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AIDS-FonDetS PrISer 2012

Af Morten Eiersted, redaktør
Fredag den 1. juni 2012 
uddelte HKH prinsesse 
Marie årets priser for 
AIDS-Fondet.
Det var en festlig dag, da AIDS-Fon-
det uddelte de årlige priser i de nye 
lokaler i København. Det var den 
første uddeling i det nye fælles hus, og 
for første gang mødte de ansatte og fri-
villige fra AIDS-Fondet den nye pro-
tektor HKH prinsesse Marie.

Jan Fouchard bød velkommen til 
uddelingen. Jan Fouchard har siden 
begyndelsen af 1980erne været aktiv i 
hiv-forebyggelsen som frivillig og som 
ansat forskellige steder. Han drog den 
røde tråd fra den tidlige forebyggelse 
og frem til den indsats, det nye AIDS-
Fondet står for: Indsamling, rådgivn-
ing, information og fortalervirksom-
hed.

Herefter læste Susse Wold et even-
tyr af HC Andersen for at få de mange 
fremmødte i den rette stemning før 
prisoverrækkelsen.

Priserne 2012
Herefter fandt selve prisoverrækkelsen 
sted. Forskningsprisen for 2012 blev 
overrakt Nina Friis-Møller.

Nina Friis-Møller har gennem de se-
neste 10 år opbygget et enestående in-
ternationalt netværk af forskergrupper 

under Copenhagen HIV programme. 
I dette regi har man blandt andet kun-
net undersøge hiv-smittedes risiko for 
at få hjerte-kar-sygdomme og vurderet 
sammenhængen mellem denne risiko 
og den medicinske hiv-behandling. 
Resultaterne er blevet offentliggjort 
i medicinske tidsskrift og har siden 
kunne inddrages i behandlingen af hiv-
smittede. 

Nina Friis-Møller takkede for prisen 
og den anerkendelse, hun modtager 
med prisen. Hun takkede kolleger, pa-
tienter og samarbejdspartnere, som alle 
har bidraget til dette arbejde, som hun 
nu fik en pris for.

Patientprisen 2012 blev givet til 
Preben Bakbo Sloth for sin mangeårige 
indsats som rollemodel for hiv-smit-
tede i og uden for Danmark. Preben 
har i mange år velvilligt stillet op i 
medier, været engageret som frivil-
lig i et væld af hiv/aids-organisationer 
som Den Folkekirkelige Aidstjeneste, 
Folkekirkens Nødhjælp og Cross-Over 
for at nævne nogle få. Preben takkede 
for prisen. Det har været helt naturligt 
at påtage sig et engagement i de for-
skellige organisationer med forskel-
lige opgaver, fordi det har givet ham så 
meget igen at møde andre mennesker 
og kunne hjælpe andre og ikke mindst 
sig selv.

Informationsprisen 2012 blev over-
rakt Soroptimist International Dan-
mark. Soroptimist International 
Danmark har siden 2004 været AIDS-

Fondets trofaste samarbejdspartner ved 
World AIDS Dag den 1. december, 
hvor de har samlet ind til Fondets ar-
bejde. Soroptimisterne har tillige ydet 
direkte støtte til AIDS-Fondets lokale 
partner i Kenya, der arbejder med hiv-
smittede kvinder.

Engagementet er enestående hos de 
lokale klubber, og AIDS-Fondet er 
taknemmelige for at have ambassadører 
af den kaliber. Soroptimisterne tager 
ansvar for deres omverden og har gjort 
en stor forskel for aids-sagen.

Foreningens formand takkede for 
prisen og fortalte, at de havde valgt at 
donere midlerne til en lokal forenings 
arbejde. 

Som en særlig gestus blev der dette 
år også udgivet Erhvervsprisen. Prisen 
blev givet til Ida Davidsen, der med sin 
person, sin virksomhed og sit netværk 
igennem mange år har støttet AIDS-
Fondet.

Det har uden tvivl afgørende betyd-
ning, når anerkendte personer fra 
dansk erhvervsliv viser, at de støtter 
AIDS-Fondet. Det inspirerer og gør, 
at der bliver lyttet og reflekteret ekstra 
over sagen. 

Ida Davidsen var rørt til tårer over at 
modtage prisen og takkede for den.

Herefter gik “Klassens tykke drenge” 
på og underholdt forsamlingen med 
deres show.

De mange fremmødte fik en flot dag, 
hvor AIDS-Fondet som vanligt kred-
sede om dem med god underholdning.
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Fremtidens indsats på 
hiv/aids-området 
bestemmes i disse år. 
Hiv-Danmarks bud 
hedder Positiv Dialog.

Hiv-Danmark har siden efteråret 2011 
arbejdet på en række initiativer for at 
sikre en større involvering af hiv-smit-
tede i hiv/aids-arbejdet.

Et af disse initiativer hedder Posi-
tiv Dialog, hvor Hiv-Danmarks 
 bestyrelse har inviteteret forskere, 
 patientfortalere, sygeplejersker og andre 
sundhedsprofessionelle til at gå i dialog 
med hiv-smittede om hiv-smittedes øn-
sker til behandling, omsorg og støtte.

 Patientforeningen har i en årrække 
drevet rådgivning, væresteder og infor-
mationsvirksomhed. Den delvise sam-
menlægning med AIDS-Fondet, hvor 
rådgivningen blev sammenlagt med 
anden rådgivning på hiv/aids-området, 
har frigivet energi og kræfter i forenin-
gen til at fokusere på områder, hvor 
hiv-smittede har en naturlig plads til 
at udøve indflydelse på beslutningerne 
på hiv-området: som borgere, brugere, 
klienter eller patienter.

Involvering
Involvering af hiv-smittede handler 
overordnet om to ting: Styrkelse af den 
den enkelte og styrkelse af de frivillige 
netværk blandt hiv-smittede.

PoSItIv DIAlog

For den enkelte hiv-smittede vil en 
større grad af involvering kunne styr-
ke den enkelte hiv-smittede i forhold 
til behandling, støtte og omsorg. Det 
forudsætter, at der afsættes ressourcer 
til uddannelse og erfaringsudveksling 
mellem hiv-smittede, så den enkelte 
kan involveres i beslutningerne om 
sig selv i den grad, den enkelte ønsker 
dette.

I forlængelse heraf er det vigtigt at 
skabe et frivillig forum, hvor denne er-
faringsudveksling kan finde sted.

Hiv-Danmark er allerede nu i gang 
med en række forskellige initiativ-
er på dette område, blandt andet en 
mentorordning, hvor erfarne hiv-smit-
tede blandt andet kan hjælpe nydiagno-
sticerede med spørgsmål og støtte i den 
første tid med infektionen.

Det frivillige netværk omkring hiv 
er også en forudsætning for at finde 
løsninger på de udfordringer, som hiv-
smittede møder.

Medlemskab og 
aktivisme
En vigtig forudsætning for at styrke 
hiv-smittedes indflydelse på behan-
dling, omsorg og støtte, er, at patient-
foreningen styrker sin kontakt med 
hiv-smittede. Det sker allerede når 
foreningen arrangerer en række møder 
på ambulatorier og på væresteder. En 
anden strategi er at øge antallet af med-
lemmer og måder, hvordan hiv-smit-
tede kan bruge patientforeningen som 

Af Helle Andersen, formand

en platform for aktiviteter, som har til 
formål at øge hiv-smittedes muligheder 
fot at mødes og finde støtte blandt hi-
nanden.

Hiv-Danmark har i dag allerede 
mere end 15 forskellige selvhjælpsgrup-
per, hvor hiv-smittede kan møde andre 
om forskellige temaer, eller fordi de bor 
i et bestemt område.

Dette tal kan sagtens vokse med 
tanke på de mere end 5.000, der 
 lever med hiv i Danmark, og deres 
pårørende.  Det skal selvfølgelig ske, 
fordi der er et behov, men patientfore-
ningen kan hjælpe på vej.

En del af temaerne i Positiv Dialog 
har handlet om   behov for netværk, 
hvordan eksisterende netværk kan 
hjælpe nye netværk på vej.

Det er vigtigt at slutte op om de ek-
sisterende netværk og bruge Hiv-Dan-
mark. Vi kan sagtens bruge dig og din 
hjælp!

Jagten på en kur
Den 21. juni 2012 er ambulatoriet 
på Skejby Sygehus vært om det næste 
 Positiv Dialog møde (se den særskilte 
invitation på næste side).

Kom og deltag, når vi sætter pati-
entinvolvering på dagsordenen ved 
dette arrangement. Vi planlægger at 
afholde et lignende arrangement i 
København i august måned.
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PoSItIv DIAlog 
– JAgten På en kur moD hIv

19.00-19.10 

19.10-19.30

19.30-19.40 
19.40-20.20

20.20-21.00 
 
Vi glæder os til at se så mange som muligt, både blandt 
ambulatoriets brugere og andre med interesse for hiv-be-
handling. Tilmelding ikke nødvendigt, men spørgsmål kan 
stilles til Hiv-Danmarks sekretariat på T 33 32 58 68 eller 
e-mail info@hiv-danmark.dk

Med venlig hilsen
Jens Wilhelmsborg og Jacob Hermansen, 
Hiv-Danmark 
&
Lars Østergaard og Thomas Rasmussen, 
Infektionsmedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Temamødet er arrangeret i samarbejde mellem Patient-
foreningen Hiv-Danmark og Infektionsmedicinsk Afdeling, 
Aarhus Universitetshospital.

Velkomst ved professor og ledende overlæge 
Lars Østergaard
Er en kur mod hiv relevant i lyset af nu-
tidens effektive hiv-behandling ved Jens 
 Wilhelmsborg, formand for Kommunikation 
og Medicinudvalg, Hiv-Danmark 
Kaffe og sandwich
Orientering om igangværende forskning i en 
kur mod hiv ved Thomas Rasmussen, Læge, 
Infektionsmedicinsk Afdeling, Aarhus Univer-
sitetshospital 
Paneldebat

ProgrAm
Lokale 28, Aarhus Universitetshospital, Skejby torsdag den 
21. juni kl. 19.00-21.00 (Benyt indgang 1 og følg retning-
sanvisningerne)

Udvikling og udbredelse af kombinationbehandlingen 
har skabt kæmpe fremskridt i behandlingen af hiv-infek-
tionen. Den nuværende behandling holder sygdommen i 
skak, men kan ikke helbrede den. Derfor interesserer forsk-
ningsverdenen sig helt naturligt for at udvikle en kur mod 
hiv. 
 På Infektionsmedicinsk Afdeling på Aarhus Universitet-
shospital har vi igennem de sidste 2 år været engageret i 
denne type forskning og er nået frem til nogle spændende 
resultater.
 Vi ønsker med dette møde at informere om den 
igangværende forskning i en kur mod hiv, og samtidig 
håber vi at kunne anspore til dialog mellem forskere og 
hiv-smittede ved at sætte fokus på følgende spørgsmål:

• Er det nødvendigt med en kur mod hiv?
• Hvad er succeskriterierne for en kur mod hiv?
• Hvordan etablerer vi det bedst mulige samarbejde mel- 
   lem forsker og patient?
• Hvordan kan man som hiv-patient være med til at præge 
   rammerne og retningen for forskning i en kur mod hiv?
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… når Hiv-Danmark 
arrangerer orienterings-
aftenerne dette efterår i 
samarbejde med de 
infektionsmedicinske 
afdelinger. 

Orienteringsaftenerne er højdepunktet 
på sæsonen, hvor der sættes fokus på 
aktuelle emner inden for hiv og samti-
dig afholdes et uformelt samlingspunkt 
for ambulatoriernes brugere, det lokale 
hiv/aids-miljø og oplandet omkring 
ambulatoriet.

På alle ambulatorier bydes der 
velkommen med en lille markedsplads, 
hvor det lokale hiv/aids-miljør har mu-
lighed for at annoncere for deres tilbud 
og aktiviteter i lokalområdet. Herefter 
indledes orienteringsaftenerne traditio-
nen tro med en opdatering på det 
medicinske område med efterfølgende 
fokus på lokale forhold på ambulatori-
erne. 

I år er der programsat lidt forskelligt, 
alt efter hvor orienteringsaftenen af-
holdes. I Odense og Århus sætter vi et 
særlig forkus på leverbetændelse og hiv, 
mens vi i Aalborg sætter fokus på åben-
hed om hiv. I København er temaet 
samfund og rettigheder, hvor langt er 
vi nået?

Alle arrangementet afsluttes med 
Positiv Dialog, hvor et bestyrelses-
medlem fra Hiv-Danmark fortæller om 
foreningen arbejde efter overdragelsen 
af rådgivningen til AIDS-Fondet og 
tager afsæt i erfarringer med patientin-
volvering og de diskussioner, der har 
været i møderækken bag Positiv Dia-
log.

læg vejen ForbI AmbulAtorIet…
odense

Aalborg

århus

København

Af Jens Wilhelmsborg, formand for Medicin- og Kommunikationsudvalget
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Dansk selskab for infek-
tionsmedicin har udgivet 
nye retningslinjer.

Der er gode nyheder til hiv-smittede, 
som endnu ikke er i kombinationsbe-
handling, og som er bekymret for at 
smitte deres seksualpartnere. 

Dansk Selskab for Infektions-
medicin har nemlig i januar 2012 ud-
sendt nye retningslinjer for opstart af 
behandling, som sætter særlig fokus 
på bekymringen for at smitte seksu-
alpartnere. Det fremgår således nu af 
retningslinjerne, at man kan påbeg-
ynde behandling uanset CD4-tal, hvis 
man efter en grundig information om 
fordele og ulemper er interesseret heri, 
og det skønnes at man kan opnå en 
god kompliance (dvs. tage medicinen 
som foreskrevet). Og som det videre 
fremgår af retningslinjerne, så kan ne-
top patientens frygt for at smitte en 
partner indgå i vurderingen.

Retningslinjerne har i flere år været, 
at kombinationsbehandling skulle 
tilbydes, når CD4-tallet kom ned på 
350 – medmindre der var andre særlige 
forhold, der gjorde sig gældende, f.eks. 
hvis der var tegn på et hurtigt faldende 
CD4-tal eller hiv-relaterede symptomer 
– men det er altså ændret nu.

Det fremgår dog også af de nye ret-
ningslinjer, at ”der ikke med sikkerhed 
[er] påvist en effekt af umiddelbar be-
handling” hos patienter med en CD4-
tal over 350. Så det kan altså ikke do-
kumenteres, at en tidligere behandling 

er godt for den enkeltes helbred – det 
er alene hensynet til den nedsatte smit-
terisiko, som kan være fordelen ved at 
starte en tidligere behandling.

Og netop dét ved vi betyder meget. I 
Hiv-Danmarks Levekårsundersøgelse 
fra 2007 blev det påvist, at mere end 
halvdelen af alle hiv-smittede i nogen 
eller høj grad var blevet bange for at 
have sex, at 15 % helt var holdt op med 
at have sex og at 24 % på en skala fra 
1 til 10 satte scoren på det højeste 10-
tal ved spørgsmålet om bekymring for 
at smitte andre, når de havde sex. Så 
bekymringen for at smitte andre har 
altså en dramatisk indflydelse på den 
enkelte hiv-smittedes seksualliv.

Siden den såkaldte ’Schweizer-erk-
læring’ fra januar 2008 har det været 
offentligt kendt, at hiv-smittede i be-
handling med umåleligt virus-tal var 
meget lidt smitsomme – faktisk skrev 
schweizerne, at hvis man havde en 
umåleligt virus-tal og ikke havde andre 
seksuelt overførbare sygdomme, så var 
man ikke i stand til at smitte en seksu-
alpartner. Erklæringen vakte voldsom 
debat og langt fra alle eksperter var 
enige i denne dramatiske udmelding 
– om end alle var enige om, at smitter-
isikoen blev dramatisk nedsat, hvis vi-
rus-tallet var umåleligt.

I maj 2011 blev resultaterne fra det 
såkaldte HPTN 052 forsøg offentlig-
gjort. HPTN 052 var det første ran-
domiserede kontrollerede forsøg med 
tidlig hiv-behandling. To grupper af 
hiv-smittede personer i faste parforhold 
blev undersøgt – den ene gruppe fik 

behandling umiddelbart og den anden 
gruppe fik først tilbudt behandling, når 
CD4-tallet var 250 (som var behan-
dlingsindikationen på det tidspunkt, 
da undersøgelsen blev iværksat). Og 
resultaterne fra forsøget var så enty-
dige, at forsøget blev stoppet lang tid 
før planlagt. Det viste sig nemlig, at 
smitterisikoen for at overføre hiv blev 
nedsat med 96 %, når man var i be-
handling.

Det har sidenhen betydet, at WHO 
har ændret deres globale guidelines 
for opstart af behandling, således 
at alle hiv-smittede i parforhold bør 
tilbydes behandling uanset CD4-tal 
(efter grundig vejledning om fordele 
og ulemper) og det samme er altså også 
sket i Danmark. Her behøver man 
dog ikke at være i parforhold for at få 
tilbudt behandlingen.

hent de nye retningslinjer på  
www.tinyurl.dk/33310, læs om hiv-
Danmarks levekårsundersøgelse på 
www.levekaar.dk og hent Whos nye 
guidelines på www.tinyurl.dk/33307

Af Anders Dahl, projektmedarbejder

ny behAnDlIngSvejleDnIng

tag med på hiv-Forum 
2012 i tune og oplev et 
par dage med nærvær, 
inspiration og fordybelse.
Oplev et par dage med andre hiv-smit-
tede, hvor der deles erfaringer, stilles 
spørgsmål til fagfolk og hygges med 
underholdning om aftenen.

Hiv-Forum foregår den 10.-12. au-
gust 2012 i Tune mellem Roskilde og 
Køge med fælles oplæg og workshops 
i mindre fora. På Hiv-Forum er der 
tilbud om reiki-healing, udflugt og un-
derholdning begge aftener.

De fælles oplæg dækker to forskel-
lige aspekter af at leve med hiv: det 
medicinske ved en læge og det seksuelle 
ved skuespiller og forfatter Hanne 
Stensgaard. Hanne har forfattet bogen 
Kærlighedens Køkken, arbejdet som 
sexrådgiver i butikken Lust og været 
rundviser på Museum Erotica.

Bryder du dig ikke om at tage ordet 
i en større forsamling, så send os dit 
spørgsmål om helbred, medicin eller 
lignende, så lægen kan forberede sig.

De otte workshops handler om ko-
stens betydning, åbenhed om hiv, 
hiv og aldring, bækkenbundstræning 
for et bedre sexliv for både mænd og 

hIv-Forum
kvinder, og om at leve i forhold med 
en hiv-negativ partner. Der vil være 
workshop om alternativ behandling, en 
yoga-workshop med praktiske øvelser 
og en workshop på engelsk om ret og 
pligt i forhold til det danske social- og 
behandlingssy stem ved socialrådgiver 
Abbas Aman Zadeh.

Lørdag aften leverer Niels Vagn Bro-
dahl fra Bøssehuset underholdning 
med sit one man show “Fru Klud tør-
rer op”.

På www.hiv-danmark.dk kan du 
læse mere. Har du spørgsmål er du 
velkommen til at ringe hverdage mel-
lem 11.00-15.00 på T 33 32 58 68.

Af Troels Mortensen, praktikant


