mit liv på en ny måde. En lærdom jeg 
nu kan tage med mig. 

Bogen er derudover også et eksempel 
på, at jeg kan, hvad jeg vil. Troen på at 
projektet holder. Selve skriveriet har sat 
mit liv som hiv-positiv fri,” siger Claus, 
der bor sammen med sin kone og dat-
ter i et bofællesskab med 20 familier i 
Ballerup.

Ingen guldmine

Claus har erfaret, at forfatterdrømmen 
ikke umiddelbart er en genvej til rig-

dom, berømmelse og champagne.
”Det tog mig ni måneder at skrive 

bogen, i den tid har jeg haft orlov fra 
mit job, og et lån fra mine forældre har 
sammen med min kones indtægt givet 
vores familie tag over hovedet og mad 
på bordet. En del af de udgifter, til for 
eksempel skrivekursus, der har været 
undervejs, har jeg heldigvis fået dækket 
gennem sponsorater. 

Men den lærdom, som jeg har fået 
ved at skrive bogen, ville jeg aldrig 
kunne have købt for penge,” siger 
Claus.

For Claus har bogen været en oplagt 
anledning til at udvikle sig som men-
neske. Præcist som ethvert menneske 
udvikler sig fra barn til voksen, sådan 
har Claus også udviklet sig som hiv-po-
sitiv. Bogen er et koncentreret beskri-
velse af de 18 år, Claus har levet med 
hiv.

Når bøssepesten rammer hetero-manden
Af Jes Vitting, informationsmedarbejder

Bogen ”Et liv med hiv” er 
historien om hetero-man-
den, der får hiv. I 1991 blev 
Claus Christensen smittet 
af en ganske almindelig 
kvinde. I bogen fortæller 
han nu åbent om, hvordan 
det var først at leve med en 
dødsdom og senere med 
en kronisk sygdom, der 
langt fra er socialt 
accepteret.

”I 18 år har jeg været hiv-positiv, min 
hiv-status er populært sagt blevet myn-
dig. Jeg er langsomt ved at blive en mo-
den og voksen hiv-patient. I dag lever 
jeg som far, ægtemand og socialpæda-
gog uden hele tiden at tænke på min 
sygdom, jeg tør være åben om min hiv-
status og endda uden at understrege, 
at jeg ikke er bøsse,” fortæller den 40-
 årige Claus Christensen.

World Aids Day
På den internationale aids-dag, den 1. 
december, bliver bogen lanceret. Det 
vil ske ved en bogreception i DGI-Byen 
i København. Her vil Claus Christen-
sen være til stede og holde tale. Des-
uden vil han signere sin bog med per-
sonlige kommentarer til interesserede.

Receptionen finder sted i tidsrummet 
16.00-18.00, DGI-Byens foyer, Tiet-
gensgade 65, 1704 København V. 

Arrangementet er åbent for alle og by-
der også på bodymapping og optræden 
af skuespiller inden Anne Marie Helger.

Mere end en hiv-historie
”Når jeg ser tilbage på mit liv, så må 
jeg sgu indrømme, at jeg ikke altid har 
været den bedste elev i livets skole, og 
at mine ordenskarakterer i faget hiv 
kunne være bedre. Jeg har ikke altid 
været lige fair over for min kone, mine 
forældre samt venner, og ofte har jeg 
uberettiget undskyldt min dårlige op-

”Et liv med hiv” udkommer på forlaget Frydenlund den 1. december. Foto: Privat. 
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You seldom hear about 
South influencing HIV 
programmes in the North.  
Namibian David Lush ...
... who visited Denmark in October 
this year makes the exception. He has 
worked extensively with body map-
ping in Namibia for years and his ef-
forts inspired people in Denmark to 
take up the concept and make the first 
exhibition in June 2009. The works are 
displayed on World AIDS Day in De-
cember at DGI-Byen in Copenhagen. 
VI&HIV has interviewed David Lush. 

Could you explain the concept of Body 
mapping?
- Body mapping combines the arts 
of painting and listening to enable 
us to unblock and then deal with the 
 feelings associated with our lives - par-
ticularly living with HIV - and, in 
doing so, begin to tell our stories. By 
doing this in a group, we can share our 
experiences, and that is an important 
part of the process. It allows us to tell 
our stories in a safe space to people in a 
similar situation. Body mapping gives 
us control over how we tell our stor-
ies, using a medium that allows us to 
determine how much we reveal about 
ourselves. At the end of the day, the 
process is designed to rebuild confi-
dence and self-esteem, which we often 
loose as a result of finding out we have  
HIV. 

How have you worked with this in Na-
mibia?
- Primarily we have facilitated body 
mapping workshops with groups of 
other HIV-positive people, although 
the method can be used with anyone 
(we’ve used it a lot when working with 
students, for example).  

Often these groups are situated in 
remote areas. Because there are very 
few therapists available in Namibia, 
we have built a form of peer counsel-
ling into the process, which allows 
group members to counsel each other. 
We use Body Mapping together with 

other workshop methods in order to 
 enable participants to come to terms 
with living with HIV and to move on 
with our lives. We start with a work-
shop called ”Aids and Me”, which al-
lows us to personalise how HIV affects 
us, and to begin to understand better 
issues such as how HIV and treatment 
work in our bodies, as well as things 
like stigma and discrimination, gender 
issues and the ins and outs of disclo-
sing to other people. Body mapping 
comes next, after which participants 
have hopefully regained enough con-
fidence to become proactive in addres-
sing HIV. Because stigma is such an 
issue here, we follow body mapping 
with training in public speaking and 
video facilitation, which equips partici-
pants to carry out awareness raising in 
our communities in order to challenge 
stigma and discrimination. Some par-
ticipants then go on to produce their 
own media - video, photos and radio 
programmes - as a way of telling their 
stories to a wider audience, and chal-
lenging the stereotypes of people living 
with HIV that the mainstream media 
tend to convey. For example, there are  
groups of HIV-positive people around 
the country producing weekly radio 
programmes that are broadcast on the 
national radio station.  

These programmes look at HIV and 
Aids issues from the perspective of  
those of us living with HIV. All this 
hopefully builds cohesion within the 
group and helps group members de-
velop a sense of direction, both on an 
individual and a collective level. Sup-
port groups are important for gaining 
the strength and courage to carry on  
with our lives, particularly when this 
kind of support is not always available 
elsewhere.

What are the difficulties or strains on 
HIV work in Namibia?
- There’s no escaping HIV and AIDS. 
Because so many people are infected 
(about 18% of Namibians aged bet-
ween 15-49 are believed to be HIV- 
positive), a lot of attention is given 
to the disease. It’s in your face all the 

time, which makes it difficult to switch 
off, particularly when you are working 
in the HIV and Aids field and there-
fore have to live and work with HIV 
and Aids. And yet, despite the atten-
tion given to the disease, and despite 
the availability of ART, society is still 
very scared of HIV. So many people 
are afraid to  speak openly about it. It’s 
almost a schizophrenic existence - on 
the one hand it’s in your face the whole 
time, on the other hand people act like 
it’s not there. 

Are there other approaches to HIV 
work (prevention) that have worked 
well in Namibia?
- Although the rates of infection are 
coming down slowly (22 per cent of 
the population aged between 15-49 
was believed to be HIV-positive in 
2004), conventional approaches to 
HIV prevention appear not to have 
been very effective. There has been a 
tendency to preach at us, and to tell us 
what to do and what not to do. And 
this hasn’t really worked, not least 
because many people don’t have con-
trol over their lives, so no matter how 
much they may want to do something, 
they can’t always do it. We have found 
that being in an HIV support group  
seems to enable those of us living with 
HIV to lead healthier lives, and the-
reby reduce our chances of infecting 
or re-infecting others. A survey car-
ried out last year of 720 HIV-positive 
people found that the vast majority 
of respondents were healthy, adhering 
to treatment and doing their utmost 
not to infect others while still enjoy-
ing active sex lives. The study found 
that those reporting regular use of 
condoms and informing sex partners 
of their HIV status had a higher self-
esteem and a more optimistic outlook 
on life than those who did not (many 
had been through body mapping and 
the other methods I describe above). 
While unable to prove it conclusi-

How body mapping came about in Denmark
By Morten Eiersted, Editor of  VI&HIV

Continues on p. 5
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Patientforeningsmøde i Dublin
Den 5.-6. november deltog 
Hiv-Danmark og STOP 
AIDS i det 8. nordiske 
patientforeningsmøde, som 
blev afholdt i Dublin. 
Repræsentanter fra otte 
nordeuropæiske lande 
deltog.

Mødet i Irland blev gæstet af den ir-
ske præsident, Mary McAleese. I sin 
tale til forsamlingen lagde hun vægt 
på betydningen af den internationale 
hiv-konference i Irland tilbage i 2004, 
der havde ført til Dublindeklarationen 
om partnerskab for at bekæmpe bag-
vedliggende årsager til spredningen af 
hiv: fattigdom, underudvikling og an-
alfabetisme. På samme vis ville dette 
patientforeningsmøde give mulighed 
for at diskutere de væsentligste pro-
blemstillinger inden for hiv samt gro-
bund for at udbygge det internationale 
samarbejde, som er nødvendigt for at 
tackle hiv og aids. Præsidenten sagde 
desuden: 

”Det gode budskab om behandling 
må ikke overskygge den manglende 
opmærksomhed på det stigende an-
tal personer, som smittes med hiv på 
verdensplan. Den manglende sam-
fundsmæssige handling eller frygten 
for hiv udtrykt ved fordømmelse, stig-
ma, stereotypisering, intolerance og 
diskrimination deles ligeligt mellem 
den udviklede del af verden og udvik-
lingslandene. Officiel afstandstagen til 
stigma er ingen garanti for at frygten 
forsvinder. Der er behov for uddan-
nelse, hvorfor man i Irland for flere år 
siden påbegyndte ”Stamp Out Stig-
ma”-kampagnen. Desværre døde en 
af kampagnens faddere, Noel Walsh, 
kort efter sidste patientforeningsmøde, 
men det ville sikkert have glædet ham 
at høre præsident Obama tale om den 
snarlige ophævelse af den 22 år lange 
indrejserestriktion for hiv-smittede, 
som skyldes et ændret klima, der netop 
er et resultat af uddannelse, debat og 
en beslutning om ikke at acceptere en 
kultur af rungende tavshed og stigma. 

Dette arbejde har betydning, også selv 
om det til tider kan synes at være over-
vældende.

Uddannelse er ikke kun formidling 
af viden, det er også en hjælp til at af-
klare den frygt og den uvidenhed, der 
findes om hiv. Det stigende antal kon-
staterede i Irland rejser spørgsmålet om 
effekten i forebyggelsesbudskaberne. 
Det pointerer et behov for at gentage 
budskaberne uden at skubbe hiv-smit-
tede ind i tavshed om hiv, men snarere 
at støtte dem i at finde en sikker vej for 
dem og deres partnere. Der er et irsk 
ordsprog: ‘ní neart go cur le chéile’ som 
kan oversættes til, at der ingen styrke 
er uden sammenhold. Jeg tror, at jeres 
ønske om sammenhold har ført jer til 
denne konference i Dublin. Det er mit 
håb, at I vil kunne stimulere en debat, 
dele viden, høre om andres erfaringer 
og hjælpe med at gøre hiv og aids til hi-
storie.”

Hiv og medier
Redaktør på Irish Times Fintan 
O´Toole gav sit billede på hiv ved 
et oplæg på konferencen. Medierne 
har flyttet fokus fra truslen om smit-
tespredning, epidemi og fra ”de, der 
smitter” til at dække emnet med afsæt 
i de hiv-smittedes vilkår. Hans råd var 
at holde medierne fortløbende oriente-
ret om udviklingen inden for hiv, fordi 
man i medierne oftere tænker om hiv, 
at ”det har vi skrevet om før”. Hiv op-
fattes i dag med andre ord som lige så 
uundgåelig en del af hverdagen som 
trafikulykker og klimaforandringer.

Når medierne nogle gange svarer, at 
de føler sig mættet med hiv-historier, 
kan det også skyldes, at  afsenderne 
(f.eks. NGO’erne) ikke tænker i klassi-
ske nyhedskriterier som aktualitet, den 
personlige vinkel, relevans m.v. Redak-
tionerne vil så fravælge historien om 
hiv af frygt for, at den ikke er nyheds-
skabende, hvilket er slemt i den hårde 
konkurrence om bevågenhed. 

Personlige oplæg
”Overcoming the Stigma og HIV” og 
”Living a Positive Life with HIV” var 

to meget personlige beretninger om li-
vet som hiv-smittet af svenske Ophelia 
O. Haanyama og irske Liz Martin, der 
afsluttede konferencens første dag.

Liz Martin har udgivet en bog med 
titlen ”Still standing …” Liz Martin 
begrundede for nylig til en lokalavis 
udgivelsen af sin bog med, at hun øn-
sker at vise en menneskelig side af hiv, 
som alle kan blive udsat for. Der er 
meget stigma til-
knyttet til syg-
dommen og folk 
tænker, at det 
ikke vil ramme 
dem. Liz Martin 
forsøger i bogen 
så åbenhjertigt 
som muligt at 
fortælle sin per-
sonlige erfaring 
og beskrive de 
fordomme, hun 
og børnene er ble-
vet mødt med.

Indtryk fra workshopper
I workshoppen af Gay Meń s Health 
(GMH) i Irland blev der sat fokus på 
forskningen inden for hiv og mænd, 
der har sex med mænd. I perioden 
2003-2008 har Irland ligesom Dan-
mark og en række andre europæisk lan-
de oplevet en konstant tilgang i antallet 
af nydiagnosticerede hiv-smittede pr. 
år. I 2008 var antallet af nykonstatere-
de i Irland 405, hvoraf MSM-gruppen 
udgjorde den største andel.

GMH har i perioden 2000-2006 
gennemført adskillige undersøgelser 
blandt hiv-smittede mænd, der har sex 
med mænd. De 900 besvarelser viser, 
at de primære sundhedsproblemer er 
nervøsitet, depression, dårlig selvværd 
og dårlig oplevet fysisk sundhed.

I en mindre undersøgelse blandt 25 
hiv-smittede fra 2005, anvendte knap 
30 pct. alternativ behandling, samti-
dig med at de benyttede det etablerede 
sundhedsvæsen. 

Maeve Foreman fra School of Social 
Work and Social Policy ved Trinity 
College Dublin behandlede i en anden 
workshop det irske perspektiv på hiv-
behandling. 20 pct. af de hiv-smittede 

Af Morten Eiersted, redaktør VI&HIV

Bogomslaget på Liz Mar-
tins bog “Still Standing”.

(Tak til STOP AIDS for noter og indtryk fra konferencen!)
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i Irland havde deltaget i undersøgelsen 
om deres forhold til behandlingssyste-
met. Det var især manglende viden om 
muligheden for at få PEP*, som de ad-
spurgte var utilfredse med, herunder 
uvidenhed om dette tilbud hos egen 
læge. Med undersøgelsen fik man be-
lyst en række forhold, der trænger til 
forbedring. Nogle af de primære er: a) 
Der er dårlige fysiske forhold i de lo-
kaler, man bliver modtaget i, b) ano-
nymiteten sikres ikke, når man bliver 
kaldt til samtale ved sit navn, c) der er 
for mange skift af de læger, man er i 
kontakt med i sine samtaler, d) der er 
ingen mulighed for at komme afdelin-
gerne uden for almindelig arbejdstid.

Dr. Fiona Lyons fra St. James Ho-
spital i Dublin gav en bredere medi-
cinsk opdatering. I spørgsmålet om at 
reducere risikoen for hjertekar-sygdom 
som hiv-smittet, kan man ved hjælp 
af blodtrykssænkende behandling og 
ændring af diæt nå et lille stykke vej. 
Men den altoverskyggende forskel for 
en 50-årig mand på om man inden for 
de næste 10 år vil udvikle en hjerte-
kar-sygdom, er helt og aldeles rygning. 
Viden om medicinens påvirkning af 
knoglerne er ikke entydig, og derfor er 
det endnu ikke muligt at udlede noget 
om langvarig hiv-behandling sammen-
holdt med den almindelige aldring af 
kroppen. Der er ligeledes ingen enty-
dige data, der kan dokumentere, om 
eller hvordan hiv-behandling påvirker 
hjernen. Spørgsmålet om smitsomhed 
for velbehandlede med umåleligt virus 
i blod blev også rundet. Ny forskning 
viser, at der i sæd hos velbehandlede 
smittede stadig findes hiv-RNA samt, 
at der er dokumenterede tilfælde af få 
tilfælde af smitte mellem en velbehand-
let hiv-smittet og en ikke-smittet i et 
parforhold. Det udlagde lægen således, 
at der ikke er 100 pct. sikkerhed om 
udmeldingen, at velbehandlede ikke er 
smitsomme.

Patientforeningsmødet er det ottende 
i træk. Det afholdes i en nordeuropæ-
isk storby og sponsoreres af medicinal-
firmaet Abbott.

How body 
mapping came 
about in Denmark

vely, the study did, nonetheless, find 
a strong correlation between support 
group membership and healthy beha-
viour. Then there is male circumcision. 
Studies have found that this can reduce 
the risk of HIV infection significan-
tly, so the authorities are now looking 
to promote male circumcision with a 
view  to making men less susceptible 
to HIV infection. There is a danger 
that people see this as a “magic bullet”, 
and it may detract from all the effort 
that has gone into promoting voluntary 
HIV counselling and testing. People 
may think: “Now I’m circumcised I’m 
safe”, which may not always be the 
case. As far as I’m concerned, nothing 
beats knowing your HIV status, sooner 
rather than later, as a prevention stra-
tegy. And for this to happen, we have 
to keep addressing the fear and stigma 
associated with HIV so that people are 
not afraid to go for an HIV test. HIV 
prevention needs to be viewed in a bro-
ad way, with as many different options 
available as possible so that we can all 
make informed choices that best suit 
our own lives.

Last time I heard you talk in Den-
mark, you mentioned your work rea-
ching out to businesses and corperate  
chiefs. Could you tell about the con-
cept?
-It’s a real struggle. There’s an attitude 
among professional people - and I’m a 
professional myself - that “we’re not af-
fected - this is someone else’s problem”. 
So we switch off and do not perceive 
ourselves to be at risk of contracting 
HIV which, in a country where  one in 
five sexually active people are HIV-po-
sitive, is a crazy attitude. Tell me about 
it!

It means that people with power and  
skills tend to avoid the issue. Which 
makes addressing HIV and AIDS at a 
political level, and within the workpla-
ce, very difficult, as decision makers do 
not associate with the issue at a perso-
nal level. It’s as if they are in collective 
denial.

Even though most families in Na-
mibia have a relative living with HIV, 
professional people - people with status 
- are reluctant to talk about their perso-

nal experiences with the disease. Many 
feel they will lose their status within 
society if they do. This makes it very 
difficult for professional people living 
with HIV. There are very few HIV-po-
sitive professionals who are open about 
their HIV status, which has created the 
perception in the public’s eye that HIV 
only affects poor people, and mostly 
women, as less well off HIV-positive 
women tend to speak out about living 
with HIV.

Continued from p. 3

What is your impression of your visit 
to Denmark?
- I was inspired by the body mapping 
project. It was so great to hear and see 
the experiences of Danes living with 
HIV, and I was happy that this project 
was inspired by the work we are doing 
in Southern Africa. On the previous 
occasions that I have come to Den-
mark, I’d left with the feeling that no 
one was really bothered about HIV, 
and I got a sense that HIV-positive Da-
nes lived a very lonely existence. It was 
as if everyone was hiding.

But I see the body maps changed  
that perception and brought to life the 
stories and experiences of  some HIV-
positive people here. Perhaps, with all 
the services available to Danes living 
with HIV, it might be easier - at a  
practical level - to simply get on with 
life, and keep quiet. But emotionally 
that must be very difficult. It was hear-
tening to see the emotions, the vitality, 
the joy as well as the pain, being ex-
pressed in those body maps. It was very 
uplifting.

David Lush (right) meeting up with Jens Peder 
Høeberg (left) to talk about body mapping 
(Foto: Private).

*PEP: Forebyggende hiv-behandling 
for personer, der inden for 72 timer 
(red. i Danmark er det 24 timer) har 
været udsat for en hiv-risiko.
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Medicinsk nyt fra Køln
Den 12. europæiske hiv-
konference for hiv-læger 
(European Aids Clinical 
Society) blev afholdt 11.-14. 
november i Køln.

Som sædvanlig var der mange spæn-
dende medicinske nyheder og omtale 
af nye undersøgelser. Ikke mindst kom 
input fra mødet i HIV in Europe i 
Stockholm, der var blevet afholdt tidli-
gere på måneden, på den kølnske dags-
orden. Hver gang to personer sættes 
i behandling, vil fem nye være blevet 
smittet. Det er med andre ord på tide 
at fremrykke tidspunktet for test og 
behandling i Europa for at reducere an-
tallet af nysmittede.

Ældning og sygdomme
Der var mange interessante undersøgel-
ser om hiv og aldring. Der synes at ske 
en hurtigere ældning for hiv-smittede 
og det rejser naturligvis spørgsmålet 
om hvilken særlig opmærksomhed, der 
bør gives problemstillinger som hjerte-
karsygdomme, sukkersyge, knogleskør-
hed og demens.

En belgisk undersøgelse peger f.eks. 
på, at hiv-smittede har 10 gange større 
risiko for visse kræfttyper og Hodgkin 
lymphoma (også kendt som aids-defi-
nerende sygdom i hjernen). Modsat sy-
nes forekomsten af brystkræft at være 
lavere for hiv-smittede kvinder sam-
menlignet med andre kvinder. I Bru-
xelles har man de seneste 7 år fulgt 
behandling af hiv-smittede i 12.746 
patientår*.

Det som havde betydning for risi-
koen for ikke-aidsdefinerende kræft var 
alder, antal år med hiv-infektionen, in-
fektion med hepatitis C, lavere mindste 
værdi på CD4-tallet samt en aids-diag-
nose.

D-vitamin-mangel?
Fra Italien, Bologna, har man under-
søgt mængden af D-vitamin hos hiv-

smittede. Undersøgelsen af en gruppe 
på 102 patienter tyder på, at der er et 
underskud af D-vitamin blandt hiv-
smittede. Vitaminet er ikke kun vig-
tigt i forhold til knogler, man formoder  
også, at det er vigtigt i forhold til im-
munforvaret. Uden D-vitamin ned-
sættes kroppens optag af blandt andet 
calcium betragteligt. Undersøgelsen er 
dog begrænset af, at man mangler op-
lysninger om mængden af D-vitamin i 
normalbefolkningen. Ikke desto min-
dre har lav mængde af vitaminet en ne-
gativ indvirkning på knogledannelse, 
og den lave mængde øger også risikoen 
for blandt andet infektioner, hjertekar-
sygdomme og kræft.

Knogleskørhed
En større undersøgelse blandt 1.000 
hiv-smittede mænd og kvinder i Frank-
rig har igen pustet til frygten for en 
øget risiko for knogleskørhed blandt 
hiv-smittede. Forekomsten af knog-
leskørhed (oesteroporosis) blandt de 
franske hiv-smittede modsvarede nor-
malbefolkningen på 30 år ældre mænd. 
Hvorfor de hiv-smittede kvinder her 
ikke blev sammenlignet med kvinder i 
normalbefolkning henstår i det uvisse, 
da køn også spiller ind.

Ser man på selvstændige riskofakto-
rer hos de hiv-smittede, så røg 42 pct. 
af de hiv-smittede, de fordelte sig lige 
under grænsen for et højt BMI og deres 
median CD4-tal var 496 med en virus-
mængde under 400 kopier.

Dr. Costagliola, som har stået bag 
undersøgelsen, peger på, at “aktiverin-
gen” af immunforvaret ved hiv-infek-
tionen måske kan øge risikoen for an-
dre ikke-aids-definerende sygdomme: 
“Det er velkendt at andre sygdomme 
som f.eks. gigt, der skaber betændelses-
tilstande i kroppen, øger risikoen for 
knogleskørhed og hjertekarsygdomme, 
men det er nyt for hiv, hvor vi hidtil 
har fokuseret på virusmængden og im-
munsvækkelsen. Nu, da disse områder 
er mere eller mindre under kontrol, 
begynder vi at se andre problemstillin-
ger”.  Det er stadig en hypotese, men 
spørgsmålet, om hiv fremskynder ald-
ring, udgør en stadig mere interessant 
problemstilling.

Dødelighed
Fra en fransk undersøgelse fra 2008, 
der har set på dødsfald blandt ældre 
hiv-smittede, synes forklaringen også at 
understøtte aldringsproblematikken, at 
de ældre hiv-smittede nu dør af andet 
en aids. Over en fireårig periode døde 
1 ud af 7 hiv-smittede over 60 år, og 
det enkelte dødsfald kunne tilskrives 
aldersbetingede sygdomme. Det er her 
vigtigt at få belyst, om hiv-smittede dør 
tidligere af aldersbetingede sygdomme 
end normalbefolkningen.

Forenkling af medicin mod 
færre bivirkninger
En undersøgelse af hiv-smittede, som 
skiftede fra to Norvir forstærkede pro-
teasehæmmere til to gange daglig ind-
tag af Prezista (også en proteasehæm-
mer) forstærket med Norvir foretrak 
forenklingen og kunne spare penge 
til behandlingen**. Kombinationen af 
dobbeltforstærket proteasehæmmere 
har været tilbudt hiv-smittede med mo-
derat resistens over for proteasehæm-
mere. Men denne strategi kan øge bi-
virkninger og øger omkostninger ved 
behandlingen.

Undersøgelsen fulgte 24 personer 
med virusmængde under 400 i 12 uger, 
så det er få data for en lille periode.

CASTLE-studiet har nu kørt i 2 år. 
Her har man fulgt ændringer i krops-
sammensætningen for hiv-smittede, 
der påbegynder proteasehæmmer for-
stærket med Norvir sammen med nu-
kleosidanalogen Truvada. Hiv-smit-
tede i behandling med enten Reyataz 
eller Kaletra oplevede mere velvære ved 
øgning af vægt og kropsfedt. Ved lav 
kropsvægt øgede Reyataz fedtmængden 
bedre end Kaletra. Omvendt var Ka-
letra bedre end Reyataz til at øge fedt-
mængden på arme og ben hos personer 
med højt BMI.

Andre 2 års data fremkom på be-
handling en gang daglig og to gange 
daglig med Kaletra forstærket med 
Norvir i kombination med nukleosida-
nalogerne Viread og Emtriva hos hiv-
smittede, der påbegynder behandlin-
gen. Med brug af Kaletra fremkom en 
lav resistens mod Emtrica (mutationer 

Af Jens Wilhelmsborg, Medicinsk Udvalg
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nedlægges
Efter knap 9 år nedlægges 
hiv.dk. Hjemmesiden 
lukkes omkring nytår!

Der var på seneste mødet i koodina-
tionsgruppen for hiv/aids-organisa-
tionerne ikke længere stemning for at 
fortsætte driften af hiv.dk.

Dermed lukkes hjemmesiden efter 
nytår. Det vil være muligt på Sund-
hedsstyrelsen hjemmeside at få et over-
blik over de forskellige organisationer, 
der arbejder med hiv og aids i Dan-
mark.

  * Patientår er en teknisk betegnelse, hvor 
man ser på det sammenlagte antal år for alle 
patienter, som har været inddraget i under-
søgelsen. Hvis alle havde deltaget i de fulde 
7 år, ville 12.726 patientår modsvare et data-
grundlag på ca. 1.821 patienter.)
** Det økonomiske aspekt 
er ikke væsentlig i en dansk sammenhæng.

af virus), mens der ikke blev registre-
ret virusmutationer af betydning for 
Viread. Disse mutationer blev også re-
gistrerede ved offentliggørelse af 1 års 
data på undersøgelsen, men det har 
ikke haft betydning, om behandlingen 
var sammensat til en gang daglig eller 
to gange daglig dosis.

Nye retningslinjer
Opdateringen af EACS’ retningslinjer 
for behandling var påvirket af mødet i 
Stockholm. Nu defineres sent testede 
som personer med et CD4-tal under 
350, hvilket vil give en fælles standard 
for hvornår behandling er påkrævet. 
Det var dog også klart, at man rundt 
om i de europæiske sundhedssystemer 
bør stramme op og holde fast i de gæl-
dende retningslinjer for test og ikke 
mindst fastholde en opmærksomhed 
på de eksisterende indikatorer for at 
foreslå en hiv-test.  – At Europa har 
forskellige tempi kan også aflæses af, 
at man i visse dele af Europa kæm-
per med sundhedsproblemer, som er 
ukendte i den vestlige del af Europa.

I 2008 var jeg med på hiv unge-week-
end, og det var meget inspirerende. Det 
åbnede mine øjne for, at vi skulle finde 
en anden måde at have disse unge til 
kontrol i ambulatoriet.

De unge oplever ikke sig selv som 
syge og kan ikke lide at komme i am-
bulatoriet. Vi besluttede derfor at for-
søge at flytte ambulatoriet ud af syge-
huset som et forsøg i 2009.

I sommerhus til kontrol
Forløbet blev, at de unge mødtes en 
onsdag aften i et dejligt sommerhus på 
Mols sammen med Tinne (Laursen, 
hiv-rådgiver, red.) og mig. 

Næste morgen kom Karen fra Q-am-
bulatoriet og Annette fra Q-laborato-
riet. Annette tog blodprøver på de unge 
og bragte prøverne ind på Skejby, hvor 
KIA og KMA stod klar til at analysere 
prøverne, så vi fik svar på CD-4 cel-
letal og virusmængde i løbet af samme 
dags eftermiddag.

Diætist Anne Ravn kom om formid-
dagen og talte om kost, hvorefter de 
unge med Annes hjælp lavede det helt 
store lækre frokostbord. En rigtig god 
måde for de unge (og os andre) at blive 
inspireret på. Det var dejligt at se den 
stolthed mange af dem havde, da de 

præsenterede deres resultat. En STOR 
tak til Anne for en formidabel formid-
dag. 

En anderledes konsultation
Vi havde indrettet et rum til konsulta-
tion, så om eftermiddagen havde Car-
sten Schade, Karen og jeg de unge til 
konsultation. 

Det var helt anderledes end i Q-am-
bulatoriet; de unge var meget mere 
åbne og fik spurgt om meget mere, end 
de plejer. 

Tiden ind imellem blev brugt til at 
snakke rigtig meget om deres sygdom 
og deres liv som hiv-smittede. 

I løbet af eftermiddagen tog de unge 
så hjem igen.

Dette unge-ambulatorium vil blive 
prøvet af to til tre gange mere for at se,  
om det har en effekt på at forbedre de 
unges evne til at passe deres behand-
ling, og på om vi får færre udeblivelser 
fra ambulatoriet.

De velfungerende hiv-patienter i be-
handling går til kontrol hver fjerde må-
ned. Som en del af den nye struktur på 
Q skal de fremover hver anden gang ses 
af deres kontaktsygeplejerske, her vil vi 
sætte fokus på bl.a. livsstilssygdomme. 

- Om forsøget med et 
unge-ambulatorium i 
sommerhus på Mols!

En afslappet kontrol!

Af Annette Lønskov (ill.), afdelings-
sygeplejerske på Q-ambulatoriet på 
Skejby Sygehus
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– ET STED FOR FOLK BERØRT AF HIV
Skinderg. 21, kld. – 1159 Kbh K – T 33 32 58 61
Kl. 15.00-22.00 tirsdag, onsdag og torsdag
Køkkenet åbent ml. kl. 18.00-20.30. 

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

På World AIDS Day 0�.�2. er der minestrone-
suppe og andre varme drikke. Vi fejrer 
Johnny´s � års fødselsdag fra kl. ��.00. Kig 
forbi og få et stykke lagkage fra La Glace. 
- Vi byder også på underholdning i løbet af 
dagen!

Uge �9. 0�.�2.-0�.�2.
Minestrone.
Lasagne m/kød el. laks.
Chokolademousse.
 
Uge �0. 0�.�2.-��.�2. 
Rosenkålssuppe.
Sprængt svinekam m/stuvede ærter & gulerød-
der, kartofler & syltede græskar.
Fyldte auberginer.
Hindbærskum.
 
Uge ��. ��.�2.-��.�2.
Ærtesuppe.
Fasan m/waldorfsalat, kartofler og vildtsauce.
Porregratin m/ristede, marinerede kikærter.
Tiramisu.
 
Vi ønsker alle vores gæster, kollegaer og for-
retningsforbindelser en glædelig jul samt et godt 
nytår. Vi takker for dejligt samvær. Det er jer der 
er med til at skabe den gode stemning!
 Vi glæder os til at se jer næste år, når vi slår 
dørene op den 5 januar 2010. 

MALERGRUPPEN + SOLSTRÅLERNE
Vi fortsætter med at male, snitte, sy, lime og an-
det i Kafe Knud den sidste tirsdag i måneden. 
Solstrålerne mødes samtidig for at spise i Kafe 
Knud. Gruppen er åben for alle berørt af hiv. Har 
du lyst til at deltage i malergruppen eller sammen 
med Solstrålerne, er du velkommen. Du tilmelder 
dig hos Annette i Kafe Knud på tlf.: 33 32 58 61!

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

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

Tirsdagscafé, ulige uger, kl. �9.00-22.00
Mobil til caféen 28 82 57 87 kl. 16.00-22.00 på 
caféaftnerne. I vores tirsdagscafé kan du møde 
andre berørt af hiv på en hyggelig, uformel og 
afslappet måde.
 Husk tilmelding senest torsdagen før spisning, 
medmindre andet er angivet. 60 kr. for to retter, 
kaffe/te m/sødt 5 kr. Ved særlige arrangementer 
som grillaften, vildtaften mm. er priserne højere.

Foredrag
Der er ingen tilmelding til foredragene, men vil du 
deltage i Café Lones fællesspisning en tirsdag, 
skal du huske at tilmelde dig.

Tirsdag d. �/�2, kl. ��.00. World Aids Dag!
Porresuppe m/ristet bacon & hjm.lavede brød 
croutoner. Ostegratineret mørksej m/svampe,  
pasta & salat.

– en patientforening 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 paraplyorganisation for støttegrupper, 
andre patientforeninger og brugergrupper. Hiv-
Danmark ledes af en bestyrelse, der er medlem 
af foreningen.

VI&HIV – ISSN 1902-7346
Skindergade 44, 2. – 1159 Kbh. K
T 33 32 58 68 – F 33 91 50 04
info@hiv-danmark.dk – www.hiv-danmark.dk

REDAKTION
Bent Hansen, ansvarhavende redaktør
Morten Eiersted, redaktør, foto & layout
Jes Vitting, informationsmedarbejder
Oplag: 1.000 eks.

Vi modtager gerne indlæg til debat. Optræder du 
under alias, skal vi kende dit navn. Vi tager ikke 
ansvar for indlæg, 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
Januar 2010: Deadline 16.12.2009
Februar 2010: Deadline 21.01.2010

KONTINGENT PR. ÅR
Enkeltmedlem (hiv-smittet):
Pårørende medlem:
Støttemedlem:
Medlemsforening:
Støttefirma 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.

Efterår 2009/Vinter 2010

World Aids Day 2009 Kunstudstilling
Fernisering i Café Lone.  
Se mere på www.hiv-danmark.dk
 
Tirsdag d. ��/�2, kl. ��.00. Kun café

Fredag d. ��/�2, kl. ��.00. Julearrangement!
Særligt arrangement. S.U. senest d.11/12!!

Tirsdag d. �/0�/�0, kl. ��.00. Café fra kl. �9.00
Hjm.lavet fiskesuppe m/hjm.bagt brød. Fars-
terrine m/auberginer, tomat & salat.

Tirsdag d. �9/0�/�0, kl. ��.00. Café fra kl. �9.00
Brød m/røget laks. Poussiner på bund af rod-
frugter, kartofler, hvidløg & salat.

… og allerede nu kan vi afsløre, at der er planlagt 
fest, nemlig en ”Nytårs Cure” den 27. februar 
2010 samt et flirte kursus i foråret 2010. Hold øje 
med Café Lones mail-liste og i VI&HIV.

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

RÅDGIVNING I JyLLAND OG PÅ FyN
Kannikegade 18, 8000 Århus C
Henvendelse på T 70 22 58 68
mandag til torsdag kl. 10.00-14.00

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

Café ThrHIVsel
– ET STØTTECENTER FOR HIV-SMITTEDE 
OG PÅRØRENDE PÅ FyN
Jernbanegade ��, 2. – �000 Odense C
Mandag, lige uger, kl. 14.00-20.30.
Spisning kl. 18.00, tilmelding nødvendig.
Mandag i ulige uger, kl. 10.00-16.00. Café.
Tirsdag og onsdag: Samtale/hjemmebesøg.
Torsdag, kl. 10.00–15.30.
Fredag er der lukket.
Kontakt os på T �� �� 2� 20 eller på e-mail 
info@sexogsundhed.dk og hør nærmere.

Nyt fra nettet!

En ny hjemmeside har set dagens lys: 
www.minhivhistorie.dk. Hjemmesiden er 
drevet af Erik (ill.), der gerne tager ud og 
holder foredrag. Se mere på hans hjem-
meside!

En anden af mine favoritter er stadig 
www.ungelivpaaspil.dk, der er tilrettelagt 
af journalist Gertrud Bjørning i 2007. 
Hun har lavet et interessant undervis-
ningsmateriale om hiv, hvor hun tager et  
større perspektiv med ved at have tekst og 
film om hiv fra rundt om i verden.

Derudover er der altid de engelske hjem-
mesider, hvor man kan finde medicinsk 
nyt. De er bemandet med professionelle 
skribenter, der holder øje med nyheder 
inden for hiv. Der kan dog være en del 
forkortelser og tekniske betegnelser, som 
kræver mere end en ordbog! Se blandt an-
det www.aidsmap.org eller www.natap.
org for mere medicinsk nyt om hiv!

Ellers kan man altid kigge forbi www.
hiv-danmark.dk for at se, om der noget, 
som man kan bruge!

Af Morten Eiersted, redaktør VI&HIV 


