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Danske Lægers Vacci-
nations Service (DVLS) 
tilbyder gratis vaccination 
mod infl uenza til kronikere.
Ved at oplyse om hiv kan du blive gra-
tis vaccineret de steder, hvor DLVS fi n-
der sted i november måned. Det kan 

Husk: Gratis vaccination
Af Morten Eiersted, informationsmedarbejder (lignende artikel blev bragt i VI&HIV, oktober 2008)

du fi nde mere om på DVLS’s hjemme-
side www.dlvs.dk/vaccination/

Ønsker du ikke at oplyse om hiv, kan 
du evt. henvise til en sygdom, som er 
på DVLS’s liste over kroniske lidelser, 
hvor der tilbydes gratis vaccination. De 
står på hjemmesiden. Hvis du slet ikke 
vil fortælle, at du har en kronisk syg-
dom, så koster vaccinationen 150 kr.

Er du hiv-smittet mand – 
og vil du møde andre i 
København?
Så er dette tilbud til dig!

Hiv-Danmark og Den folkekirkelige 
Aids-tjeneste udbyder i fællesskab te-
maaftner for mænd, der lever med hiv. 

Du får mulighed for at komme i 
kontakt med andre hiv-smittede mænd 
– uanset smittemåde, seksualitet, religi-
øst eller etnisk tilhørsforhold. Vi mødes 
i uformelle sammenhænge om et rele-
vant emne. Temaaftnerne giver dig lej-
lighed til at knytte forbindelse til andre 
mænd og dermed udvide dit netværk. 

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

Vi mødes hver 3. onsdag i måneden 
kl. 17.00-19.00 i Helligåndshuset, Val-
kendorfsgade 23, 1151 København K. 
Foreløbigt er følgende datoer fastlagt:
• Onsdag, d. 19. november 2008 

Peter Ege: ”Misbrug – hvilken betyd-
ning har det over længere tid” 

•  Onsdag, d. 17. december 2008
 Jan Gerstoft: ”Medicinsk opdatering”

Har du brug for yderligere oplysnin-
ger om gruppen, er du velkommen til 
at kontakte Carina Wøhlk på e-mail 
 carina@helligaandskirken.dk eller på  T 
33 18 16 44.

Alle hiv-smittede mænd er velkomne. 
Tilmelding er ikke nødvendig.

Er du bange 
for et 
rundstykke?
Helle Elena Andersen, hiv-positiv 

Bliv fri af fordomme.
Hiv smitter kun gennem blod og sex
Mange hiv-smittede føler sig diskrimineret på deres arbejdsplads. Det skyldes ofte usikker-
hed og manglende viden hos kollegerne. 

Lad os derfor én gang for alle slå fast: Hiv smitter kun gennem sex og blod. Og med hensyn 
til blod – kun hvis det indføres direkte i blodbanen. Der er således intet job, en hiv-smittet 
ikke kan passe. Eller en social relation, han eller hun ikke kan indgå i. Du kan derfor roligt 
bruge samme håndklæde som din kollega – også selv om han eller hun lever med hiv.

Er du stadig i tvivl, så stil spørgsmål eller læs mere på videnomhiv.dk

Kan du tåle vaccination?
Langt de fl este kan tåle vaccination 
mod infl uenza. Det tilbydes typisk per-
soner med svækket immunforsvar, som 
f.eks. personer over 65 år.

Er du i tvivl, om du af særlige grunde 
ikke vil kunne tåle en vaccination, bør 
du tale med din læge om dette.

I Sundhedsstyrelsens antidiskriminationskampagne, som løber i de første to uger af 
november i år, deltager bl.a. Helle fra bestyrelsen.
Godt gået til alle jer, som stiller op for sagen! 
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Bedst som den ame ri-
kan  ske kongres plan -
læg ger at ophæve de 
sær lige restriktioner ved 
ind rej se til USA for hiv-
smit tede, synes besvær-
lighederne at fortsætte.

Det synes at være fortsættelse på fort-
sættelse: Selv om de amerikanske lovgi-
vere nu ønsker at sidestille hiv-smittede 
med andre personer, så de kan følge 
de almindelige regler for indrejse, som 
USA har opstillet for det pågældende 
lands borgere, så sker det bare ikke. 

De særlige indrejserestriktioner, hvor 
hiv-smittede skulle dokumentere for-

hold omkring helbred og forsikring, 
bliver nu afl øst af andre særlige krav, 
som hiv-smittede skal opfylde før ind-
rejse til USA. Således er udmeldingen 
fra de amerikanske immigrationsmyn-
digheder (US Department of Home-
land Security), der har opstillet 12 krav 
og sendt dem til de amerikanske kon-
sularafdelinger, hvor man behandler 
ansøgninger om indrejse. 

 Den amerikanske regerings udmel-
ding op til konferencen i Mexico i 
august i år, hvor USA gav indtryk af at 
restriktionerne var histiorie, kan ikke 
ses som andet end et ønske om at stille 
sig i et godt lys for at opnå ”good will”. 

Så mens en ikke smittet dansk stats-
borger i ro og mag kan bestille sin ferie 
til Florida, og i fl yet skal afkræfte en-
hver intention om at ville skade og hel-

ler ikke bringer smitsomme sygdomme 
med sig, skal den hiv-smittede medpas-
sagerer åbenbart stadig have foretage 
sig nogle indlende knæbøjninger og 
forsikre konsularafdelingen i Køben-
havn og senere immigrationsmyndig-
hederne, at vedkommendes indrejse i 
USA er ganske fredelig og fornøjelig 
ment.

Rejsen til USA
Er du i tvivl, om du som hiv-smittet vil 
kunne rejse ind i USA, kan det være en 
god ide på forhånd at tage kontakt til 
én af Hiv-Danmarks rådgivninger på 
T 70 20 58 68 (Jylland og Fyn) eller T 
33 32 58 60 (Sjælland og Øerne).

Indrejserestriktioner fortsætter
Af Morten Eiersted, informationsmedarbejder 
Artikel skrevet for hiv.dk 2. oktober 2008
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* Fernisering på kunstudstilling

Søndag den 30. november kl. 15.00
Gallopperiet, Bådmandsstræde 43, 1407 København K
Udstillingen kan ses de tre første uger i december, alle dage 
undtagen mandage fra kl. 14.00-19.00.

* Kafe Knud
Mandag den 1. december, kl. 14.00
Skindergade 21, kld. 1159 København K.
Kafe Knud holder åbent frem til kl. 22.00. Varm dig på en 
kop kaff e, kakao, gløgg eller en skål suppe og mød andre, 
som er ude og markere World Aids Dag. Traditionen tro har 
vi kager fra La Glace.

* Café Lone
Tirsdag den 2. december kl. 19.00
Kannikegae 18, over gården, 8000 Århus C
Kom forbi til gløgg og æbleskiver.

Følg også med på hiv.dk i ugerne op til World Aids Dag.

World Aids DagWorld Aids Dag
i Hiv-Danmarki Hiv-Danmark

Kamal Qureshi og Tony samt  Peter Mygind og Jens Peder er 
fotograferet af Ken Hermann undervejs i processen med at skabe 
kunstværker til Hiv-Danmarks kunstudstilling i december.
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Medicinsk nyt
Uddrag af de medicinske 
oplæg på XVII international 
AIDS Konference i Mexico 
City fra august i år.
Castle studiet: 48 ugers data viste at 
Reyataz forstærket med Norvir (ata-
zanavir/ritonavir) sammenlignet med 
Kaletra (lopinavir/ritonavir) opnåede 
samme resultat med umålelig virus hos 
patienter, der ikke tidligere havde mod-
taget hiv-behandling uanset køn.

Castle er den første større 96 ugers 
undersøgelse, som er designet til at 
vise, at man ikke får en dårligere be-
handling ved brug af stoff erne Reya-
taz/Norvir en gang daglig sammenlig-
net med Kaletra to gange daglig, begge 
i kombination med Truvada (tenofo-
vir og emtricitabine) hos patienter, der 
ikke tidligere havde været i behandling. 
Samtidig vil studiet undersøge om der 
er forskel på, hvordan behandlingen 
virker hos mænd og kvinder.

I Mexico præsenteredes resultaterne 
efter 48 uger. Det viste sig, at hos ikke 
tidligere behandlede patienter opnåe-
des samme eff ekt med Rayataz/Norvir 
en gang dagligt som hos dem, der fi k 
en behandling med Kaletra to gange 
dagligt - med færre bivirkninger, som 

f.eks. færre mave-tarm problemer; men 
med støre risiko for at huden kunne 
blive gulfarvet.

Resultaterne efter 48 uger viste også, 
at der ingen forskel er i eff ekten af beg-
ge behandlinger hos kvinder og mænd. 
Castle studiet bestod af 277 kvinder og 
606 mænd fra 29 lande.

Det blev fremhævet på konferencen, 
at det er meget vigtigt, at kvinder bli-
ver inddraget i medicinske forsøg for 
bedre at kunne forstå virkningerne af 
den medicinske behandling, og hvor-
dan kvinder tåler den, fordi kvinder set 
i forhold til mænd viser forskel i virus-
mængde, bivirkninger af behandlingen 
og hvordan de virksomme stoff er ud-
vikler sig i kroppen.

Integrasehæmmeren, 
Isentress (raltegravir)
Nye data har vist, at intergrasehæmme-
ren Isentress (raltegravir) holdt virus-
mængden i blodet på umåleligt niveau 
(mindre end 50 kopier/ml) og et forhø-
jet CD4-tal i forsøget frem til 96 uger 
hos patienter, der ikke tidligere havde 
været i behandling.

Isentress kombineret med Viread 
(tenofovir) og Epivir (3TC) blev sam-

menlignet med Stocrin (efi varenz) i 
kombinatioen med Viread og Epivir.

Resultaterne var jævnbyrdige. I grup-
pen, der modtog Stocrin, reduceredes 
virusmængden til umålelig hos 84% 
af deltagerne i forhold til 83% i grup-
pen, der modtog Isentress, ved uge 96. 
Patienterne havde ikke tidligere været i 
behandling.

Isentress (raltegravir) blev generelt 
tålt godt af alle i studiet frem til uge 
96.

Undersøgelsen viste også, at der var 
færre tilfælde af bivirkninger forbundet 
med Isentress i forhold til Stocrin.

Isentress havde en neutral eff ekt på 
den totale kolesterol, LDL-C og trigly-
cerider.

M05-730 studiet
Abbotts Kaletra piller doseret en eller 
to gange om dagen viser samme resul-
tat uanset køn og race.

Hvis den første medicinske hiv-be-
handling består af en eller to gange do-
sering med protasehæmmeren Kaletra 
(lopinavir/ritonavir), bliver resultatet 
det samme i reducering af virusmæng-
den i blodet og forbedring af immun-
forsvaret (forhøjet CD4-tal) hos kvin-
der som hos mænd uanset race i følge 
resultatet af denne 48 ugers undersø-
gelse.

Af Jens Wilhelmsborg, Medicinsk Udvalg

En stor tak til alle de frivillige og 
andre godhjertede sjæle, som har 
lagt energi i at gøre Hiv-Danmarks 
kunstudstilling til en helt speciel 
oplevelse.
 På fotografi erne kan man se to 
af de fem kunstsamarbejder mel-
lem kunstnere og personer med 
indfl ydelse på hiv (Kamal Qureshi 
og Tony, Peter  Mygind og Jens 
 Peder), som også udstiller i år. 
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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. 14.00-22.00 tirsdag, onsdag og torsdag
Køkkenet åbent ml. kl. 18.00-20.30. 

PÅ MENUEN I NOVEMBER
4.-6.
Rosenkålssuppe
Ovnbagt laks m/grønt & pasta
Estragonkylling m/grønt & pasta
Mandeltærte

11.-13.
Fransk løgsuppe
Andelår m/appelsinsalat
Stracci m/ostesauce
Kiwimousse m/hvid chokolade

18.-20.
Rødbedesuppe
Gammeldags oksesteg m/tilbehør
Orientalske auberginer
Pærer i hindbærsauce

21. Fredagsbar kl. 15.30-19.00
For alle frivillige og ansatte i hiv-miljøet.
Kig forbi og plej dit netværk!

25.-27.
Græskarssuppe
Chilligryde
Efterårsgrønt lasagne
Mandeltærte 

PÅ MENUEN I DECEMBER 
2.-4. 
Persillesuppe
Fiskepakker 
Wok m/kylling
Figenkage

5. (fredag) Julebud kl. 18.00
Tilmeld dig senest søndag den 30. november 
 
KONTAKT/UDLEJNING
Kafe Knud kan lånes/lejes til møder eller en fest. 
Ring hør nærmere på T 33 32 58 61 eller kontakt 
os på e-mail kafeknud@hiv-danmark.dk 

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

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

Søndag d. 9.11. kl. 13.00. Amalienborg Slotsmu-
seum m/efterfl g. kaffe i Kafe Knud
Tirsdag d. 25.11.kl. 18.30. Spisning i Kafe Knud
Søndag d. 14.12. kl. 14.00. Julefrokost i Kafe 
Knud, pris 50 kr. Tilmeld senest 7.12.

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!

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

Mand søger kvinde 

Jeg er en ungdommelig mand på 62 år, 
er hiv-positiv, men har det rigtigt godt. 
Er i god behandling, men savner meget 
en elskerinde og god veninde. Lad os se 
hvad vi kan bruge hinanden til og op-
leve sammen. 
Har godt arbejde, god økonomi og rig-
tig god bolig, så det jeg savner mest er 
dig, lad os give det en chance.

Billetmærke 18/08

patientsikkerhedpatientsikkerhed dkdk
FÅ MERE UD AF DINE KONTROLBESØG

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

Tirsdagscafé, ulige uger, kl. 19.00-22.00
Mobil til caféen 28 82 57 87 kl. 17.00-21.30 på 
caféaftnerne. I vores tirsdagscafé kan du møde 
andre berørt af hiv på en hyggelig, uformel og af-
slappet måde. Du kan deltage i spisning samme 
aften kl. 18.00. Det koster 60 kr. for to retter. 
Tilmeld dig senest torsdagen før, T 70 22 58 68 
eller e-mail til cafelone@cafelone.dk eller   
primitivo@ mail- online.dk
Tirsdag d. 18.november
Gullash-suppe m/cremefraiche, hj.bagt brød
Ovnbagt mørksej, kartoffelbund m/tomatragout
Tirsdag d. 2.december
Kun café-aften 19-22. Ingen spisning
Fredag d. 5.december - julefest
Tilmelding senest 14. november!

Kvindekafe. For hiv-smittede kvinder! Den sidste 
torsdag i måneden, kl. 17.00-19.00 i Café Lone. 
Caféen er lukket for andre.
Nyhedsmail. Modtag e-mail om aktiviteter i Café 
Lone – skriv til cafelone@cafelone.dk

PÅ TAPETET 
Tirsdag, d. 18. november kl. 19.30 – 21.00:  
Kender du Café Lones massagetilbud?
Mød Jacob, Jon og Pia – personerne bag Café 
Lones massagetilbud. De fortæller hver især 
om, hvad netop deres massage går ud på, og 
hvor den kan gøre gavn. Denne aften er der fæl-
lesspisning kl. 18.00. Har du lyst til at deltage i 
spisningen, skal du tilmelde dig denne på sæd-
vanlig vis.

Foredragene er gratis. Der kan købes kaffe og te.
Program for foredrag i Café Lone foråret 2009 vil 
være klar i december.

– en patientfore ning i 
Danmark for hiv-smit-
tede, pårørende, efter-
ladte og andre berørt 

af hiv uanset køn, alder, seksualitet, politisk 
tilhørsforhold og etnisk baggrund. Hiv-Danmark 
er også para  ply organisation for støttegrupper, 
andre patientforeninger og brugergrupper. Hiv-
Danmark ledes af en bestyrelse, der er medlem-
mer af foreningen.
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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.
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