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Ideen til nærværende undersøgelse om hiv-smitte-
des levekår og livskvalitet i Danmark er undfanget 
i Positivgruppen for mere end fi re år siden. Tilbage 
i 2003 blev de første spadestik taget til dét, der se-
nere skulle blive til denne undersøgelse. Inspireret 
af den store norske undersøgelse ”Levekår og livs-
kvalitet blant hivpositive” der udkom i 2002, og 
motiveret af (og måske ligefrem provokeret af), at 
der aldrig i Danmark havde været gennemført en 
tilsvarende undersøgelse, tog Positivgruppen initi-
ativ til at udarbejde de første oplæg til indholdet af 
en undersøgelse. Disse oplæg blev i fl ere omgange 
diskuteret med udvalgte personer fra hiv-organi-
sationerne. Da undersøgelsen ikke kun skulle om-
fatte hiv-smittede bøsser (som er Positivgruppens 
medlemsgruppe) fandt Positivgruppen det dog na-
turligt at inddrage patientforeningen for hiv-smit-
tede, Hiv-Danmark, mere direkte i arbejdet i 2004.

I efteråret 2004 udarbejdede undersøgelsens 
forskere Anders Dahl og Mie Carstensen for Hiv-
Danmark en projektbeskrivelse, som efterfølgende 
blev sendt til Sundhedsstyrelsen med anmodning 
om økonomisk støtte. Sundhedsstyrelsen gav i de-
cember samme år positivt tilsagn om at ville støtte 
undersøgelsen med halvdelen af de budgetterede 
udgifter, hvilket betød at arbejdet kunne tage sin 
begyndelse 1. april 2005. 

Undersøgelsen har herudover fået økonomisk 
støtte fra AIDS-Fondet, Aase og Einar Daniel-
sens Fond, Carlsbergs Mindelegat, Fabrikant Mads 
Clausens Fond, Merck Sharp & Dohme, Dan-
marks Bløderforening og Tips- og Lottopuljen 
2006 og 2007. På et tidspunkt, hvor økonomien i 
projektet var særlig trængt, stillede Hiv-Danmark 
en større garantisum til rådighed. Vi takker alle 
disse for støtten.

Det lykkedes imidlertid aldrig at få undersø-
gelsen fuldfi nansieret og der måtte derfor justeres 
i projektbeskrivelsen. Det var oprindelig planen, at 
rapporten også skulle indeholde afsnit om feltets 
historik, dvs. om den danske ’hiv-historie’, fryg-
ten for en omfattende epidemi, de politiske tiltag, 
etableringen af aids-sekretariatet i Sundhedsstyrel-
sen, hiv-organisationernes rolle, diskussionerne om 
kriminalisering og normalisering af hiv, etc., men 
dette har ikke været muligt med den begrænsede 
tid, der har været til rådighed.1 Der var også i den 
oprindelige plan afsat mere tid til bearbejdning af 
data, analyse og sammenskrivning end økonomien 

har gjort mulig. Det betyder, at der er fl ere temaer 
og emner, som vi gerne ville have gået i dybden 
med, men dette har tiden og økonomien ikke til-
ladt. Vi har valgt at præsentere så mange data som 
muligt i denne rapport, frem for at gå i dybden 
med få, dels for at vise kompleksiteten i hiv-smitte-
des liv, og dels for at inspirere andre til at arbejdere 
videre med nogle af problemstillingerne. 

Konsekvensen af den manglende fuldfi nansie-
ring har også været, at Hiv-Danmark så sig nødsa-
get til i perioder, hvor arbejdsindsatsen var mindre 
påkrævet, at lægge undersøgelsen ’på is’. Det var 
nødvendigt, hvis der skulle være midler til den sid-
ste del af undersøgelsen, bearbejdning af data, ana-
lyse og sammenskrivning af resultater.

Til gengæld bliver data fra undersøgelsen med 
stor sandsynlighed bearbejdet langt mere i de kom-
mende år, end vi fra starten havde forestillet os. 
Den ene af undersøgelsens forskere, har fået ac-
cepteret en Ph.D. ansøgning til, i samarbejde med 
Den Danske Hiv-Kohorte (DHK),2 at arbejde vi-
dere med de indsamlede data, hvis der kan fi ndes 
fi nansiering hertil.  

Det er nemlig, også set i international sam-
menhæng, et ganske unikt materiale, som det er 
lykkedes at indsamle. Der er lavet lignende under-
søgelser fl ere steder i udlandet, men ingen steder 
har så stor en andel af hiv-smittede svaret på spør-
geskemaer om livskvalitet og levekår. Normalt la-
ves denne type undersøgelser ved at distribuere 
spørgeskemaer vidt og bredt, via foreninger, med-
lemsblade, på barer eller over nettet, men det efter-
lader altid en usikkerhed om repræsentativiteten af 
de indkomne svar – er det overvejende hiv-smit-
tede, der i forvejen har kontakt med foreninger og 
miljøer, eller på anden måde er aktive i forhold til 
at være smittet med hiv? 

Gennem samarbejdet med Den Danske Hiv-
Kohorte har det været muligt at distribuere spør-
geskemaerne via de hiv-behandlende centre til alle 
hiv-smittede, der kom til kontrol og/eller behand-
ling i en given periode. Dette har åbenlyst været en 
god distributionsmetode. Samarbejdet med Den 
Danske Hiv-Kohorte har også betydet, at svarene 
fra spørgeskemaundersøgelsen kan sammenholdes 
med den samlede population i kohorten, hvilket 
giver mulighed for at lave bortfaldsanalyser – altså 
vurderinger af hvilke grupper, som ikke har svaret 
på spørgeskemaet. Også dette er ganske unikt set i 

Forord
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international sammenhæng og overordentlig brug-
bart, når der skal arbejdes videre med data.

Medicinalfi rmaet Bristol-Myers Squibb (BMS) 
inviterede i foråret 2005 patientforeningerne for 
hiv-smittede i de fem nordiske lande (Sverige, Nor-
ge, Finland, Island og Danmark) til et samarbejde 
om at lave en spørgeskemaundersøgelse om hiv-
smittedes livskvalitet. Hiv-Danmark valgte ikke at 
deltage i denne undersøgelse, fordi den ville om-
handle de samme temaer som nærværende under-
søgelse og fordi der jo ikke er grund til at ulejlige 
folk med spørgeskemaer to gange. Til gengæld har 
vi holdt fl ere møder med BMS og de nordiske pa-
tientforeninger om indholdet af en mulig under-
søgelse. Resultatet er lykkeligvis blevet, at patient-
foreningerne og BMS har valgt at ’kopiere’ en lang 
række af spørgsmålene fra vores spørgeskema til 
undersøgelserne i de andre nordiske lande – det vil 
dermed gøre en sammenligning på tværs af lan-
degrænser mulig. Spørgeskemaerne fra denne un-
dersøgelse er blevet indsamlet under navnet ”Hiv 
Quality of Life Survey”, og resultaterne forventes 
offentliggjort i nærmeste fremtid.  

Der er mange, vi skylder tak, for at dette pro-
jekt lykkedes: 

Overlæge, dr.med. Niels Obel for hans positive 
indstilling til samarbejdet fra første dag, for hans 
store indsats med at koordinere vores spørgeske-
maundersøgelse med Den Danske Hiv-Kohorte, 
og ikke mindst de gode råd vi altid kunne få fra 
ham; og alle de sygeplejersker (ingen nævnt, ingen 
glemt) på de hiv-behandlende centre, som vi ved 
gjorde en meget stor indsats i forbindelse med ud-
levering af spørgeskemaerne.

Hiv-organisationerne, de hiv-behandlende 
centre og enkeltpersoner, som lod sig interviewe i 
projektets indledende fase, for at give deres input 
til undersøgelsen og for i øvrigt løbende at udvi-
se stor interesse for undersøgelsen og for manges 
vedkommende også at deltage i baggrundsgruppe-
møderne; og de tre fokusgrupper fra AIDS-Linien, 
Positivgruppen og Hiv-Danmark, som prøvesvare-
de et første udkast til spørgeskemaet og kom med 
både kritiske og konstruktive kommentarer.

Ledelse og personale på Specialinstitutionen 
Forchhammersvej uden hvis indsats vi kun ville 
have fået ganske få besvarelser fra gruppen af hiv-
smittede stofbrugere; rådgiverne i Hiv-Danmark 
og i TICC, fordi de tilbød deres hjælp til dem, der 
gerne ville udfylde spørgeskemaet, men ikke mag-
tede det alene. 

Christian Hvidt, David Metz, Jakob Haff, 
Jan Fouchard, Niels Obel og Jan Berntsen for at de 

ville være vores Følgegruppe og løbende give os 
uvurderlige input og kommentarer.

Randi Pedersen, som i månedsvis sad og ’over-
satte’ de uforståelige data fra kørslerne i databasen 
til forståeligt sprog; en af Hiv-Danmarks frivillige, 
som indtastede data fra organisationsundersøgel-
sen i en SPSS-database; Morten Eiersted for hans 
hjælp med at layoute spørgeskema, nyhedsbreve 
og den endelige rapport … og alt muligt andet i 
det daglige; Toke Barfod for at dele sine erfaringer 
med os om dét at lave spørgeskema og behandle 
kvalitative data; Ole Nørgaard for at hjælpe os i ind 
og ud af statistikkens indviklede verden; og Lis 
Øll gaard for at gennemlæse vores engelske mate-
riale, da vi ikke længere havde råd til at betale for 
oversættelser.

Anne Marie Bollerup og Annesofi e Bæk-
Sørensen, specialestuderende fra Institut for Fol-
kesundhedsvidenskab, som gode forbindelser satte 
os i kontakt med og som ikke bare har bidraget 
væsentligt til kapitlet om seksualitet, men som det 
også har været fornøjeligt og lærerigt at dele kontor 
med i månedsvis.  

Ole Morten Nygård, Christian Graugaard, 
Susan Cowan og Tina Bruun for deres gode og 
konstruktive kommentarer på udkast til rapporten; 
Marianne Ambus for at have læst korrektur; og 
Bent Hansen for det hele … at styre projektet gen-
nem økonomisk vanskelige tider, at komme med 
indsigtsfulde kommentarer i det daglige og til ud-
kastet og læse korrektur på den endelige rapport. 

Men mest af alt skylder vi tak til de mange 
mennesker, som tog sig tid til at udfylde det omfat-
tende spørgeskema med både kedelige og meget 
personlige spørgsmål, og en helt særlig tak skylder 
vi de 26 kvinder og mænd, som gav os indsigt i de-
res liv, da vi interviewede dem. Det var, kunne vi 
se, langt fra altid nemt og der var mange tårer un-
dervejs og vi lærte meget, som ikke nødvendigvis 
kan nedfældes i en rapport. 

Vi skylder ikke kun at gøre det bedste, vi kan 
med denne rapport. Vi skylder også at fortælle alle 
dem, der deltog, hvad vi fandt ud af – uden at man 
behøver læse 185 sider. Vi besluttede derfor tidligt 
i forløbet, at vi, udover nærværende rapport, også 
ville udfærdige en kortfattet udgave for den såkaldt 
’almindeligt interesserede læser’, som vil blive ud-
arbejdet som en del af formidlingen af denne un-
dersøgelses resultater, og vil blive distribueret via 
de hiv-behandlende centre.

Mie Carstensen & Anders Dahl
September 2007
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I en rapport om hiv-smittede er der en række be-
tegnelser, benævnelser og kategorier, som – hvis 
man vil være korrekt – altid bør benævnes på rette 
måde. Men det er hverken nemt eller læsevenligt. 
Det drejer sig fx om stofbrugere som injicerer stof-
fer intravenøst. Skal man her anvende den engelske 
betegnelse IDU, skal man skrive IV-stofbrugere 
eller skal man skrive sprøjtebrugende stofbrugere 
… eller skal man skrive noget helt fjerde? Og på 
samme måde med mænd, der kun har sex med an-
dre mænd. Er bøsser et godt ordvalg her eller vil 
homoseksuelle mænd være bedre? Og når der skri-
ves om hiv-smittede tilhørende de etniske mino-
ritetsgrupper, skal det så skrives sådan hver gang, 
for ikke at støde nogen? Og når man vil opdele 
hiv-smittede i dem, der er smittet før 1. januar 1997 
og efter 1. januar 1997 (det tidspunkt, hvor kombi-
nationsbehandlingerne (eller skal vi kalde det for 
ARV) er blevet standardbehandling), skal der så 
hver gang skrives ’hiv-smittede, der er konstateret 
smittet før 1. januar 1997’? 

Vi har valgt at gøre rapporten læsevenlig, frem 
for at gøre den sprogligt korrekt og har derfor 
valgt at anvende følgende termer:

Homoseksuelle mænd – om mænd, der identi-
fi cerer sig som homoseksuelle,

Heteroseksuelle – om mænd og kvinder, der 
identifi cerer sig som heteroseksuelle, og som har 
oplyst, at de er født i Danmark,

Biseksuelle mænd – om mænd, der identifi ce-
rer sig selv som biseksuelle, 

MSM – (Mænd der har Sex med Mænd), anven-
des når både biseksuelle og homoseksuelle mænd 
omtales,

Etniske – om personer tilhørende etniske mi-
noritetsgrupper og som i rapporten udelukkende 
omhandler personer født udenfor Europa med-
mindre andet er angivet,

Stofbrugere – om personer der har svaret, at 
det er mest sandsynligt, at de er blevet smittet med 
hiv via injicerende stofbrug,

•

•

•

•

•

•

De gamle – om personer, der er konstateret 
hiv-smittede før 1. januar 1997,

De nye – om personer, der er konstateret hiv-
smittede efter 1. januar 1997,

Informanter – om de personer på de hiv-be-
handlende centre, i hiv-organisationerne og andre 
ressourcepersoner, der er blevet interviewet i nær-
værende undersøgelse,

Respondenter – om de personer, som har be-
svaret spørgeskemaet,

Interviewpersoner – de 25 hiv-smittede, der 
har deltaget i de semistrukturerede kvalitative in-
terviews,

ARV – som er en forkortelse for AntiRetroViral 
medicin, kaldes i daglig tale typisk for kombinati-
onsbehandling og i medicinske skrifter ses ofte be-
tegnelsen HAART (Highly Active AntiRetroviral 
Treatment), 

De hiv-behandlende centre –dækker over det, 
som mange kalder for ’de infektionsmedicinske 
ambulatorier eller afdelinger’,3

DHK – er forkortelsen af Den Danske Hiv-Ko-
horte (se nærmere omtale i afsnittet om ”Hiv og 
aids i Danmark”),

SUSY-2005 – om rapporten: ”Sundhed og syge-
lighed i Danmark 2005”: Morten Grønbæk, Mette 
Kjøller, Michael Davidsen, Ola Ekholm, Ulrik 
Hesse: Statens Institut for Folkesundhed: 2006,

SFI – om rapporten: ”Udviklingen i befolknin-
gens levekår over et kvart århundrede”: Bjarne 
Hjort Andersen (red.): Socialforskningsinstituttet: 
2003,

Brobyggerrapporten – om rapporten: ”Min 
største frygt er, at jeg vågner op en dag og er død 
…” Brobyggerprojektet: Tina Bruun: Hiv-Dan-
mark: 2004,

FAFO – om den norske rapport: ”Levekår og 
livskvalitet blant hivpositive”: Katrine Fangen, 
Arne Grønningsæter, Thomas Lorentzen, Siv 
Øverås: FAFO: 2002.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Anvendte begreber 
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For at lette forståelsen af rapportens tabeller og de 
undergrupper, som hele respondentgruppen løben-
de opdeles i, opsummeres her, hvordan undergrup-
perne er inddelt. Dvs. hvem er medtaget i hvilke 
undergrupper, og hvad ”maksimumstallet” i hver 
enkelt undergruppe ville have været, såfremt alle 
havde udfyldt alle spørgsmål i spørgeskemaet.
I undergrupperne ’biseksuelle’ og ’stofbrugere’ er 
de faktiske tal små, og man skal derfor hele rap-
porten igennem være varsom med at drage for en-
tydige konklusioner i tolkningen af tabellerne med 
disse undergrupper.

Inddeling af respondenter

Alle (1.212 personer) svarer til antallet af accep-
terede spørgeskemaer, der er helt eller delvist ud-
fyldt. (952 mænd og 260 kvinder).

Homoseksuelle (637 personer) omfatter alle, der 
på spørgsmålet om seksuel identitet har svaret, at 
denne kategori passer bedst på dem, uanset hvor 
de er født (636 mænd og 1 kvinde).

Heteroseksuelle (340 personer) omfatter kun 
danskfødte mænd og kvinder, der har svaret, at de 
opfatter sig selv som heteroseksuelle. (184 mænd 
og 156 kvinder).

Etniske (133 personer) omfatter mænd og kvin-
der, som er født udenfor Europa, uanset hvordan 
de har identifi ceret deres seksualitet. (51 mænd og 
82 kvinder).

Forklaring på undergrupper 
Biseksuelle (70 personer) omfatter mænd og 
kvinder, der har svaret, at de opfatter sig selv som 
biseksuelle, uanset hvor de er født. (64 mænd og 6 
kvinder).

Stofbrugere (39 personer) omfatter alle, der har 
svaret, at det er mest sandsynligt, at de er blevet 
smittet via injicerende stofbrug. (24 mænd og 15 
kvinder). Disse personer har ikke nødvendigvis i 
dag et aktivt stofbrug. 

De gamle (634 personer) omfatter personer, der 
har svaret, at de fi k konstateret hiv i 1996 eller tid-
ligere (498 mænd og 136 kvinder).

De nye (558 personer) omfatter personer, der har 
svaret, at de fi k konstateret hiv i 1997 eller senere 
(439 mænd og 119 kvinder).

Stofbrugere indgår både i kategorien ”stofbrugere” 
og i den seksuelle identitetskategori, som de har 
identifi ceret sig med. 30 har identifi ceret sig om 
heteroseksuelle, fi re som homoseksuelle, tre som 
biseksuelle og to har ikke kunnet placere sig i no-
gen seksuel kategori og disse sidste indgår derfor 
ikke i nogen anden undergruppe end ’stofbrugere’.
Personer fra Europa (som ikke er danske) som 
identifi cerer sig om heteroseksuelle, indgår ikke i 
nogen undergruppe i denne rapport (og medregnes 
kun når der anvendes kategorien ’alle’). Det drejer 
sig om 30 personer.

Personer, født udenfor Europa, og som iden-
tifi cerer sig som homoseksuelle, indgår både i un-
dergruppen ’homoseksuelle’ og i undergruppen ’ 
etniske’. Det drejer sig om 19 personer.
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Baggrund

Hiv-Danmark har med denne undersøgelse ønsket 
at skabe øget viden om hiv-smittedes levekår og 
livskvalitet i Danmark med det overordnede for-
mål at bidrage til det mål som Sundhedsstyrelsen 
fastsatte i Rammeplanen 2002-2005: ”… at ned-
bringe antallet af hiv-smittede”.4 Med konstaterin-
gen af det faktum, at det er ”de allerede smittede”, 
der smitter ”de endnu ikke smittede”, bør viden 
om hiv-smittedes levekår og livskvalitet prioriteres 
højt. Man kan kun støtte allerede hiv-smittede i at 
leve et sikkert seksualliv, hvis man har kendskab 
til, hvordan det er at leve som hiv-smittet.

Undersøgelsens målgruppe har været hiv-smit-
tede i Danmark, og omfatter dermed alle hiv-smit-
tede uanset smittemåde, og altså ikke en særlig 
gruppe af hiv-smittede. 

Den eksisterende viden om hiv-smittede er 
spredt og fragmenteret, og den hidtidige indsats 
i forhold til denne gruppe baserer sig i høj grad 
på formodninger. Det er målet med denne un-
dersøgelse at erstatte disse formodninger med vi-
den. Den skal bidrage til, at indsatsen i forhold til 
hiv-smittede, herunder både psyko-sociale tiltag 
(støtte og omsorg) og forebyggelse af spredningen 
af smitte, kan planlægges og koordineres med ud-
gangspunkt i dokumenteret viden. 

Arbejdet med undersøgelsen blev påbegyndt 1. 
april 2005 og afsluttet 14. september 2007, og har 
været opdelt i tre faser:

Fase 1: Gennemgang af allerede eksisterende un-
dersøgelser, interview med organisationer og fag-
personer og udarbejdelse af spørgeskema.

Fase 2: Spørgeskemaundersøgelse gennemført 
i samarbejdet med Den Danske Hiv-Kohorte 
(DHK).

Fase 3: Gennemførelse af 25 kvalitative interviews 
samt sammenskrivning og analyse af undersøgel-
sens samlede data. 

Det samlede budget for undersøgelsen var på 
1.910.000 kr.

Baggrund og metode 
Herefter følger endnu en fase, hvor undersøgelsens 
resultater skal formidles til relevante aktører, hvil-
ket der er søgt separat fi nansiering til. 

Repræsentativitet

Denne undersøgelse siger noget om, de 1.212 re-
spondenter og 25 interviewpersoner, der har delta-
get i undersøgelsen og ikke den samlede gruppe af 
hiv-smittede i Danmark. Vi kan ikke vide med sik-
kerhed, hvem de personer, der ikke har deltaget i 
undersøgelsen er og hvordan undersøgelsens resul-
tater og konklusioner ville have været, hvis besva-
relsesprocenten havde været 100. 

Det er en generel erfaring, at motivationen for 
eller overskuddet til at medvirke i denne type un-
dersøgelser er mindst blandt de socialt dårligst stil-
lede. Særligt stofbrugerne må vi antage har haft 
mindre overskud til at deltage i undersøgelsen, 
men inden for alle grupper af hiv-smittede er der 
formentlig personer, som af den ene eller anden 
grund ikke har ønsket, kunnet eller haft overskud 
til at deltage. Vi må også formode, at en stor del af 
de etniske ikke har haft mulighed for at deltage på 
grund af sproglige vanskeligheder. 

Vi må derfor antage, at hvis alle hiv-smittede 
havde besvaret spørgeskemaet, ville resultatet se 
anderledes ud eksempelvis på de områder, hvor 
den økonomiske og uddannelsesmæssige situati-
on belyses. Hvis vi formoder at størstedelen af de 
personer, som ikke har svaret, har en meget dårlig 
økonomi ville dette ændre billedet – måske mar-
kant. 

Der er informanter blandt personalet på de 
hiv-behandlende centre, som har fortalt, at nogle 
af de patienter, der kommer til kontrol og/eller be-
handling, kun forholder sig til deres hiv-status i 
forbindelse med det kvartalsvise besøg på centret. 
Imellem besøgene på centrene er hiv ikke en del af 
deres dagligdag. Informanterne gav os denne op-
lysning, fordi de havde erfaret, at der var fl ere af 
disse patienter, som ikke havde ønsket at få spør-
geskemaet udleveret. Nogle af disse blev beskre-
vet som velfungerende og ressourcestærke perso-
ner – om end der dog ikke er nogen sammenhæng 
mellem, at velfungerende og ressourcestærke per-
soner ikke forholder sig til deres hiv-status udover 

1.1.
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ved besøg på centrene. Men det antyder, at det ikke 
blot er ressourcesvage personer, som ikke har ud-
fyldt spørgeskemaet. 

Vi kan ikke vide om frafaldet af ’ressourcesva-
ge’ er større end frafaldet af ’ressourcestærke’ eller 
om det forholder sig omvendt. 

Hvis det er de ’ressourcesvage’, der er under-
repræsenteret i undersøgelsen, så ville den øko-
nomiske og uddannelsesmæssige situation, som 
vi beskriver som værende ikke ringere end bag-
grundsbefolkningens, måske være kommet til at 
fremstå som ringere. Og samtidig må man for-
mode, at den psykiske skrøbelighed og de mange 
seksuelle vanskeligheder, som vi også beskriver, 
måske ville være kommet til at fremstå endnu stær-
kere. 

Hvis det omvendt er de ’ressourcestærke’, der 
er underrepræsenteret i undersøgelsen, så ville det 
sandsynligvis have forstærket billedet af en uddan-
nelsesmæssig og økonomisk godt stillet gruppe (set 
som gennemsnit), mens den psykiske skrøbelighed 
måske ville have været mindre iøjnefaldende. 

Vi har undersøgt, hvordan respondenterne i 
vores undersøgelse ser ud sygdomsmæssigt i for-
hold til den samlede gruppe af hiv-smittede i Den 
Danske Hiv-Kohorte. CD4-tallet for responden-
terne afviger ikke i væsentlig grad mellem de to 
grupper, og der er dermed ikke noget som tyder 
på, at respondenterne er mere syge eller mere raske 
end den samlede gruppe af hiv-smittede. 

Når vi gennem undersøgelsen behandler data, 
ved at opdele dem på forskellige grupper af hiv-
smittede, bliver usikkerheden større, idet der nu 
er tale om mindre antal besvarelser. Særligt udgør 
stofbrugerne og de biseksuelle antalsmæssigt me-
get små grupper, hvorfor der her skal være stor 
varsomhed med at drage konklusioner udelukken-
de på baggrund af disse data. Hvor det ikke næv-
nes specifi kt i rapporten er der ingen forskel mel-
lem ”de gamle” og ”de nye”. Der er gennem hele 
undersøgelsen altid foretaget en vurdering heraf, 
når data præsenteres opdelt i grupper. 

Så vidt det har været muligt svarer overskrif-
terne i tabellerne, som præsenteres gennem under-
søgelsen, til formuleringen i det tilsvarende spørgs-
mål i spørgeskemaet. 

I tabellerne er procenttallene rundet op til nær-
meste hele tal for læsevenlighedens skyld. 

Tallene i denne undersøgelse er ikke kvalitets-
sikrede i samme grad som i en videnskabelig pub-
likation. 

Hiv-smittede blødere og børn/unge 

Der er to grupper hiv-smittede, som vi specifi kt 
har valgt ikke at behandle i denne undersøgelse. 

Den ene gruppe, som vi gennem denne under-
søgelse har valgt ikke at behandle særskilt, er hiv-
smittede blødere. Dette skyldes blandt andet, at 
Danmarks Bløderforening i maj 2003 lavede deres 
egen livskvalitetsundersøgelse . 

Men ikke mindst er årsagen, at der i Danmark 
i dag kun lever 27 hiv-smittede blødere, og der-
med udgør de en meget lille gruppe. Dette gør 
dem meget let genkendelige internt i gruppen og 
for andre, hvorfor vi i samråd med Danmarks Blø-
derforening har vurderet, at det etisk ikke vil være 
forsvarligt at lave specifi kke analyser på besvarel-
ser fra hiv-smittede blødere. I stedet indgår de hiv-
smittede blødere, som har besvaret spørgeskemaet, 
i de tidligere nævnt undergrupper. Og vi har ikke 
specifi kt forsøgt at fi nde hiv-smittede blødere til 
interview. 

Den anden gruppe er hiv-smittede børn og 
unge under 18 år, som vi helt har fravalgt at inklu-
dere i undersøgelsen af såvel etiske som praktiske 
årsager. Børn og unge er en særlig gruppe, hvis liv 
og problemstillinger på visse områder adskiller sig 
betydeligt fra voksne, som lever med hiv. Det var 
derfor ikke muligt at inkludere disse børn og unge 
i denne undersøgelse. Hvis vi skulle inkludere 
børn og unge i denne undersøgelse, ville det være 
nødvendigt at lave et særligt spørgeskema til dem, 
lige som en interviewguide og interviewform som 
var målrettet dem og deres hverdag. Dette har der i 
denne undersøgelse ikke været afsat ressourcer til. 

Vi har heller ikke set os i stand til at følge op 
på disse børn og unge på den måde, der ville være 
behov for efter undersøgelsen. At stille disse børn 
og unge en lang række spørgsmål om, hvordan det 
er at være hiv-smittet i Danmark i dag, kan meget 
vel sætte en masse tanker og følelser i gang, som vi 
ikke fi nder os kvalifi ceret til at få afrundet på den 
måde, der vil være behov for, og inden for de res-
sourcer vi har haft til rådighed. 
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Neden for har vi med udgangspunkt i interview 
med børneafdelingen på Hvidovre Hospital samt 
bogen ”Unge med Hiv” fra 2005, kort beskrevet 
nogle af de særlige problemstillinger, der kan være 
forbundet med at være ung, teenager og hiv-smit-
tet.6

Særlige problemstillinger for børn og 
unge under 18 år

Ifølge den Danske Hiv-Kohorte er der i Danmark 
cirka 80 børn og unge under 18 år, som er hiv-
smittede. Hiv-smittede børn og unge under 18 år, 
går ikke til kontrol- og/eller behandling på de hiv-
behandlende centre, som hiv-smittede over 18 år. 
I stedet er de primært tilknyttet børneafdelingerne 
på fi re hospitaler i Danmark: Hvidovre Hospital, 
Odense Universitetshospital, Skejby Sygehus og 
Ålborg Sygehus.  

På mange måder kan unge hiv-smittede leve 
som andre unge mennesker. Med de nuværende 
behandlingsmuligheder forventer man, at unge 
kommer til at leve et langt liv som andre unge. 

Alligevel oplever mange unge hiv-smittede, 
at de er anderledes, fordi de skal forholde sig til at 
bære en sygdom. Endda en sygdom, som er smit-
som og for mange mennesker ukendt.7

De unge står ved begyndelsen af livet, og skal 
prøve kræfter med identitet, parforhold, og venska-
ber. Som ung hiv-smittet, er det ikke nogen nem 
opgave. I bogen ”Unge med Hiv” beskriver fl ere 
af de unge, hvordan det at være hiv-smittet er for-
bundet med meget tabu og skam, hvilket påvirker 
deres personlige udfoldelse sammenlignet med vil-
kårene for raske unge. Eksempelvis beskriver en 
ung pige, hendes vanskeligheder med kærester så-
ledes:

Alle unge piger ønsker at have en kære-
ste, og jeg er ingen undtagelse. Jeg har da også 
haft et par stykker, men jeg bliver også bange, 
når jeg er i et forhold. Bange for at skade en 
jeg holder af … Jeg er også bange for at smitte 
én, jeg virkelig holder af. Jeg har ikke lyst til 
at påføre andre det, som for mig føles som en 
mareridt, jeg ikke kan vågne af. Jeg ender tit 
i en enorm sårbar situation, for hvis jeg væl-
ger at fortælle en fyr, at jeg er hiv-smittet, er 

»

det fordi jeg virkelig fi nder ham interessant. 
Men når jeg har afsløret det, har jeg ingen 
kontrol over situationen længere. Jeg har da 
også oplevet at blive vraget alene på grund 
af at være hiv-smittet. Det er meget hårdt at 
være ihhh og åhhh så skøn det ene øjeblik, 
hvorefter jeg aldrig hører fra personen igen.8

Mange unge hiv-smittede er bange for andres re-
aktioner og for at blive afvist, som denne unge 
pige beskriver, og vælger derfor at leve med hiv 
som en hemmelighed. Nogle unge har fortalt om 
deres hiv-status til familie og venner, men ønsker 
ikke, at andre skal have kendskab til det. Andre 
unge har valgt, at det kun er deres kæreste og fa-
milie, de vil sige det til. Og ganske få har valgt at 
leve helt åbent med sygdommen.9 Men meget ty-
der på, at mange unge lever forholdsvis hemmeligt 
med deres hiv-status. Neden for fortæller to unge 
om, hvorfor de har valgt kun at fortælle meget få 
personer om deres hiv-status: 

Det værste ved sygdommen er dog ikke 
de træge rutiner med medicinens bivirkninger 
eller kontrolbesøg på sygehuset, men det at 
skulle holde det hemmeligt for alt og alle. Det 
er ekstremt svært at gå med den hemmelighed 
helt alene. Og med hemmelighed mener jeg 
hemmelighed. Det er ubehageligt ikke at kun-
ne fortælle dem jeg elsker allermest, hvad jeg 
går igennem. Men jeg ved samtidig, at hvis jeg 
fortalte det, ville en hel masse mennesker tage 
afstand fra mig, og snakken i min omgangs-
kreds ville begynde. Den eneste der ved det, er 
min mor, som altid har været min stenstøtte.10

Jeg har aldrig fortalt mine venner eller 
klassekammerater om min sygdom. Det er 
kun min far og mor, og så naturligvis lægerne, 
psykologerne og de andre i Ungegruppen, 
der ved det. Jeg tror helt sikkert det hænger 
sammen med den kultur, jeg kommer fra. I 
Afrika fortæller ingen, hvis de er hiv-smit-
tede, fordi de risikerer, at andre mennesker 
ikke vil have noget med dem at gøre. Jeg er 
også sikker på, at mit sociale liv vil blive øde-
lagt, hvis jeg fortæller om min sygdom.11

»

»
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At håndtere lukketheden synes at være en særlig 
tung opgave for de unge.12 Flere af de unge i bo-
gen fortæller, at det er vanskeligt for dem at hånd-
tere, at der er en side af dem, som deres venner 
og klassekammerater ikke kender noget til. Det er 
vanskeligt for dem, at holde rede på hvem der ved 
hvad, og hvem man har fortalt hvad til. En unge 
pige fortæller fx i bogen ”Unge med Hiv”, at syg-
dommen har gjort hende til en anden person, end 
hun ellers ville have været, en person som hun ikke 
er. 

For eksempel har jeg udviklet en eminent 
evne til at fi nde på gode undskyldninger og 
hvide løgne, som kan kamufl ere min sygdom 
for vennerne. Hvis jeg skal til møde i Un-
gegruppen en weekend, fortæller jeg måske 
mine veninder, at jeg skal på besøg hos min 
tante. Men hvis en af mine veninder presser 
på for at komme med på besøg, er jeg straks 
klar med en ny undskyldning. Når jeg går i 
byen med mine venner, diskuterer vi natur-
ligvis drenge, men jeg har altid formået at 
holde en distance. Hvis en af mine veninder 
peger en fl ot fyr ud til mig, så er jeg hurtig 
til at stemple ham som grim eller utjekket.13

En anden central problemstilling blandt unge hiv-
smittede er adherence-problemer, altså problemer 
med at følge deres behandling og tage den fore-
skrevne medicin. En sygeplejerske fra en af bør-
neafdelingerne fortæller, at mange af de unge, når 
de kommer i 14-15 års alderen, får vanskeligheder 
med at tage deres medicin regelmæssigt, fordi ”de 
vil være ligesom kammeraterne” og det kan også 
være svært at tage medicin, hvis man fx skal på 
weekend-tur. Personalet på de afdelinger, som de 
unge er tilknyttet, bruger meget tid på dette. 

Hvad det på sigt betyder for disse børn og 
unge at vokse op med hiv, ved man desværre ikke 
nok om i dag. Bogen ”Unge med hiv” peger på, at 
der fi ndes fl ere undersøgelser som påviser, at det 
kan påvirke børn og unge at vokse op med kroni-
ske sygdomme, med alkoholiske forældre, med at 
være incestramt barn, med at miste forældre/sø-
skende på grund af kræft eller lignende svære ople-
velser. Men der fi ndes ikke tilsvarende undersøgel-
ser af børn og unge, der er vokset op med hiv.14 

»

Vi anbefaler derfor, at der bliver set nærmere på 
de særlige problemstillinger, der er forbundet med 
at være hiv-smittet som barn og ung, og om der er 
tilstrækkelige tilbud om rådgivning og støtte for 
denne gruppe hiv-smittede. Tilbud som i sidste 
ende kan være afgørende for det liv, disse børn og 
unge får fremover.

En ung fyr fortæller eksempelvis i bogen 
”Unge med Hiv”, at han besluttede sig for at tage 
sit eget liv, da han fi k at vide, at han var hiv-smit-
tet. Han lovede dog sin mor at vente seks måneder, 
og hvis hans liv ikke inden da var blevet bedre, 
ville hun tilgive ham for det, og oven i købet være 
der for at sige farvel. I løbet af de seks måneder fi k 
han rådgivning, støtte og opbakning fra fa  milie, 
venner, læger og rådgivere, der gav ham mod på 
at give sig selv seks måneder mere, og jo mere han 
talte med læger og rådgivere, jo mere gik det op for 
ham, at han ikke havde fået en dødsdom.15 De 6 
måneder er nu blevet til fl ere år, og han illustrerer 
det forløb, han har været igennem med nedenstå-
ende digt:

Der er så mange grunde for mig til at leve 
videre, og nu har jeg også lært at se dem.
Der er så mange smukke ting i mit liv, og nu 
har jeg også lært at sætte pris på dem.
Der er så meget håb i mit liv, det var der ikke 
før.
Jeg er stadig ikke rask, men jeg håber.
Jeg er stadig ikke lykkelig, men jeg hå ber.
Livet blev taget fra mig, men jeg tog det til  -
bage.
Jeg føler mig klogere, jeg ta ger ansvar, 
jeg håber.16

Særlige fokusområder

Gennem undersøgelsen har to begreber været cen-
trale: levekår og livskvalitet. Vi har valgt disse to 
begreber til at være centrale i undersøgelsen, fordi 
begge begreber har den enkelte person, den en-
kelte hiv-smittede som det centrale omdrejnings-
punkt, og sammen kan de anvendes til at beskrive, 
hvordan det opleves at leve som hiv-smittet i da-
gens Danmark. 

»
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Levekår betyder ”de kår … der kommer ud af at 
leve i et bestemt samfund i en bestemt samfunds-
gruppe på et bestemt tidspunkt af historien.”17 I 
praksis betyder det, de levekår den enkelte person 
har, som følge af strukturelle forhold i samfundet 
som helhed, fx på arbejdsmarkedet, uddannelses-
systemet, det politiske system, lovændringer mv. 
De konkrete levekår er påvirket af den enkeltes 
personlige egenskaber, ressourcer og placering i en 
række forskellige sammenhænge.18

Livskvalitet defi neres som værende graden af 
hvor spændende, nyttigt, aktivt og ”rigt” et liv man 
har, og hvor tilfreds man er med sit liv.19 At være 
hiv-smittet betyder ikke at man er utilfreds med sit 
liv, og omvendt betyder det at være sund og rask 
heller ikke, at man er tilfreds. 

I Sundhedsstyrelsens Rammeplan 2006-2009 
nævnes det under overskriften ”Levekår og seksu-
aladfærd” at:20

Udover sociale belastninger kan stigma-
tisering og diskrimination af hiv-smittede 
have konsekvenser for sundheden i form af 
dels ikke-konsekvent medicinindtagelse (ad-
herence) og dels ikke-konsekvent brug af sik-
ker sex. Mens der i lavindkomstlande er vist 
en sammenhæng mellem levevilkår og sek-
sualadfærd blandt hiv-smittede, er der ikke 
i samme grad undersøgelser, der kan påvise 
en sådan sammenhæng i Danmark. Der har 
derfor været behov for at igangsætte en un-
dersøgelse heraf, som vil foreligge i 2006. 
Herefter vil Sundhedsstyrelsen overveje, om 
der kan og bør iværksættes initiativer, der kan 
modvirke lukkethed, isolation og diskrimi-
nation i forskellige grupper af hiv-smittede.

Stigmatisering og diskrimination medfører risiko 
for lukkethed om hiv-status, både i sociale sam-
menhænge og i ’seksuelle møder’ med andre men-
nesker. Derfor har netop spørgsmålet om åbenhed 
/ lukkethed om hiv-status også haft denne un-
dersøgelses særlige fokus – både i spørgeskemaet, 
hvor en række spørgsmål fokuserede på seksual-
adfærd og åbenhed / lukkethed (i forskellige sam-
menhænge) og i de kvalitative interviews.

 

»

Sociale relationer 

Da vi gennemførte de indledende interview med 
informanterne spurgte vi, hvilke problemstillin-
ger der ifølge deres vurdering, fylder mest for hiv-
smittede i deres hverdag. Flere af de adspurgte 
svarede eksempelvis det at være i behandling og 
adherence, men langt de fl este svarede, at der hvor 
de store problemer er i dag, er i forhold til hiv-
smittedes sociale relationer. Der kom mange bud 
på fokuspunkter med sociale relationer som om-
drejningspunktet. 

Eksempler herpå er: 

Det er vores vurdering, at det største pro-
blem for de smittede er ensomhed, isolation 
og manglende netværk. Ensomheden skyldes 
en kombination af, at de smittede selv træk-
ker sig fra sociale relationer og af, at de bliver 
afvist af andre. Mange har simpelthen ikke 
mod på at etablere eller vedligeholde sociale 
forbindelser. De siger selv, de er for trætte 
og ikke magter det. Mange har dårlige op-
levelser og trækker sig, da de har haft store 
tab, fordi de allerede har mistet mange.

Det er et stort problem for hiv-smit-
tede at fi nde en kæreste, og seksual-
livet bliver for mange vanskeligt.

Erfaringerne fra kontakten med hiv-smit-
tede er, at mange fortæller at seksualitet er 
svært, og at det ikke er nemt at have et sexliv 
som hiv-smittet. Godt nok er det fysiske hel-
bred blevet bedre, men så snart man graver et 
spadestik dybere ned, er der masser af proble-
mer. I gamle dage lagde sygdommen i sig selv 
en grænse for seksualiteten, folk var simpelt-
hen alt for syge, og det somatiske og psykiske 
blev på den måde umuligt at skille ad. I dag er 
det helt anderledes, i hvert fald for dem, der 
ikke har bivirkninger af deres medicin. Der er 
mere overskud til sex, men det er til gengæld 
svært at have et selvværd, der gør det seksuelle 
problemfrit. Mange bliver på den måde kon-
fronteret med, at det var sådan jeg blev smittet. 

»

»

»
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Der er mange som lever meget luk-
ket med, at de er smittet. De er bange for 
at fortælle, at de er hiv-smittede. De føler 
ikke, at man, som med andre sygdomme, 
bare kan fortælle, at man er hiv-smittet, og 
de føler at man ikke får samme omsorg, 
som hvis man eksempelvis er kræftsyg.

Vi har i vores rådgivning stor fokus 
er på sociale relationer. Vi søger meget at 
styrke det netværk, hiv-smittede har i for-
vejen, for at undgå at gøre dem afhængige 
af os. Dem der ikke har et netværk er må-
ske for dårlige til at komme til de tilbud, 
der er. Der ligger dermed nogle behov, 
der ikke bliver opfyldt som det er i dag.

Skyld og skam, hvem skal jeg sige det til 
og i hvilken rækkefølge, fylder utrolig meget 
hos hiv-smittede. Ofte er de utrolig bange for 
sladder og bange for, at andre tager afstand.

Der er stor angst for sladder og stigma-
tisering blandt mange hiv-smittede, og ikke 
mindst er dette et stigende problem blandt 
bøsserne. Derfor er en stor del af de unge 
bøsser, der er smittet, hermetisk lukkede 
om deres hiv. Flere af dem vælger derfor at 
fl ytte fra miljøet, måske vælger de en uddan-
nelsesplads i en mindre by, hvor det er nem-
mere for dem at leve med deres hiv skjult.

Der er et uafdækket behov blandt de 
heteroseksuelle, ikke mindst mændene er 
utrolig svære at få kontakt med. Vi har mødt 
nogle smittede heteroseksuelle mænd, som 
var meget dårlige. De var meget ensomme 
og drikker meget. De er utrolig bange for 
at blive slået i hartkorn med bøsserne.

Nogle mente, at der var stor forskel på grupper af 
hiv-smittede, mens andre mente, at forskellen sna-
rere skal ses i forhold til, hvor lang tid den enkelte 
har været konstateret smittet med hiv. 

»

»

»

»

»

Gennem undersøgelsen har vi derfor valgt at have 
et stort fokus på sociale relationer. Og ovenstående 
temaer og problemstillinger vil vi gennem under-
søgelsen forsøge at søge mere viden om. 

På baggrund af interviewene med informan-
terne og den viden der foreligger fra allerede gen-
nemførte undersøgelser, besluttede vi meget tidligt 
i undersøgelsen, at hovedvægten skulle ligge på so-
ciale relationer. Valget af fokus på sociale relationer 
er ikke mindst blevet bestyrket i gennemgangen af 
litteraturen. Også i den norske FAFO-undersøgel-
se fra 2002 spiller sociale relationer en central rol-
le.21 Der refereres her til en hollandsk undersøgelse 
fra 1997, hvor hiv-smittede blev bedt om at skrive 
et essay om hvad der havde været mest stressende 
for dem, efter at de fi k kendskab til deres hiv-sta-
tus. Indholdet af essayene blev efterfølgende ind-
delt i fi re kategorier ud fra, hvad hver enkelt lagde 
mest vægt på som stressende; dét at få diagnosen, 
følelsen af at være hiv-smittet, det at man har været 
nødt til at ændre livsstil og holdninger og, til sidst, 
forholdet til andre. Den kategori, som fl est havde 
skrevet om, var forholdet til andre.22 

Det ser ud som om, at det altså hverken er sel-
ve dét at få at vide, at man er hiv-smittet eller følel-
sen af at være smittet, der belaster mest – men for-
holdet til andre mennesker. Og forholdet til andre 
mennesker er netop sociale relationer; ’hvordan 
har jeg det med andre mennesker, og hvordan har 
de det med mig’ eller ’hvordan opfatter jeg andre 
mennesker og hvordan opfatter de mig’. En under-
søgelse, der beskæftiger sig med livskvalitet blandt 
hiv-smittede må altså nødvendigvis have fokus på 
dette. 

Sociale relationer har også fået en central pla-
cering inden for folkesundhedsvidenskaben. Ifølge 
SUSY-2005 bliver personer med stærke sociale re-
lationer ikke nær så let syge, og hvis de bliver syge, 
kommer de sig hurtigere efter deres sygdom og har 
mindre risiko for at dø tidligt set i forhold til per-
soner, som ikke har stærke sociale relationer.23 Det 
har ikke ligget indenfor vores muligheder at under-
søge, om dette forhold også gør sig gældende for 
hiv-smittede. 

Sociale relationer er en fællesbetegnelse for 
mellemmenneskelige interaktioner24 og dækker så-
ledes over mange aspekter, fra relationer til partne-
re, familie og venner, til seksuelle relationer og til 
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at skulle fortælle, eller ikke fortælle andre, at man 
er hiv-smittet.

I SUSY-2005 noteres der følgende om begrebet 
’sociale relationer’:25

I litteraturen er der peget på forskellige 
faktorer, der kan indgå i sammenhængen mel-
lem sociale relationer og helbred, og sammen-
hængen er formentlig en kombination af fl ere 
af de foreslåede faktorer. Overordnet fi ndes 
der to hovedteorier; stress-buffer teorien samt 
teorien om direkte effekt.

Ifølge stress-buffer teorien skyldes de sociale 
relationers effekt på helbredet alene deres evne 
til at afbøde virkningen af stressorer og stress. 
Sociale relationer kan dels fungere som støtte, 
hvis man bliver trængt eller presset, og dels 
indvirke imellem stressreaktionen og kroppens 
øvrige og længerevarende fysiologiske reaktio-
ner, således at stressreaktionen ikke på længere 
sigt påvirker helbredet i negativ retning. End-
videre kan man gennem sociale relationer få 
praktisk hjælp og støtte, hvis man fx bliver syg, 
herunder også hjælp til at komme til lægen og 
lignende.

Ifølge teorien om sociale relationers direkte ef-
fekt sker indvirkningen hovedsageligt gennem 
tre forskellige påvirkninger. Sociale relationer 
påvirker helbredet dels gennem en bedring af 
sundhedsadfærden, dels gennem en styrkelse 
af selvværd og personlige ressourcer og endelig 
ved et øget velbefi ndende. Man kan gennem 
gode sociale relationer lære at håndtere svære 
situationer og få kontrol over tilværelsen. Sam-
tidig kan sociale relationer være et forum for 
udveksling af viden og kundskaber. Er man 
eksempelvis sammen med personer, der har 
hensigtsmæssige sundhedsvaner, kan det be-
tyde, at man ændrer sin sundhedsadfærd i posi-
tiv retning og derved får sunde vaner og lærer 
at handle hensigtsmæssigt i tilfælde af sygdom. 
Mens de to sidstnævnte antagelser har fundet 
udbredt støtte i litteraturen, er billedet mindre 
simpelt ved den første antagelse om en bedring 
af sundhedsadfærden. Dels kan sociale rela-
tioner ligeså vel fremme negativ som positiv 

»

sundhedsadfærd, og dels har adfærden blandt 
netværkspersoner vist sig i høj grad at være af-
gørende for udviklingen af sundhedsadfærd.

Der er også i de senere år inddraget andre perspek-
tiver som ’livsforløbsperspektivet’ og ’levekårshy-
potesen’, men det ligger ikke inden for rammerne 
af denne rapport, at gå yderligere ind i en diskussi-
on af forskellene på de forskellige teoretiske tilgan-
ge. Som allerede antydet i førnævnte citat, behøver 
sociale relationer dog ikke alene (eller ikke kun) at 
have en positiv effekt. I SUSY-2005 anføres videre: 

Udover de ovenfor nævnte positive effek-
ter ved stærke sociale relationer foreligger der 
imidlertid en lang række forskningsresultater, 
som viser, at sociale relationer ligeså vel kan 
have en negativ effekt på helbredet. Sociale 
relationer kan være negative i den forstand, at 
mennesker ikke alene har mulighed for at støt-
te hinanden, men også har mulighed for at give 
hinanden bekymringer, udnytte og på anden 
måde skade hinanden. Et eksempel kan være 
situationer, hvor de sociale relationer bliver til 
belastninger, fx i forbindelse med sygdom hos 
en ægtefælle eller nære slægtninge. Mobning 
er et andet eksempel på, hvordan sociale rela-
tioner kan have en negativ effekt på helbredet. 
Igennem de senere år har fl ere undersøgelser 
sat fokus på disse aspekter af sociale relationer.

Der ses i SUSY undersøgelsen en tydelig sammen-
hæng mellem sociale relationer og selvvurderet 
helbred. Blandt personer, der aldrig eller sjældent 
er uønsket alene, er der en større andel, der har et 
’virkelig godt’ eller ’godt’ selvvurderet helbred, end 
blandt personer, der ofte eller en gang imellem er 
uønsket alene. 

Stigmatisering og diskrimination

Jeg tror såmænd heller ikke, at det er dø-
den jeg er bange for – det er nok mere SKAM-
MEN som er forbundet med denne sygdom, 
ja, kald mig en snob, men jeg håber og tror på, 
at der en dag kommer en eller anden og gør 

»

»
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denne sygdom til en eksisterende og accepteret 
sygdom – altså at det ikke kun er DÅRLIGE 
mennesker som får denne sygdom. Jeg hører 
det konstant fra arbejdskollegaer og venner at 
denne sygdom, ja den taler man altså ikke om.
(E-mail fra en rådsøgende til AIDS-Li-
nien efter en negativ hiv-test, 2003)26 

Stigmatisering og diskrimination er andre centrale 
begreber, som er en central del af en undersøgelse 
af hiv-smittedes levekår og livskvalitet. Allerede i 
1987, altså ganske få år efter at de første tilfælde af 
hiv og aids var blevet konstateret, udtalte den da-
værende direktør for WHO’s “Global Programme 
on AIDS” Jonathan Mann, at hiv/aids-epidemien 
har tre faser; den usynlige hiv-epidemi, den synlige 
aids-epidemi og endelig epidemien af stigmatise-
ring, diskrimination og fornægtelse.27 Der var altså 
allerede tidligt opmærksomhed på den sociale be-
tydning af en sygdom, der smitter seksuelt, og som 
medfører døden. 

Citatet, der indleder dette afsnit viser med al 
ønskelig tydelighed, hvad stigmatiseringen i for-
bindelse med hiv betyder … i hvert fald i nogle 
menneskers øjne; nemlig at det er en skamfuld syg-
dom, som kun dårlige mennesker får. At være hiv-
smittet kan altså betyde mere end ”bare” at være 
smittet med et virus – det kan også, i nogle men-
neskers øjne, sige noget om de mennesker, der er 
smittet med dette virus. Det er stigmatisering i en 
nøddeskal.

Det indledende udsagn er ikke enkeltstående, 
men kan fi ndes overalt i verden – og altså også i 
Danmark – når der tales om hiv og aids. I en mail 
til AIDS-Liniens mail-rådgivning fra februar 2007, 
skriver en anden rådsøgende:

Mens jeg ventede på resultatet plan-
lagde jeg mit selvmord. Pudsigt nok 
er jeg ikke bange for at dø – men me-
get bange for at være HIV-positiv.

Begge citater udtrykker større frygt for hiv end for 
døden, så alene tanken om, hvad andre måtte tæn-
ke om én, hvis man var hiv-smittet, opfattes altså 
– i hvert fald af de to ovenstående personer – som 
værre end døden. ”The National AIDS-Trust”, en 

»

af Englands ledende hiv-organisationer, skriver 
at ”stigma er en magtfuld social etikette, som ra-
dikalt forandrer den måde mennesker ses på, og 
den måde mennesker ser sig selv på”. Stigmaet på 
hiv handler således ikke alene om, hvordan andre 
mennesker ser på hiv-smittede, men har også ind-
fl ydelse på selvværdet, og på hvordan den enkelte 
ser og opfatter sig selv. Dette fænomen kaldes også 
somme tider for ’selvstigmatisering’. 

Stigmatisering af hiv-smittede handler altså om 
den måde, som andre mennesker ser hiv-smittede 
på. Det er ikke en håndfast størrelse, den eksisterer 
i grader og er vanskelig at måle. Stigma er typisk 
karakteriseret ved afvisning og fornægtelse, ved 
miskreditering og ligegyldighed og ved undervur-
dering og social distance.

Stigmatisering kan føre til diskrimination og 
krænkelse af basale rettigheder, som hvis hiv-smit-
tede eksempelvis usagligt fyres fra deres job, fordi 
de er hiv-smittede eller nægtes adgang til sports-
klubber, fordi de er hiv-smittede. Diskrimination 
kan, til forskel fra stigmatisering, måles og regi-
streres. Diskrimination på grund af hiv-status er 
ikke lovligt i Danmark. Derudover har Folketinget 
to gange, i 1987 og i 1997, bekræftet, ”at den dan-
ske indsats mod sygdommen aids”, fortsat bygger 
på ønsket om at undgå enhver form for diskrimi-
nation.

Den norske undersøgelse om hiv-smittedes 
levekår fra 2002 viste, at der fortsat fi ndes en ud-
strakt stigmatisering af hiv-smittede sted i Norge 
– selv i sammenhænge hvor det i rapporten vurde-
res, at man i dag burde være kommet længere. Det 
sker eksempelvis i mødet med primærlægen (norsk 
udtryk for praktiserende læge) og i sociale relatio-
ner. På trods af løbende information om hiv gen-
nem de sidste 20 år i Norge, lader den norske be-
folknings viden om hiv og smitteveje til at være for 
lille, og folks reaktioner styres af irrationelle im-
pulser om angsten for at blive smittet.28 Rapporten 
anbefaler øget opmærksom på tiltag, der kan redu-
cere fordomme og stigmatisering, og konkluderer, 
at der er behov for øget information om hiv i den 
generelle befolkning i Norge.29

I 2003 gennemførte AIDS-Fondet en spørge-
skemaundersøgelse blandt knap 500 hiv-smittede 
og også denne undersøgelse viste, at mange havde 
svært ved at tale åbent om deres hiv-status og fryg-
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tede omverdenens reaktion og AIDS-Fondet an-
befalede på baggrund af undersøgelsen, at genind-
føre anti-diskriminationskampagner.30

En ny dansk undersøgelse om hiv-smittedes 
levekår og livskvalitet må nødvendigvis også be-
skæftige sig med stigmatisering og diskrimination, 
og både i spørgeskemaet og i interviewene, med in-
formanter og med hiv-smittede, har der derfor væ-
ret sat fokus på disse temaer. 

Interview med informanterne

Da arbejdet med Levekårsundersøgelsen gik i gang 
i foråret 2005 var det vigtigt for os, at det blev en 
undersøgelse som afspejlede de problemer, som 
hiv-smittede møder i hverdagen. Det var altså 
vigtigt, at vi besluttede os for at stille de rigtige 
spørgsmål i spørgeskemaet. Vi indledte derfor ar-
bejdet med at interviewe de professionelle – rådgi-
vere, sygeplejersker, hiv-organisationerne og andre 
i daglig kontakt med hiv-smittede – for at få deres 
input til, hvilke områder, der burde kigges nær-
mere på.31

Vi spurgte bl.a. om hvilke tre problemer, de 
anså for at være mest påtrængende for hiv-smittede 
i dag, og der var to temaer, som gik igen langt de 
fl este steder. Det ene tema handler om dét at leve 
med en sygdom, som man ikke føler man kan være 
åben om i alle sammenhænge og som indeholder 
stikord som ’frygt for andres reaktion’, ’ensomhed’, 
isolation’ og ’lukketheden om at være smittet’. Det 
var den helt generelle opfattelse, at dette fylder me-
get i hiv-smittedes dagligdag. På nogle af de hiv-
behandlende centre støtter man derfor hiv-smit-
tede i ikke at fortælle andre om deres hiv-status. 
”Man kender jo samfundets syn på hiv”, som en 
sygeplejerske sagde.

Det andet tema omhandler seksuallivet og van-
skelighederne ved at have et velfungerende (og sik-
kert) sexliv – stort set alle nævner dette som et om-
råde, der er svært for de fl este. Og afhængig af ens 
livssituation kan vanskelighederne være forskellige. 
Hvis man ikke har en fast partner, fylder spørgs-
målet om hvordan og hvornår man skal ’sige det’ 
til en mulig partner meget hos de fl este. Og hos 
mange med fast partner tager det lang tid at ’væn-
ne sig til’ et sexliv med hiv.  

Der er hos de fl este, der møder hiv-smittede i for-
bindelse med deres arbejde (sygeplejersker, rådgi-
vere, etc.) en forståelse af, at det er behandleren og 
ikke den hiv-smittede, der skal sætte temaet ’sek-
sualitet’ på dagsordenen. Men på mange af de hiv-
behandlende centre siger man også samtidig, at der 
sjældent er tid til at tale netop om seksualiteten, 
fordi den tid, der er afsat til den enkelte patient, er 
for kort. Men selv om der skulle være tid nok til at 
tale om seksualiteten, så erkender man også mange 
steder, at det er svært for personalet at bringe em-
net på bane.

Nogle omtalte et stigende ønske blandt hiv-
smittede om at komme tilbage på arbejdsmarke-
det, men at det for mange var en vanskelig proces 
– som en rådgiver sagde: ”Det er en meget lang 
proces at vende tilbage til livet som helhed og ikke 
mindst arbejdsmarkedet, når man har haft ’afl yst 
sit liv’ og har været på førtidspension i fl ere år”.

Andre temaer var der mindre enighed om 
blandt informanterne. Der var tidligt i vores inter-
viewfase nogle der påpegede, at hiv efter deres op-
fattelse ‘vender den tunge ende nedad’, at det altså i 
overvejende grad er folk, der i forvejen har et van-
skeligt liv, der hovedsagelig bliver smittet. På et af 
de mindre hiv-behandlende centre fortalte syge-
plejerskerne, at de netop havde talt om dette tema 
på afdelingen og konstateret, at stort set alle deres 
danske hiv-smittede på en eller anden måde var 
’skæve’, dvs. manglede stabilitet i deres liv, enten 
arbejdsmæssigt eller boligmæssigt, drak for meget, 
etc. Men der var også mange af informanterne, der 
ikke kunne genkende en sådan beskrivelse.

En del omtalte også, at der i dag var mindre 
solidaritet i bøsse-miljøet end der havde været tid-
ligere, hvor miljøet havde været præget af solida-
ritet og omsorg. Nu er der – fortalte en rådgiver 
– fl ere og fl ere hiv-smittede bøsser, som fortæller, 
at de oplever miljøet som mere fjendtligt overfor 
de hiv-smittede. Andre med indsigt i bøssemiljøet 
kunne dog ikke genkende en sådan beskrivelse.

Depression eller ’depressionslignede tilstande’ 
blev også nævnt af fl ere, som noget der præger hiv-
smittedes liv, men heller ikke dette var der enighed 
om. Nogle gjorde opmærksom på, at dette næppe 
er mere påfaldende end ved andre kroniske syg-
domme. 
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Spørgeskemaet

Det var bl.a. på baggrund af interviewene med in-
formanterne, at vi fastslog de mere hiv-specifi kke 
temaer i spørgeskemaet. Vi har også ladet os inspi-
rere af det spørgeskema, som AIDS-Fondet i 2003 
udsendte til hiv-smittede, der tidligere havde fået 
legat fra AIDS-Fondet, af STOP AIDS – Bøsser-
nes hiv-organisation og Seruminstituttets spørge-
skemaer fra Sexlivsundersøgelserne, af den norske 
undersøgelse blandt hiv-smittede fra 2002 og af 
de spørgsmål som Skejby Sygehus har stillet i en 
fertilitetsundersøgelse, som endnu ikke er offent-
liggjort. Ved at anvende samme spørgsmål, som 
andre tidligere har benyttet, vil der kunne laves 
sammenligninger mellem de forskellige undersø-
gelser.

Til de mere traditionelle levekårsspørgsmål 
(eksempelvis indkomst, bolig, erhvervsuddannelse, 
etc.) har vi, i det omfang det har været muligt og 
relevant, valgt at anvende samme formuleringer af 
spørgsmålene som Socialforskningsinstituttet og 
Statens Institut for Folkesundhed anvender i deres 
undersøgelser ”Befolkningens levekår 2000” og 
”Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005”, 
for at muliggøre sammenligninger med den så-
kaldte baggrundsbefolkning på en lang række pa-
rametre (se omtale af disse i afsnittet: ”Undersø-
gelser anvendt til sammenligninger” senere i dette 
kapitel).

I alle situationer hvor vi har anvendt spørgs-
mål, som har været brugt i andre undersøgelser, 
har vi indhentet godkendelse fra de pågældende in-
stitutioner og organisationer, og der vil i rapporten 
være tydelige referencer, når vi sammenligner med 
specifi kke undersøgelser.

Da der ikke tidligere er lavet så omfattende en 
levekårs- og livskvalitetsundersøgelse blandt hiv-
smittede i Danmark, lå det os på sinde at få ind-
samlet så mange data som muligt. Og i baghovedet 
lå også, at der næppe indenfor overskuelig fremtid 
ville blive mulighed for at lave nye undersøgelser 
og stille fl ere spørgsmål.

Det blev derfor et omfattende spørgeskema 
med fokus på nedenstående temaer:

Spørgeskemaet blev i en foreløbig udgave afprøvet 
i tre fokusgrupper med deltagelse af hiv-smittede 
fra AIDS-Linien, Positivgruppen og Hiv-Dan-
marks bestyrelse, der velvilligt stillede sig til rådig-
hed, ligesom en række enkeltpersoner gennemgik 
og kommentere hele eller dele af skemaet. Vi fi k 
ved disse lejligheder mange konstruktive tilbage-
meldinger, der indgik i overvejelserne, inden vi ud-
færdigede det endelige skema.

Spørgeskemaet indeholdt 172 spørgsmål i den 
foreløbige udgave og det er værd at bemærke, at 
det kun var ganske enkelte som mente, at det var 
for langt. Den helt overvejende tilbagemelding 
var, at det var relevante spørgsmål, der blev stillet, 
og at det derfor var i orden med et så omfattende 
spørgeskema. Vi besluttede dog alligevel at afkorte 
spørgeskemaet, så det i den endelige udgave ’kun’ 
kom til at indeholde 154 spørgsmål.

Spørgeskemaet blev, sammen med en patien-
tinformation, trykt i en dansk og en engelsk ud-
gave. Patientinformationen indeholdt oplysninger 
om, at deltagelse i undersøgelsen var frivillig, og at 
man til enhver tid kunne trække sin deltagelse til-
bage, at besvarelsen var fortrolig og at hverken ens 
læge eller sygeplejerske ville få adgang til at se den 
enkeltes besvarelse, som derfor heller ikke ville få 
indfl ydelse på behandlingen.

Der blev også udarbejdet en informationsfol-
der om undersøgelsen til at lægge i venteværelserne 
på de hiv-behandlende centre. Denne folder blev 

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Generelle levekårsspørgsmål: uddannelse / ar-
bejdsliv / bopælsforhold / indtægt
Det sociale liv: relation til familie og venner / so-
ciale netværk
Omgivelsernes reaktioner: stigma og diskrimina-
tion / om at fortælle man er hiv-smittet
Seksualitet og seksualliv
Helbredssituation generelt
Alkohol-, ryge- og misbrugsvaner
Kontakten til socialforvaltning
Kontakten med sundhedssystemet og psykiatrien-
Kontakten til hiv-ambulatoriet (herunder brug af 
tolk)
Om at være i behandling
Kontakt med hiv-organisationerne
Straffelov / udlandsrejser / pensionsordninger / 
børn
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lavet efter forslag fra sygeplejerskerne på centrene 
– hvis patienterne forlods havde læst om undersø-
gelsen og vidste, hvad den handlede om, og hvor-
for den blev lavet, var det sygeplejerskernes vurde-
ring, at de ville spare en del tid på at skulle svare 
på spørgsmål, når de udleverede spørgeskemaet. 
Også denne informationsfolder blev produceret i 
en dansk og en engelsk udgave.

Og endelig blev der udarbejdet en ”Informa-
tion til sygeplejerskerne” med grundlæggende in-
formation om undersøgelsen, så personalet ville 
være i stand til at besvare de fl este spørgsmål fra 
patienterne.

Alle disse materialer; patientinformation, in-
formationsfolder og informationen til sygeplejer-
skerne er ikke medtaget som bilag i denne rapport, 
men kan fi ndes på www.levekaar.dk.

Spørgeskemaet er udarbejdet, udleveret, ind-
samlet og indtastet i database i tæt samarbejde med 
Den Danske Hiv-Kohorte (DHK). Baggrunden 
for at gennemføre spørgeskemaundersøgelsen i 
samarbejde med DHK skyldes fl ere forhold, dels 
havde DHK erfaring med udlevering og indsam-
ling af spørgeskemaer blandt patienter på de hiv-
behandlende centre, idet de allerede i 2002 gen-
nemførte en omfattende spørgeskemaundersøgelse 
om adherence-problematikken, dels ville et sam-
arbejde sikre kontakt til en meget stor gruppe af 
hiv-smittede og endelig ville spørgeskemaer kunne 
tastes ind i DHK’s database med mulighed for at 
lave bortfaldsanalyser mv. Endvidere havde DHK 
planer om at lave en opfølgning på spørgeskema-
undersøgelsen fra 2002 og denne opfølgning kun-
ne derfor meget passende blive en del af denne un-
dersøgelses spørgeskema.

Det var den oprindelige plan, at spørgeskema-
erne skulle udleveres over en otte måneders peri-
ode (fra 1. september 2005 til 30. april 2006), men 
indsamlingsperioden blev senere forlænget med tre 
måneder til 31. juli 2006 af hensyn til at få så man-
ge svar ind som muligt. Langt hovedparten af de 
hiv-smittede, der har kontakt til et hiv-behandlen-
de center, kommer til kontrol hver tredje eller fjer-
de måned. Enkelte kommer sjældnere, typisk fordi 
de bor i udlandet.  Med en indsamlingsperiode på 
11 måneder skulle det således være muligt, at kom-
me i kontakt med en meget stor del af målgruppen.

Spørgeskemaet blev principielt udleveret til alle 

hiv-smittede, der var fyldt 18 år og som gik til kon-
trol eller behandling på et hiv-behandlende center i 
ovennævnte periode. Hiv-smittede, der påbegyndte 
deres kontakt til centrene i indsamlingsperioden, 
har ikke fået udleveret et spørgeskema. Dette skyl-
des dels etiske overvejelser om, hvorvidt man kan 
udlevere et så omfattende spørgeskema til menne-
sker, der formentlig for ganske nylig er konstate-
ret smittede og dels et logistisk problem, idet disse 
personer ikke vil have et kohorte-løbenummer.

Spørgeskemaundersøgelsen har været forelagt 
Videnskabsetisk Komite, som ikke havde indven-
dinger. Datatilsynet har godkendt undersøgelsen 
og har fastsat vilkår til beskyttelse af den registre-
redes privatliv. Undersøgelsens data opbevares i 
DHK og den ansvarlige overlæge for DHK, Niels 
Obel (Rigshospitalets Epidemiklinik), er derfor an-
svarlig for disse.

Da spørgeskemaet blev ganske omfattende 
med 154 spørgsmål på 19 sider i A4 størrelse, vid-
ste vi også, at det kunne blive uoverskueligt for 
nogle at udfylde skemaet, fx stofbrugerne og nog-
le af de personer, som ikke har dansk som mo-
dersmål. Personalet på Specialinstitutionen på 
Forch hammersvej, hvor mange af de hiv-smittede 
stofbrugere i Københavnsområdet kommer, ind-
villigede derfor i at være deres målgruppe behjæl-
pelig med at udfylde skemaerne i det omfang den 
enkelte ønskede det. Uden deres indsats ville om-
fanget af udfyldte skemaer fra stofbrugere have 
været meget mindre. Og måske er det også værd at 
nævne, at vi blev inviteret til et informationsmøde 
på Specialinstitutionen på Forchhammersvej, da 
der blandt stofbrugerne pludselig havde bredt sig 
en stemning af, at man skulle afholde sig fra at ud-
fylde spørgeskemaerne. Vi kunne her, face-to-face 
med stofbrugerne, forklare hvad undersøgelsen gik 
ud på og at deres identitet ikke blive afsløret. Det 
er vores klare opfattelse, at dette møde også var 
medvirkende til, at mange af stofbrugerne udfyldte 
spørgeskemaet.

Også rådgiverne i TICC32 og i Hiv-Danmarks 
rådgivninger tilbød deres rådsøgende at være be-
hjælpelige med at udfylde skemaer.

Der blev i alt returneret 1.357 skemaer til 
DHK, men ikke alle var udfyldte. 1.212 skemaer 
var helt eller delvist udfyldt, og det er disse besva-
relser, der indgår i analyserne i denne rapport.
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De kvalitative interview

Som supplement til spørgeskemaundersøgelsen 
gennemførte vi 25 åbne semi-strukturerede in-
terview med hiv-smittede. Interviewpersonerne 
skulle – ideelt set – dække over et bredt spekter af 
hiv-smittede i forskellige livssituationer; ny-kon-
staterede smittede og smittede, der har kendt deres 
hiv-status i mange år, mænd og kvinder, heterosek-
suelle, biseksuelle og homoseksuelle, dansk-fødte 
og folk født i udlandet, folk fra hovedstadsområ-
det, folk fra provinsen og stofbrugere. 

Formålet med interviewene var at få mere ind-
sigt i nogle af de områder, som kun vanskeligt la-
der sig afdække via et spørgeskema; relationen til 
andre mennesker, vanskeligheder og problema-
tikker ved at fortælle om sin hiv-status og hvilke 
overvejelser man gør sig i den sammenhæng, ople-
velsen af stigmatisering, seksuallivets mulige van-
skeligheder, etc. Spørgeskemaer frister til at give 
et meget statisk billede af livet. Med interviewene 
kunne vi også få indblik i den kompleksitet, som 
alles liv består af.

Interviewene har haft form af samtaler med 
udgangspunkt i en interviewguide. I et interview 
er der ingen faste svarkategorier som i et spørge-
skema, og det giver den interviewede mulighed 
for at tale om egne erfaringer og overvejelser uden 
hensyn til den faste struktur, der ligger i et spørge-
skema. De kvalitative interview giver således både 
mulighed for at opdage nye perspektiver og sam-

de valgte at trække sin deltagelse og sit interview 
tilbage.

Da interviewene også omhandlede følsomme 
og personlige emner som seksualitet, blev alle også 
gjort opmærksom på, at det var frivilligt om man 
ville svare på vores spørgsmål. Det skal dog næv-
nes, at alle, på nær de to som trak deres deltagelse, 
var yderst villige til at dele deres erfaringer og tan-
ker med os. 

Både patientinformation og interviewguide 
kan ses på www.levekaar.dk.

Vi søgte i første omgang vores interviewperso-
ner via de hiv-behandlende centre, idet vi ønskede 
at interviewe et ’tilfældigt’ udsnit af hiv-smittede 
– tilfældigt i den forstand, at det ikke var personer 
der havde opsøgt et af hiv-organisationernes råd-
givningstilbud, og derfor måske havde fl ere hiv-re-
laterede problemer end et tilfældigt udsnit af hiv-
smittede. Alle centrene var behjælpelige i denne 
proces, men det lykkedes ikke at få mere end ni 
personer til interview på denne måde. På trods af 
ihærdige forsøg var det ikke muligt for centrene at 
fi nde fl ere personer, der ønskede at lade sig inter-
viewe.

Vi har interviewet to stofbrugerne, som vi fi k 
kontakt med via en institution for stofbrugere på 
Sjælland. Det var også ønsket at interviewe to stof-
brugere fra Jylland, men trods et tæt samarbejde 
med et af de amtslige misbrugscentre i Jylland, lyk-
kes det os aldrig at skabe kontakt til nogen stof-
brugere fra Jylland.

En enkelt af de interviewede tog selv kontakt 
til projektet og tilbød et interview. Det var en gift 

Tabel 1.1 Interviewpersoner – efter bopæl
14 er fra det storkøbenhavnske område
  7 er fra mindre provinsbyer (3 fra Sjælland, 3 fra Jylland og 1 fra Fyn)
  3 er fra Århus
  1 er fra Odense

Tabel 1.2 Interviewpersoner efter smittemåde og etnicitet
Mænd der har sex med mænd  8 personer
Heteroseksuelle mænd (danskfødt) 3 personer
Heteroseksuelle kvinder (danskfødt) 4 personer
Stofbruger, mand   1 person
Stofbruger, kvinde   1 person
Heteroseksuelle mænd (etniske)  3 personer
Heteroseksuelle kvinder (etniske)  5 personer

menhænge, men også for at kvalifi cere forståelsen 
af forhold, der kun vanskeligt lader sig belyse i en 
på forhånd fastlagt kategori, som er defi neret i et 
spørgeskema. Man kan også sige, at hvor spørge-
skemaer kan give indsigt i det gennemsnitlige og 
det repræsentative, kan interviewet give mulighed 
for at forstå, hvad der ligger bag dette. 

Alle interviewpersoner fi k inden interviewet 
udleveret en skriftlig patientinformation. Denne 
indeholdt information om baggrunden og for-
målet med undersøgelsen, at deltagelse var frivil-
lig, at alle interviewede ville blive anonymiseret i 
den skriftlige rapport og at den interviewede på 
ethvert tidspunkt kunne trække sit tilsagn om at 
deltage tilbage. Der var én, der valgte ikke at lade 
sig interviewe, da han blev klar over at deltagelse 
var frivillig og der var en anden, som efterfølgen-
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biseksuel mand, der for nylig var blevet fundet 
smittet og som havde læst om undersøgelsen på 
Hiv-Danmarks hjemmeside. Da det endnu ikke 
– det var i undersøgelsens slutfase – var lykkes os 
at få kontakt til og interviewet biseksuelle mænd, 
accepterede vi tilbuddet. De resterende 13 inter-
viewpersoner fi k vi kontakt med via hiv-organisa-
tionerne.

Interviewene tog typisk ca. halvanden time, et 
enkelt varede kun en lille time og nogle få varede 
mere end to timer.
Der indgår 25 interview i undersøgelsen. Den yng-
ste interviewede var 26 år (en udenlandsk født he-
teroseksuel mand) og den ældste 58 år (en homo-
seksuel mand, som lever i et registreret parforhold). 
En kvinde bosat i Jylland havde kendt til sin hiv-
status i 21 år og hun var den af vores interviewper-
soner, som længst havde vidst at hun var smittet, 
mens en homoseksuel mand fra København, der 
havde kendt til sin hiv-status i mindre end et år, 
var den person, der havde haft kendskab til sin sta-
tus i kortest tid.

Af de interviewede ikke-dansk fødte hiv-smit-
tede var de seks fra Afrika, to var fra Syd- og Mel-
lemamerika og en enkelt fra Asien. Kun to af disse 
fi k vi kontakt med via de hiv-behandlende cen-
tre. Også de dansk-fødte heteroseksuelle mænd og 
kvinder var svære at få kontakt med via de hiv-
behand lende centre, og det var også kun to af dis-
se, som vi fi k kontakt med på denne måde.

Det var et eksklusionskriterium, hvis man var 
eller havde været politisk aktiv i nogle af hiv-
organisationerne. Årsagen til denne beslutning 
var, at vi ikke ønskede at interviewe personer med 
en mere ’professionel’ og måske ’politisk korrekt’ 
indstilling til hiv. Ikke at man nødvendigvis bliver 
mere ’professionel’ eller ’politisk korrekt’ af at være 
aktiv i organisationerne, men vi fravalgte en mu-
lig bias ved at fastholde dette eksklusionskriterium. 
Der var dog en enkelt af de interviewede, viste det 
sig i købet af interviewet, der for år tilbage havde 
været frivillig i Akthiv-huset i Århus. Da det lå 
fl ere år tilbage og tilknytningen kun var perifer, 
valgte vi dog at medtage dette interview i analy-
serne. Vi besluttede ligeledes, af etiske grunde, at 
kendskab til en af undersøgelsens forskere, uanset 
hvor perifert dette kendskab var, også var eksklusi-
onskriterium.

I det omfang de interviewede accepterede det, op-
tog vi interviewene på kassettebånd. Båndene blev 
ikke skrevet ud, men alene brugt til at støtte refe-
raterne vi efterfølgende skrev af hvert interview. 
Økonomien tillod ikke, at vi fi k udskrevet intervie-
wene, men båndoptagelserne sikrede at de efterføl-
gende referater blev så troværdige og præcise som 
muligt. Der var mere end en fjerdedel af de inter-
viewede, der ikke ønskede at blive optaget på bånd. 

Af tabellerne 1.1 og 1.2 fremgår dels den geo-
grafi ske spredning af vores interviewpersoner og 
dels hvordan disse fordeler sig i forhold til smitte-
måde.

Interviewpersonerne er i undersøgelsen ano-
nyme, og de navne som er brugt, er opdigtede. For 
at sikre at også den enkeltes samlede historie for-
bliver anonym, er der ikke brugt det samme navn, 
hvis der gennem undersøgelsen er brugt fl ere cita-
ter eller emner fra ét interview. 

Organisationsundersøgelsen

Som et yderligere supplement til Levekårsunder-
søgelsen gennemførte vi, i samarbejde med de hiv-
organisationer, der tilbyder rådgivning til hiv-smit-
tede en undersøgelse af omfanget og indholdet af 
den rådgivning, der blev givet i de sidste tre måne-
der af 2005.33

Ønsket med denne undersøgelse var bl.a. at 
klarlægge, i hvor stort omfang hiv-smittede benyt-
ter sig af organisationernes rådgivning og hvad der 
konkret rådgives om. Det var derimod ikke formå-
let at lave en organisationsundersøgelse til afdæk-
ning af, i hvilket omfang den enkelte organisation 
benyttes af hiv-smittede. 

Undersøgelse af brugen af rådgivningstilbu-
dene var inspireret af en tilsvarende undersøgelse, 
der blev lavet på AIDS-Linien i 1996. Det var her 
muligt, at give et ret præcist billede af både omfang 
og indhold af den rådgivning, der blev givet til hiv-
smittede i en udvalgt tre-måneders periode. 
Følgende organisationer medvirkende i denne se-
parate undersøgelse: AIDS-Linien, Hiv-Danmarks 
rådgivning Øst og Vest, AIDS-præsten i Køben-
havn, Hiv-info, Center for Sex & Sundhed og 
TICC.

De nævnte organisationer dækker ikke nød-
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vendigvis over alle de steder, hvor man kan få 
rådgivning som hiv-smittet (fx er Positivgruppen, 
Kafe Knud og Hiv-Pensionatet ikke inddraget i 
undersøgelsen), men omfatter de organisationer, 
der tilbyder rådgivning som en selvstændig ydelse 
og som erfaringsmæssigt er de organisationer, hvor 
hiv-smittede henvender sig om rådgivning. Alle de 
involverede organisationer var positivt indstillede 
overfor at medvirke til dataindsamlingen, og alle 
involverede fi k tilsendt registreringsskemaet i ud-
kast til kommentar. 

Alle organisationer blev bedt om at udfylde et 
skema hver gang, der blev ydet rådgivning til en 
hiv-smittet person. Skemaet var uden navn eller 
andre personidentifi cerbare data. Skemaet skulle 
registrere, hvordan rådgivningen var blevet givet 
(personligt, telefonisk, pr. chat eller e-mail), køn, 
alder, geografi  (bopæl i Jylland, på Fyn etc.), om 
den pågældende var heteroseksuel, homoseksuel, 
stofbruger eller etnisk, om den pågældende havde 
været smittet i mere eller mindre end ét år, og om 
rådgivningen tidligere havde været brugt inden-
for de sidste seks måneder. Endvidere indeholdt 
skemaet et felt til at skrive stikord om indholdet 
af rådgivningen og om den pågældende var ble-
vet henvist videre. Skemaet skulle kun udfyldes 
med informationer, der naturligt fremkom i råd-
givningssamtalen – der skulle altså ikke spørges til 
noget for at få udfyldt skemaet. Skemaet kan ses på 
www.levekaar.dk. 

Selvom undersøgelsen omfattede syv forskel-
lige organisationer, der yder rådgivning i meget 
forskelligartede situationer – fra Hiv-info’s cha-
trådgivning over AIDS-Liniens anonyme tele-
fonrådgivning til AIDS-præstens personlige sam-
tale med den enkelte – blev der brugt det samme 
registreringsskema alle steder. Og vi kunne ikke 
dagligt følge op på, om der var blevet udfyldt ske-
maer i alle relevante situationer. Data kan derfor 
være upræcise – både for så vidt angår skemaer, 
der mangler, og skemaer, der ikke burde have væ-
ret udfyldt. Under alle omstændigheder kunne det 
efterfølgende konstateres, at stikordene vedrøren-
de indholdet af rådgivningssamtalen generelt var 
for upræcise til at give noget billede af, hvad der 
var blevet talt om. Der var både for mange, der 
ikke var udfyldt og for mange, hvor der blot stod 
fx ”opfølgende samtale”. Men det betyder ikke, at 

organisationernes indsats har været forgæves. Un-
dersøgelsen kan, for første gang nogensinde, være 
med til at give et ’fi ngerpeg’ om hiv-smittedes brug 
af rådgivningstilbudene.

Der blev i perioden ydet rådgivning i 683 til-
fælde. Dette dækker over et mindre antal personer, 
da mange er kommet til rådgivning fl ere gange i 
den samme organisation, og da nogle formentlig 
også har benyttet sig af rådgivningstilbud i fl ere 
forskellige organisationer. I 129 af disse tilfælde 
drejede det sig om rådgivningsydelser, hvor den 
rådsøgende havde kendt sin hiv-status mindre end 
ét år. Og også her dækker dette over et mindre an-
tal personer.

Resultaterne fra undersøgelsen vil blive nær-
mere omtalt i kapitel 8. 

Følgegruppe og baggrundsgruppe

Der har til undersøgelsen været nedsat en Følge-
gruppe, hvis formål har været at fungere som fag-
lig sparring for undersøgelsens forskere og dermed 
været en platform for faglig ekspertise og erfa-
ringsudveksling. Medlemmerne af Følgegruppen 
har ikke været udpeget, så de repræsenterer orga-
nisationer eller målgrupper, men er valgt som en-
keltpersoner, der kan bidrage til at sikre det faglige 
niveau i undersøgelsen.

Følgegruppen har bestået af læge Christian 
Hvidt (Specialinstitutionen Forchhammersvej), 
psykolog David Metz, kultursociolog Jakob Haff 
(sekretariatschef i STOP AIDS – Bøssernes hiv-
organisation), afdelingslæge Jan Fouchard, over-
læge, dr.med. Niels Obel (Rigshospitalets Epide-
miklinik og ansvarlig for Den Danske Hiv-Kohor-
te) og Jan Berntsen (formand for Positivgruppen). 
Hiv-Danmarks sekretariatschef Bent Hansen har 
endvidere deltaget i Følgegruppemøderne. 

Der er blevet afholdt møder i Følgegruppen i 
maj 2005 og november 2005. På det sidste møde 
blev det aftalt, at gruppen, i højere grad end for-
melle møder, skulle anvendes som løbende faglig 
sparring fra de enkelte medlemmer, når det fandtes 
relevant. 

Der har endvidere været etableret en Bag-
grundsgruppe til undersøgelsen, hvor alle centrale 
aktører har været inviteret. Formålet med Bag-
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grundsgruppen har været løbende at informere om 
status i Levekårsundersøgelsen og diskutere forelø-
bige resultater. Dertil kommer, at der ved at danne 
en baggrundsgruppe har været skabt mulighed for 
et øget samarbejde mellem de forskellige organisa-
tioner og institutioner og samtidig skabe netværk, 
som efter undersøgelsens afslutning aktivt vil kun-
ne blive brugt i det videre arbejde med at imple-
mentere undersøgelsens anbefalinger.

Invitation til at deltage i baggrundsgruppe-
møderne har været sendt til hiv-organisationerne, 
de hiv-behandlende centre, de amtslige (regionale) 
forebyggelseskonsulenter, udvalgte institutioner, 
der arbejder med stofbrugere, Sundhedsstyrelsens 
Center for Forebyggelse, Statens Serum Institut, 
Embedslægeinstitutionen for København og Fre-
deriksberg kommuner, m.fl ..

Der har været afholdt tre møder i Baggrunds-
gruppen i januar 2006, juni 2006 og august 2007. 

Hiv og aids i Danmark

Det var i december 1981, at den danske offentlig-
hed første gang blev introduceret til hiv/aids (som 
på dette tidspunkt endnu ikke havde fået navn) 
med overskrifter som ”Bøsser ramt af sjælden 
kræft” (Politiken) og ”Danske bøsser indkaldes til 
undersøgelse for sjælden kræft” (Information). I 
det følgende år blev overskrifterne større, og det 
blev hurtigt tydeligt for sundhedsmyndighederne, 
at der var tale om en helt særlig situation. En syg-
dom, der var stærkt dødelig og som overførtes via 
blod og seksuel kontakt – uden at man dog kunne 
konkretisere de seksuelle smitteveje nærmere – og 
hvor man alene kunne konstatere, at folk var syge, 
når de befandt sig i den livstruende fase (hiv-testen 
kom først i 1985). Fra udlandet vidste man, at det 
fortrinsvis var homoseksuelle mænd, prostituerede 
og narkomaner, der blev fundet ramt af denne nye 
sygdom. 

Det betød dels en stærk risiko for en (yderli-
gere) stigmatisering af disse grupper, og det betød 
også at man kunne frygte, at personer i risiko for at 
være smittet ikke ville opsøge sundhedsmyndighe-
derne af frygt for at blive stemplet som tilhørende 
en af disse grupper.

Det var derfor klart fra starten, at man måtte 

sikre sig, at personer i risiko ikke undlod at tage 
kontakt med læge eller hospital af frygt for denne 
stempling, og frivillighed, anonymitet og tillid til 
sundhedsmyndighederne blev derfor centrale be-
greber allerede i de første famlende år. Da Folke-
tinget i 1987 skulle tage stilling til de principielle 
retningslinier for indsatsen, blev det derfor med 
stort fl ertal besluttet at tilslutte sig, at:

… den danske indsats mod sygdommen 
AIDS fortsat bygger på frivillighed, anony-
mitet, åben, direkte og ærlig information, 
den enkeltes tryghed ved at henvende sig til 
sundhedsmyndighederne samt ønsket om at 
undgå enhver form for diskrimination.46

Denne dagsorden er senest bekræftet af Folketin-
get i 1997. Centrale temaer i hiv/aids-forebyggelse 
er altså:

»

•

•

•

•

frivillighed (at den enkelte har ret til selv at be-
stemme, om han/hun vil lade sig teste, behandle 
eller modtage rådgivning), 
anonymitet (at den enkelte i forbindelse med hiv-
testning har ret til ikke at oplyse navn eller cpr-
nummer),
tryghed (som indebærer, at sundhedsmyndighe-
derne ikke må videregive oplysninger om den 
enkeltes hiv-status uden dennes accept) 
diskrimination (som betyder, at myndighederne 
vil modarbejde eventuel diskrimination som hiv-
smittedes udsættes for, og Sundhedsstyrelsens 
rammeplan for 2006-09 nævner således også 
som et af de overordnede mål for indsatsen, at 
ville ”modvirke stigmatisering af mennesker, 
som er smittede med hiv”).47

Hiv blev aldrig den omsiggribende epidemi i al-
menbefolkningen, som man frygtede i midten af 
1980’erne, men blandt homoseksuelle mænd blev 
– og er – epidemien ganske alvorlig. Statens Serum 
Institut skønner i dag, at hver 20. homoseksuelle 
mand i Danmark er smittet med hiv.

Antallet af (alle) ny-konstaterede smittede i 
Danmark ligger stabilt på omkring 250-300 årligt. 
Indførslen af ARV midt i 1990’erne har forlænget 
levetiden for hiv-smittede dramatisk, og antallet 
af dødsfald pga. aids er i dag lavt. Omkostninger 
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til medicin anslås til at beløbe sig til omkring 300 
millioner kroner årligt, så ikke alene for de (poten-
tielt) kommende hiv-smittedes skyld bør forebyg-
gelsesindsatsen optimeres i det omfang, det over-
hovedet er muligt, også samfundsøkonomisk vil 
der være en klar fordel i at begrænse antallet af ny-
smittede.

Frem til midten af 1990’erne døde der hvert 
år mellem 175 og 240 mennesker af aids. Men ved 
indførelsen af ARV i 1996 faldt dette tal drastisk, 
og allerede i 1997 blev der kun registreret 63 døds-
fald pga. aids. I de sidste 5-6 år er der registreret 
mellem 20 og 30 dødsfald årligt pga. aids. 

Antallet af smittede, der fi k konstateret en 
aids-diagnose, lå frem til midten af 1990’erne på 
samme niveau som antallet af aids-dødsfald, men 
også dette tal faldt drastisk med de nye behand-
lingsformer. Aktuelt er der omkring 40-50 perso-
ner, der årligt får en aids-diagnose.

Der har aldrig levet så mange mennesker med 
hiv i Danmark, som der gør i dag. Mens antallet af 
folk, der dør pga. aids er faldet markant, er antallet 
af ny-konstaterede hiv-smittede stabilt. Antallet af 
personer, som lever med hiv i Danmark vil derfor 
stige i årene fremover.

Der fi ndes ikke nøjagtige opgørelser over an-
tallet af hiv-smittede i Danmark, men der er dog 
– set i europæisk sammenhæng – et ganske godt 
overblik over situationen. Principielt er der to ste-
der, hvorfra man kan ’trække data’ for at danne sig 
overblikket; dels på Statens Serum Institut, hvor 
alle ny-konstaterede hiv-smittede registreres og 
dels i Den Danske Hiv-Kohorte (DHK), som har 
kendskab til alle hiv-smittede, der går til kontrol 
og/eller behandling på et hiv-behandlende cen-
ter. Ingen af stederne registreres hiv-smittede med 
navn eller CPR-nummer.

På Statens Serum Institut har man siden august 
1990 registreret alle ny-konstaterede hiv-smittede 
i det såkaldte ’Hiv-meldesystem’. Hiv-meldesyste-
met er et anonymt register, hvortil alle læger, der 
skal meddele en patient, at denne er smittet med 
hiv, skal indberette en række data (køn, alder, bo-
pælsamt, tidspunkt for evt. tidligere negativ hiv-
test, om den pågældende er indvandrer, etc.). Fra 1. 
januar 2005 er indberetninger foretaget med en så-
kaldt ’Soundex-kode’, hvilket gør det muligt at fra-
sortere dobbeltregistreringer.48

I DHK fi ndes der oplysninger om alle hiv-smit-
tede, der siden 1995 har været i kontakt med et hiv-
behandlende center. DHK er en database opret-
tet i februar 1999 i et samarbejde mellem samtlige 
hiv-behandlende centre i Danmark; Rigshospitalet, 
Hvidovre Hospital, Helsingør Hospital, Odense 
Universitetshospital, Skejby Sygehus, Kolding 
Sygehus, Herning Sygehus og Ålborg Sygehus. 
Databasen omfatter sygdomsrelaterede patientka-
rakteristika, såsom oplysninger om den medicinske 
behandling og behandlingsrespons. Patienterne er 
ikke registreret på navn eller CPR-nr., men på et 
’kohorte-løbenummer’.

Hiv-meldesystemet har fra starten af været an-
vendt til at skabe overblik over den nationale smit-
teudbredelse, mens data fra DHK er ’lægernes 
værktøj’, der bl.a. anvendes til at følge behandling 
og behandlingsrespons hos hiv-smittede i Dan-
mark.

Forskellen på de to systemer er, at der i Hiv-
meldesystemet er mulighed for en ’over-registre-
ring’ af hiv-smittede, mens der i DHK er risiko for 
en ’under-registrering’. Risikoen for ’over-registre-
ring’ i Hiv-meldesystemet skyldes bl.a., at der før 
indførelsen af Soundex-koden var mulighed for at 
blive registreret mere end én gang.

Risikoen for ’under-registrering’ af hiv-smitte-
de i DHK hænger sammen med, at her kendes kun 
personer, der er i kontakt med de hiv-behandlende 
centre. Personer, der af den ene eller anden grund 
vælger ikke at gå til kontrol på et hiv-behandlende 
center, kendes ikke i DHK. 

Tabel 1.3 Fordeling af hiv-smittede på køn og etnisk baggrund 
i perioden august 1990 – 31. december 2005
Mænd    Kvinder
Ikke-dansk   Ikke-dansk
Dansk    Dansk
Ukendt    Ukendt
I alt    I alt 

Tabel 1.4 Fordeling af hiv-smittede på køn og smittemåde
i perioden august 1990 – 31. december 2005
  Mænd  Kvinder
MSM
Hetero
I.v. stofmisbruger
Blodprodukter 
Mor-barn
Andet og ukendt
I alt 

15 %
56 %

2 %
73 %

I alt
660

2.526
93

3.279

17 %
11 %

< 1 %
28,5 % 

I alt
754
476
22

1.252

% af alle % af alle

39 %
22 %
6 %

< 1 %
< 1 %

5 %

1.753
1.005

260
19
26

216
3.279

I alt
39 %
44 %

9 %
1 %
1 %
6 %

100 %

22 %
4 %

< 1 %
< 1 %

1 %

–
977
160

21
45
49

1.252

51
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dog ganske få lande, som tegner sig for halvdelen 
af de smittede, nemlig: Uganda, Thailand, Zambia, 
Somalia, Tanzania, Kenya, Etiopien og Burundi (i 
nævnte rækkefølge).

Hiv-smittede i Danmark er således en ganske 
uhomogen gruppe, i det væsentlige bestående af 
mænd, der har sex med mænd (som i sig selv ikke 
er en homogen gruppe) og personer med ikke-
dansk baggrund fra mange forskellige lande. Til-
sammen udgør disse to grupper omkring 65 % af 
alle smittede. Stofbrugerne udgør ca. 10 % af de 
hiv-smittede. En meget stor del af hiv-smittede i 
Danmark tilhører således i forvejen udsatte grup-
per, enten pga. deres seksualitet, etnicitet eller stof-
brug. 
 Selvom et meget stort antal mennesker har be-
svaret og returneret Levekårsundersøgelsens spør-
geskema, er det ikke lykkedes at få besvarelser, der 
repræsentativt svarer til de tal, der fi ndes i hen-
holdsvis Hiv-meldesystemet og i DHK. Der er i 
nærværende undersøgelsen en klar underrepræsen-
tation af mænd og kvinder smittet heteroseksuelt, 
af stofbrugere og af hiv-smittede med ikke-dansk 
baggrund, som det fremgår af tabel 1.5 og tabel 1.6 
(s. 28).

Forskellen er dog mindre tydelig ved en sam-
menligning med tallene fra DHK (når der ses bort 
fra stofbrugerne, hvor tendensen er modsat). Årsa-
gen hertil er formentligt, at både tallene fra DHK 
og Levekårsundersøgelsen indbefatter en lang ræk-
ke personer smittet før 1990, hvorimod tallene fra 
Hiv-meldesystemet kun vedrører perioden efter 
1990. I de første 10 år af hiv-epidemien i Danmark, 
altså frem til 1990, var den overvejende del af de 
smittede mænd, der har sex med mænd – i løbet 
af 1990’erne begyndte de heteroseksuelle at fylde 
mere i statistikkerne, hvilket afspejles i tallene fra 
Hiv-meldesystemet. 

I spørgeskemaundersøgelsen kunne der sættes 
fl ere krydser på spørgsmålet ”Hvordan er det mest 
sandsynligt, at du blev smittet” og 10 % har sat 
kryds ved ”er ikke sikker” og 4 % har svaret ”an-
det”. Det antyder, at der hos den enkelte kan være 
en større usikkerhed på, hvordan smitten er sket, 

Tabel 1.5 Fordeling af hiv-smittede efter smittemåde. Tal fra Den Danske Hiv-Kohorte (DHK), 
Hiv-meldesystemet (SSI) og Levekårsundersøgelsen (LK)

DHK 
SSI 
LK

Homo-
seksuelt
46 %
39 %
57 %

Mor til
barn
0,7 %
1  %

0,2%

Blodpro-
dukter
1,5 %

1 %
3 %

Stof-
brug
8 %
9 %
3 %

Hetero-
seksuelt

39 %
44 %
29 %

Andet / ukendt /
er ikke sikker

4,2 %
6 %

14 %

54

53

52

Det er Statens Serum Institut, der har ansvaret for 
den nationale overvågning af hiv i Danmark og på 
baggrund af en række forskellige oplysninger (tal 
fra Hiv-meldesystemet, oplysninger om hvor man-
ge dødsfald der er blandt personer anmeldt med 
aids, omfanget af hiv-smittede blandt bloddonorer, 
etc.) skønnes det, at der i dag (foråret 2007) lever 
mere end 5.000 hiv-smittede i Danmark. Opgørel-
ser fra Den Danske Hiv-Kohorte antyder dog, at 
tallet kan være noget lavere. Statens Serum Institut 
skønner, at ca. 1.000 af disse 5.000 hiv-smittede 
ikke ved, at de er smittede (det såkaldte ’mørketal’), 
fordi de ikke har fået lavet en hiv-test. 

I perioden fra august 1990 til udgangen af 
200549 er der i alt i Hiv-meldesystemet registreret 
4.532 smittede, heraf 3.279 mænd og 1.252 kvinder 
(hos en enkelt er kønnet uoplyst). Af tabellerne 1.3 
og 1.4 fremgår, hvordan disse fordeler sig på hen-
holdsvis køn og etnisk baggrund, og køn og må-
den den enkelte er smittet på.50 

Der fi ndes hvert år mellem 250 og 300 nye 
personer smittet med hiv i Danmark. Dette tal 
har været stabilt i en række år. Som det fremgår 
af tabel 1.4 er knap 40 % mænd, der har sex med 
mænd, knap 50 % er smittet heteroseksuelt og 
knap 10 % er smittet via stofbrug. 

Personer med en anden etnisk baggrund end 
dansk udgør ca. en tredjedel af ny-konstaterede 
hiv-smittede i Danmark (tabel 1.3). Set i forhold til 
smittemåde kan det udtrykkes på denne måde:

At knap 50 % af alle smittede er smittet hetero-
seksuelt og at lidt mere end halvdelen af denne 
gruppe har en anden etnisk baggrund end dansk.
At knap 40 % af alle smittede er smittet ved sex 
mellem mænd og at 10-15 % af disse er personer 
med en anden etnisk baggrund end dansk, pri-
mært personer fra Europa og Nord- og Sydame-
rika.
At knap 10 % af alle smittede er smittet ved brug 
af samme sprøjte og at ca. 20 % af disse har en 
anden etnisk baggrund end dansk.

•

•

•

Siden august 1990 er der i 
Danmark registreret hiv-
smittede fra mere end 98 
forskellige lande, men det er 
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end det registreres i Hiv-meldesystemet og i DHK 
(som kun giver mulighed for at registrere med ”an-
det / ukendt”). Muligheden for at sætte fl ere kryd-
ser er også årsagen til, at det samlede procenttal for 
Levekårsundersøgelsens spørgeskema bliver mere 
end 100.

I tabel 1.7 er der set nærmere på, hvem af de 
ikke-danskfødte hiv-smittede, der er underrepræ-
senteret i Levekårsundersøgelsen. Som det frem-
går, er det personer født i Afrika og Asien, der er 
underrepræsenteret i nærværende undersøgelse, 
mens personer født i Europa er overrepræsenteret.

Det er næppe overraskende, at stofbrugere og 
smittede med ikke-dansk baggrund er underrepræ-
senteret i undersøgelsen. For stofbrugernes ved-
kommende er der for en stor dels vedkommende 
formentlig tale om mennesker med få ressourcer 
og for mange af de ikke-danskfødte kan der have 
været sproglige barrierer i forhold til at udfylde 
spørgeskemaet, der kun forelå i en dansk og en-
gelsk udgave.

Undersøgelser anvendt til sammen-
ligninger: 

Baggrundsbefolkningen

For at kunne sammenligne vores data med bag-
grundsbefolkningen i Danmark har vi valgt at 
inddrage to store undersøgelser af levekårene 
i Danmark. Det drejer sig om ”Udviklingen i 
befolkningens levekår over et kvart århund-
rede” (2003)34 fra Socialforskningsinstituttet 
samt ”Sundheds- og Sygelighedsundersøgelsen” 
(2005)35 fra Statens Institut for Folkesundhed. 

Undersøgelsen af “Befolkningens levekår år 
2000” er den tredje omfattende undersøgelse af 
den voksne befolknings leveforhold, der er blevet 
gennemført af Socialforskningsinstituttet. Den 
første undersøgelse blev under navnet “Velfærds-
undersøgelsen” gennemført af Socialforskningsin-
stituttet i 1976, hvor godt 5.000 personer i alderen 
20-69 år blev interviewet. Den anden undersøgel-
se, benævnt “Undersøgelsen af levekårsændringer-
ne fra 1976 til 1986”, bestod af geninterview af de 
nu 30-79 årige personer fra stikprøven i den første 
undersøgelse.36

I 2000 blev de nu 44-93 årige personer fra 
1976-stikprøven, som stadig var i live, forsøgt in-
terviewet endnu en gang, sammen med en ny stik-
prøve af 20-43 årige. Det er således muligt at følge 
udviklingen for de samme personer over 24 år 
samtidig med, at man kan sammenligne forholde-
ne for forskellige personer, der på forskellige tids-
punkter var i samme position.37

Vi har primært ønsket at sammenligne vores 
data med de data, som er indsamlet i 2000, idet 
vi er interesseret i at beskrive levekårene for hiv-
smittede i Danmark i dag. Og særligt har vi an-
vendt data om økonomiske forhold, tilknytning til 
arbejdsmarkedet, niveau af erhvervsuddannelse, 
samt boligforhold. 

Sundheds- og Sygelighedsundersøgelsen (2005) 
(SUSY-2005) er ligeledes en ud af en række un-
dersøgelser af den danske befolkning. Den er den 
fjerde nationale undersøgelse af sundhed og syge-
lighed i den danske befolkning.38

I SUSY-2005 tegnes et bredt billede af sund-
hedstilstand, livskvalitet og sygelighed og af fak-
torer af betydning herfor. Desuden beskrives ud-
viklingen fra 1987 til 2005. I alt er 14.566 danskere 
blevet interviewet til undersøgelsen.39

Den samlede stikprøve til undersøgelsen i 
2005 omfatter 21.832 danske statsborgere på 16 år 
eller derover. Og der er i alt opnået interview med 
14.566 personer – svarende til en samlet svarpro-
cent på 66,7 %.40

Dansk UkendtIkke-dansk

Tabel 1.6 Hiv-smittede i forhold til dansk og ikke-dansk etnicitet
Tal fra Den Danske Hiv-Kohorte (DHK), Hiv-meldesystemet (SSI) og 
Levekårsundersøgelsen (LK)

DHK 
SSI 
LK

Tabel 1.7 Antallet af hiv-smittede med forskellig etnisk baggrund 
Tal fra Den Danske Hiv-Kohorte (DHK), Hiv-meldesystemet (SSI) og 
Levekårsundersøgelsen (LK)

DHK 
SSI 
LK

72 %
67 %
81 %

1,3 %
2,5 %
0,5 %

27 %
32 %
18 %

Afrika AmerikaEuropa
15 %
19 %
6,7 %

1,9 %
2,1 %
1,7 %

4,9 %
4,3 %
7,2 %

Asien
5,3 %
4,7 %
1,9 %
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Stikprøven består af to dele:41 Brobyggerprojektet så også nærmere på sundheds-
personalets vanskeligheder ved at tale med de etni-
ske patienter om smitteveje og sikker sex. Projektet 
fandt, at der i mødet mellem etniske patienter og 
de hiv-behandlende centre er problemer og særlige 
udfordringer for begge parter: 

Sygeplejerskerne oplever typisk, at det 
er svært at komme ind på livet af mange af 
de etniske patienter, bl.a. fordi reaktionerne 
på hiv er anderledes end de reaktioner, per-
sonalet er kendt med fra danske patienter. 
Samtidig opleves samtalerne med de etni-
ske patienter som mere vanskelige. Ikke 
kun pga. sproget, men også fordi mange 
sygeplejersker oplever, at de kulturelle for-
skelle skaber mange problemer for kontak-
ten og dialogen med de etniske patienter.43

Også i Levekårsundersøgelsen blev der fra start 
sat fokus på de etniske hiv-smittede. Allerede i in-
terviewene med informanterne i starten af under-
søgelsen, blev denne gruppe omtalt som en særlig 
sårbar gruppe. Det blev fortalt, at mange har dårlig 
tilknytning til arbejdsmarkedet og derfor også har 
en dårlig økonomi, mange lever meget hemmeligt 
med deres hiv-status, og der er stor frygt for at bli-
ve ’afsløret’, og sundhedspersonalet og rådgiverne 
oplever ofte, at være usikre på om denne gruppe 
har forstået de beskeder, der gives. 

Når vi i denne rapport omtaler ’de etniske’ har 
vi valgt ikke at medtage gruppen af personer, som 
er født i det øvrige Skandinavien og i Europa. De 
udgør en meget lille gruppe og samtidig må det 
formodes, at hvad der opfattes som kulturelle for-
skelle er mindre for disse europæere, og at perso-
nalets vanskeligheder med at kommunikere også 
har mindre betydning.

I afsnittet om oprindelsesland vil der blive set 
nærmere på, hvordan gruppen af etniske respon-
denter fordeler sig geografi sk og i forhold til sek-
suel orientering.

Hiv-smittede stofbrugere

En anden gruppe hiv-smittede, der eksisterer me-
get lidt viden om, er hiv-smittede stofbrugere. 

»

Da denne undersøgelse er helt ny, er det forsøgt at 
anvende denne så meget som muligt ved sammen-
ligninger med baggrundsbefolkningen. Vi har sær-
ligt anvendt denne undersøgelse til sammenligning 
af data om seksuelle problemer, men den er ligele-
des anvendt til at sammenholde Levekårsundersø-
gelsens data med data om baggrundsbefolkningen 
vedrørende sociale relationer og psykiske tilstand, 
selvvurderet helbred, samt indtægt og gennemført 
erhvervsuddannelse. 

Etniske hiv-smittede

For så vidt angår mere generel viden om forhol-
dende for etniske hiv-smittede fi ndes der ikke me-
get litteratur. Den mest grundige beskrivelse er at 
fi nde i den rapport, som Hiv-Danmark udgav på 
baggrund af det såkaldte ”Brobyggerprojekt”, hvor 
der blev sat fokus på de udfordringer, der ligger i 
mødet mellem sundhedspersonalet og de hiv-smit-
tede etniske patienter.42

Der blev i forbindelse med dette projekt inter-
viewet 35 etniske hiv-smittede og en lang række 
sundhedspersonaler. 

Rapporten inddrager en række vigtige temaer, 
såsom spørgsmålet om, hvorvidt de etniske hiv-
smittedes reaktion, når de få at vide at de er smit-
tede, adskiller sig fra andre hiv-smittedes reaktion, 
om at skulle fortælle andre om deres hiv-status, 
om ønsket om at møde (eller ikke møde) andre hiv-
smittede, om det lave vidensniveau både for så vidt 
angår hiv og sygdomsudvikling og om sex og smit-
teveje. 

Geninterviewdelen: omfatter et geninterview af 
de personer, der blev udtrukket til Sundheds- og 
sygelighedsundersøgelsen 1994, og som blev ge-
ninterviewet første gang i 2000-undersøgelsen 
– i alt 5.787 personer. For at være repræsentativ 
for alle aldersgrupper er denne delstikprøve sup-
pleret med de yngste aldersgrupper.
Tværsnitsdelen: en regionsstratifi ceret stikprøve 
på 16.045 personer. Denne delstikprøve skal sik-
re, at der indgår svar fra ca. 3.000 personer fra 
hver af de fem nye regioner i undersøgelsen. 

•

•
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Stofbrugerne har de sidste 10 år hvert år udgjort 
ca. 10 % af ny-konstaterede hiv-smittede, og af den 
samlede gruppe af hiv-smittede udgør de ca. 9 % 
ifølge opgørelserne fra Statens Serum Institut. 

Den mest uddybende undersøgelse, der forelig-
ger om hiv-smittede stofbrugere er fra 2004 og har 
titlen: ”Living with the Daily Dose: Comparing 
National Policies and Practices to Improve Access 
and Adherence of HIV-positive Drug Users to 
Antiretroviral Treatment”, som er en del af et EU-
projekt44 som Specialinstitutionen Forchhammer-
svej har deltaget i. Formålet med undersøgelse var 
at evaluere og sammenligne stofbrugers adgang til 
ARV behandling samt adherence i en række for-
skellige europæiske lande, og efterfølgende komme 
med anbefalinger til ”best practice” på området. 

I den danske del af dette EU-projekt blev i alt 
34 hiv-smittede stofbrugere fra hele landet – dog 
med hovedvægt af interviewpersoner fundet gen-
nem Specialinstitutionen Forchhammersvej – og 
18 fagpersoner interviewet.45

I Levekårsundersøgelsen har vi søgt at få øget 
kendskabet til de særlige problemstillinger, som 
gør sig gældende for hiv-smittede stofbrugere. 

Kildekritik af anvendte undersøgelser

Ovenstående undersøgelser er dog heller ikke ”den 
fulde sandhed” om disse målgrupper.

Da både SUSY-2005 og SFI undersøgelserne 
er opfølgninger på tidligere undersøgelser, er der 
for begge undersøgelser et vist frafald. På trods af, 
at der i begge undersøgelser er gjort meget for at 
kompensere for bortfald og for at opnå størst mu-
lig repræsentativitet, kan man ikke være sikker på, 
at de personer, som har deltaget i undersøgelsen 
modsat den gruppe, som var trukket ud til at del-
tage, rent faktisk er repræsentative for den danske 
befolkning. Derfor skal man naturligvis behandle 
data fra disse to undersøgelser med dette in mente. 
Bortfaldet giver blandt andet det problem, at man 

ikke kan være sikker på, at studiepopulationen sva-
rer til den udvalgte gruppe mht. helbred. For nogle 
ved man, at de ikke kunne medvirke på grund af 
sygdom, og det er en generel erfaring, at motivatio-
nen for eller overskuddet til at medvirke i undersø-
gelser er mindst blandt de socialt dårligst stillede.

Eksempelvis er bortfaldet i SUSY-2005 størst 
blandt personer over 80 år og blandt enlige. Men 
blot at korrigere med fl ere interview af disse to 
grupper ville ikke have hjulpet, for problemet er jo 
netop en formodning om, at ikke-deltagerne afvi-
ger fra deltagerne, og det vil gælde uanset antallet 
af interviewede. 

Derudover er der kun danske statsborgere 
blandt svarpersonerne i SUSY-2005. Personer med 
bopæl i Danmark, som ikke har dansk statsborger-
skab, er dermed ikke med i undersøgelsen. 

Heller ikke Brobyggerprojektet eller under-
søgelsen om stofbrugerne kan formodes at være 
fuldt dækkende for deres målgrupper. Brobyg-
gerprojektets konklusioner er baseret på interview 
med 35 etniske hiv-smittede samt sundhedsperso-
nale. Og undersøgelsen af hiv-smittede stofbru-
gere er baseret på interview med 34 hiv-smittede 
stofbrugere fra hele landet, dog med hovedvægt af 
interviewpersoner fundet gennem Specialinstituti-
onen Forchhammersvej. Dertil kommer 18 fagper-
soner som er interviewet. De interviewpersoner, 
som er tilknyttet Specialinstitutionen Forchham-
mersvej, må antages at være anderledes stillet end 
de stofbrugere som ikke er, idet der er tale om en 
institution, som har specielt fokus på netop stof-
brugere med sundhedsmæssige problemer, som 
har brug for en særlig indsats. Der er dog også del-
tagere fra andre dele af landet. 

Med dette in mente mener vi, at disse undersø-
gelser, lige som Levekårsundersøgelsen, kan bru-
ges til at beskrive respondenternes situation, og 
sammenligningen med disse er et godt bidrag til et 
samlet billede af hiv-smittedes levekår og livskvali-
tet i Danmark. 
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  Soundex er en måde at kode et efternavn på. Soundex 
står for ”Sound Index”. Dette index er baseret på den måde et 
efternavn lyder, snarere end den måde, hvorpå det staves. 
Konsonanterne i efternavnet ’oversættes’ til en kode. Det an-
tages, at man med Soundex kan opnå op til 99 % unikhed, 
hvilket giver meget stor sikkerhed for at dobbeltregistreringer 
kan konstateres. Soundex-koden kan ikke ’oversættes’ tilbage 
til efternavn og den enkeltes anonymitet er derfor sikret. 

  2005 er valgt, fordi det er perioden, hvor Levekårsunder-
søgelsen blev gennemført. 

  I begge tabeller er tallene afrundet, hvorfor det samlet 
ikke giver 100 %. 

48 

49 

50 

  Kategorien ’blodprodukter’ omfatter personer smittet via 
blodtransfusion og blødere smittet via blødermedicin.

  Tallene fra DHK i tabellerne 1.5, 1.6 og 1.7 refererer til 
de personer, der har haft kontakt med de hiv-behandlende 
centre i den periode, hvor spørgeskemaerne blev uddelt.

  Tallene fra Hiv-meldesystemet i tabellerne 1.5, 1.6 og 
1.7 er pr. 31. december 2005.

  Dette tal indbefatter også personer, der er under 18 år. 
Da hverken tallene fra DHK eller LK omfatter denne gruppe, 
kan dette tal vedrørende perinatal smitte ikke sammenlignes 
med DHK’s og LK’s.
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54 
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Grunddata2.2.
Antal besvarelser

Der er i spørgeskemaundersøgelsen stillet en række 
traditionelle levekårsspørgsmål, som skal være med 
til at belyse ”hvem” de hiv-smittede er, og hvilke 
kår de lever under. I dette kapitel vil både en række 
af de traditionelle levekårsdata og mere hiv-speci-
fi kke data blive præsenteret.

1.212 personer har besvaret spørgeskemaet helt 
eller delvist, og udgør dermed det samlede antal 
respondenter i undersøgelsen. Den mulige respon-
dentgruppe er personer, der er fyldt 18 år, som har 
haft kontakt med et hiv-behandlende center i tids-
rummet 1. september 2005 – 31. juli 2006, og som 
er kendt ved et af disse centre før 1. september 
2005. Denne gruppe udgøres af i alt 3.191 perso-
ner. Der er dermed opnået en svarprocent på 38.

Der er registreret omkring 3.500-3.600 leven-
de hiv-smittede i DHK, men nogle af disse (ca. 80 
personer) er under 18 år og en række personer bor 
i udlandet og har derfor ikke haft kontakt med et 
hiv-behandlende center i undersøgelsesperioden. I 
forhold til den samlede gruppe som kendes i DHK 
(og som er i live) er svarprocenten derfor lidt min-
dre, nemlig 34. I forhold til skønnet, fra Statens 
Serum Institut, over levende hiv-smittede, der har 
kendskab til deres hiv-status, nemlig 4.000, udgør 
svarprocenten 30. 

Under alle omstændigheder er der opnået en 
tilfredsstillende besvarelsesprocent. Til sammen-
ligning fi k den norske FAFO undersøgelse 311 
besvarelser ud af en samlet population af hiv-smit-
tede på 1.500-1.600 personer på det tidspunkt un-
dersøgelsen blev gennemført,1 svarende til en svar-
procent på ca. 20. 

I præsentationen af undersøgelsens data har vi 
dels valgt at kigge på besvarelserne fra den samle-
de gruppe af respondenter og dels på besvarelserne 
fra undergrupper af respondentgruppen. Gruppen 
af hiv-smittede i Danmark er en uhomogen grup-
pe, som det på mange områder kan være svært at 
sige noget generelt om. Derfor har vi valgt for en 
stor del af spørgsmålene, at se på hvordan besva-
relserne fordeler sig for specifi kke grupper. Der 
kan være stor forskel på levekår for en hiv-smittet 
afrikansk heteroseksuel kvinde og en hiv-smittet 
dansk homoseksuel mand.  

Men det er ikke kun forskellene vi har interesse 

i at identifi cere. Der kan ligeledes være områder, 
hvor formodningen er, at der er store forskelle de 
forskellige grupper imellem, men hvor dette viser 
sig ikke at være tilfældet. Måske er der fl ere lighe-
der end man spontant antager. 

Køn 

I forhold til køn fordeler det samlede antal besva-
relser sig således, jvf. tabel 2.1: 

Tabel 2.1 Respondenter fordelt på køn
Køn
Mænd
Kvinder
I alt

I DHK (altså den samlede gruppe af mulige re-
spondenter) er fordelingen, at 73 % er mænd og 27 
% er kvinder. I Levekårsundersøgelsen er der altså 
en lille overrepræsentation af mænd blandt respon-
denterne, og primært handler det om en overre-
præsentation af homoseksuelle mænd. 

Alder 

Alderen er beregnet i forhold til, hvad den enkelte 
fyldte i løbet af 2005, hvor uddelingen af spørge-
skemaer blev påbegyndt. Det betyder for eksem-
pel, at alle som har angivet 1972 som fødselsår, re-
gistreres som værende 33 år. 

Den samlede gruppe af besvarelser har en bred 
aldersfordeling fra fødselsår i 1928 (77 år) til 1985 
(20 år). 

Medianalder fordelt på de enkelte grupper lig-
ger tæt på hinanden, jvf. tabel 2.2. For den samle-
de gruppe af respondenter er medianalderen 44 år. 
En enkelt gruppe skiller sig ud fra de øvrige, idet 
medianalderen for de etniske er 39 år og dermed 5 
år lavere end det samlede gennemsnit. 

Forskellen i medianalder mellem danske og et-
niske personer gør sig også gældende i DHK, her 
er medianalder for alle 43 år og for alle ikke-dan-
ske 39 år.2 

Procent
79 %
21 %

100 %

Antal besvarelser
952
260

1.212
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Tabel 2.2 Medianalder
Gruppe
Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere
De gamle
De nye

Tabel 2.3 Aldersfordeling på intervaller for alle 
respondenter
Alder
20-29 år
30-39 år
40-49 år
50-59 år
60-69 år
70-77 år
I alt 

Hvis man sammenligner aldersfordelingen af den 
samlede gruppe af respondenter med de etniske 
opdelt på intervaller på 10 år, bliver forskellen ty-
deligere (jvf. tabellerne 2.3, 2.4 og 2.5). Mere end 
halvdelen af de etniske (54 %) er mellem 20-39 år, 
mens denne gruppe kun udgør 31 % af den sam-
lede gruppe af respondenter. Dertil kommer at kun 
12 % af de etniske er 50 år eller derover, og ingen 
er over 70 år, mens det for den samlede gruppe af 
respondenter er 34 %, som er 50 år eller derover, 
og heraf er 1 % over 70 år. 

Aldersgruppen 40-49 år er lige stor for de etni-
ske og den samlede gruppe af respondenter. For de 
etniske udgør denne gruppe 35 %, mens den for 
den samlede gruppe udgør 36 %. 

Hvis man laver samme fordeling på interval-
ler af 10 år for henholdsvis de homoseksuelle og 
de heteroseksuelle er det ikke store forskelle, man 
ser på aldersgrupperne. For begge grupper gælder, 
at aldersgrupperne er jævnt fordelt med få i alders-
grupperne 20-29 årige og over 70 år. Både de ho-
moseksuelle og de heteroseksuelle har fl est i alders-
gruppen 40-49 årige (hhv. 40 % og 39 %). 

Antal besvarelser
1.201

634
337
69

131
39

629
552

Medianalder
44 år
44 år
45 år
49 år
39 år
44 år
47 år
41 år

Antal personer
55

308
432
261
128
17

1.201

Procent
5 %

26 %
36 %
22 %
11 %
1 %

101 %

Tabel 2.4 Aldersfordeling på intervaller på forskellige grupper af hiv-smittede

Alder
20-29 år
30-39 år
40-49 år
50-59 år
60-69 år
70-77 år
I alt 

Stofbrugerne og de biseksuelle udgør antalsmæs-
sigt mindre grupper end de øvrige, og tallene her-
for er derfor behæftet med mere usikkerhed. Me-
dianalderen for biseksuelle mænd er på 49 år og 
ligger således en smule over den samlede gruppe.
Denne tendens viser sig også i opdelingen med 10 
års intervaller hos de biseksuelle, idet halvdelen af 
de biseksuelle angiver at være over 50 år. Hos stof-
brugerne ligger den største gruppe, som hos hete-
roseksuelle og homoseksuelle, mellem 40-49 år og 
udgør 67 %. 

Etniske

14
56
46
12
3
0

131

Antal
11 %
43 %
35 %
9 %
2 %
0 %

100 %

%
Stofbrugere

0
7

26
5
1
0

39

Antal
0 %

18 %
67 %
13 %
3 %
0 %

101 %

%
Biseksuelle

1
13
21
15
15
4

69

Antal
1 %

19 %
30 %
22 %
22 %
6 %

100 %

%
Heteroseksuelle

13
91

101
77
48
7

337

Antal
4 %

27 %
30 %
23 %
14 %
2 %

100 %

%
Homoseksuelle 

29
142
254
148
57
4

634

Antal
5 %

22 %
40 %
23 %
9 %
1 %

100 %

%

Tabel 2.5 Aldersfordeling på intervaller fordelt efter 
smittetidspunkt

Alder
20-29 år
30-39 år
40-49 år
50-59 år
60-69 år
70-77 år
I alt 

De gamle

6
115
245
174
82
7

629

Antal
1 %

18 %
39 %
28 %
13 %
1 %

100 %

%
De nye

49
190
179
81
44

9
552

Antal 
9 %

34 %
32 %
15 %
8 %
2 %

100 %

%
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Fødested

Som det fremgik af kapitel 1 er 81 % af den sam-
lede gruppe af respondenter født i Danmark, jvf. 
tabel 1.6. Af tabel 2.6 fremgår det hvor mange 
homoseksuelle, biseksuelle, stofbrugere og hetero-
seksuelle, der er af dansk oprindelse. 

Tabel 2.6 Respondenter med Danmark som oprin-
delsesland

Homoseksuelle
Biseksuelle
Stofbrugere
Heteroseksuelle

Den gruppe, hvor fl est svarer, at de ikke er af 
dansk oprindelse, er de heteroseksuelle. Af tabel 
2.7 fremgår det, at det drejer sig om en fjerdedel af 
de heteroseksuelle respondenter.

Ser vi nærmere på gruppen af heteroseksuelle 
og oprindelsesland for disse respondenter, så kom-
mer hovedparten, der ikke er født i Danmark, fra 
Afrika, som det fremgår af tabel 2.7. 

Antal besvarelser
557

61
31

343

Procent
88 %
88 %
79 %
75 %

Tabel 2.7 Alle heteroseksuelle respondenter fordelt på oprindelsesland
Oprindelsesland
Danmark
Afrika
Øvrige Skandinavien og Europa
Asien
Øvrige lande
I alt 

Gennem undersøgelsen har vi ønsket at sætte yder-
ligere fokus på gruppen af danske heteroseksuelle 
og på etniske hiv-smittede som to separate grup-
per, for at kunne vurdere eventuelle forskelle og 
ligheder.

Den eksisterende danske viden om disse to 
grupper har indtil nu være begrænset, set i forhold 
til eksempelvis mænd, der har sex med mænd.. 
Gennem de indledende interview med informan-
terne, fremgik det, at den gængse opfattelse er, at 
heteroseksuelle hiv-smittede sjældent møder frem 
til arrangementer, seminarer og lignende i hiv-or-
ganisationerne. Det er endvidere forestillingen, at 

mange fra denne gruppe lever meget isoleret og 
lukket med deres hiv-status.

Der er langt hen ad vejen den samme forstå-
else af gruppen af etniske hiv-smittede. En række 
af disse personer kommer endvidere fra lande, 
hvor forståelsen af hiv og aids er anderledes end i 
Danmark, og hiv er mere tabubelagt og stigmati-
serende. Som der står i Hiv-Danmarks Brobygger-
rapport: 

I mange af de lande som disse mennesker 
kommer fra, er sygdommen mærkbar og føl-
gevirkningerne synlige, samtidig med at der 
ikke tales åbent om hiv og aids. De hiv-smit-
tede kan ikke andet end opleve hiv som en 
særlig og meget tabubelagt sygdom, der også 
umiddelbart forbindes med en snarlig død.3

Mange af de etniske hiv-smittede kommer fra 
lande, hvor man har et billede af, at man dør efter 
kort tid, når man har fået at vide, at man er hiv-
smittet – i mange afrikanske lande får man først 
foretaget en hiv-test, når man har udviklet alvor-
lige symptomer på hiv, og behandlingsmuligheder 
er fortsat ringe mange steder. I Brobyggerrappor-
ten konkluderes det, at konsekvensen af dette ek-
sempelvis kan være, at det kan være langt sværere 
at modtage information i en længere periode efter 
diagnosen, fordi den krise, man bringes i, har en 
anden karakter end hos danskfødte. 

Seksuel identitet

I spørgeskemaet er den enkelte blevet bedt om at 
angive hvilket udsagn om seksuel identitet, der 
passer bedst på vedkommende. Der var mulighed 
for at kategorisere sig om heteroseksuel, homosek-
suel eller biseksuel og endelig en mulighed for at 
markere, at man ikke kunne placere sig i nogen af 
disse kategorier. Der var 3 % som ikke kunne pla-
cere sig i nogen af de tre førstnævnte kategorier.

Langt den største gruppe udgøres af MSM, 
fordelt på mænd, der enten identifi cerer sig som 
homoseksuelle eller som biseksuelle, jvf. tabel 2.8.

Man bør være varsom med at sammenligne 
disse tal med Hiv-meldesystemets og DHK’s tal, 
idet disse angiver sandsynlig smittemåde og ikke 

»

Antal besvarelser
343

66
24
16
9

458

Procent
75 %
14 %
5 %
3 %
2 %

99 %
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seksuel identitet. Der er dog – ikke overraskende 
– en vis sammenhæng mellem de data, der er præ-
senteret i kapitel 1, om hvordan den enkelte mener 
sig smittet og disse data for seksuel identitet.

I SUSY-2005 er der stillet fuldstændig det 
samme spørgsmål, og ikke overraskende er der en 
stærk overrepræsentation af MSM respondenterne 
i Levekårsundersøgelsen. Hvad der måske er mere 
overraskende er den lave andel af personer, som 
eksplicit angiver at identifi cere sig som homosek-
suelle eller biseksuelle i SUSY-2005 undersøgelsen. 
Men den store overrepræsentation af MSM er ikke 
mindst relevant, når vi, som i næste afsnit, ser nær-
mere på ægteskabelig status.

En enkelt person, der identifi cerer sig om ho-
moseksuel, angiver at være kvinde. Vi vil dog væl-
ge at omtale denne gruppe som mænd i rapporten, 
da disse udgør 99,8 % af gruppen af selvidentifi ce-
rede homoseksuelle.

Ægteskabelig status 

Der er i spørgeskemaet spurgt til den enkeltes æg-
teskabelige stilling rent juridisk. Hertil svarer cirka 
en tredjedel (34 %) af alle respondenter, at de enten 
er gift eller lever i registreret partnerskab, og 44 % 
svarer, at de er ugifte, jvf. tabel 2.9. 

Ved en sammenligning af den samlede gruppe 
af respondenter i Levekårsundersøgelsen med re-
sultaterne fra SUSY-2005 ses en tydelig forskel i 
fordelingen.4 Mere end halvdelen (55 %) i SUSY-
2005 er enten gift eller lever i registreret partner-
skab. I Levekårsundersøgelsen er det kun 34 % der 
angiver at tilhøre disse to kategorier. I SUSY-2005 
svarer knap 29 %, at de er ugifte, mens det tilsva-
rende tal i Levekårsundersøgelsen er 44 %. Og der 
er også i Levekårsundersøgelsen langt fl ere separe-
rede eller fraskilte, end der er i SUSY-2005.

Noget af forskellen kan skyldes, at vi ikke har 
foretaget analyser, som tager forbehold for alder 
og køn de to undersøgelser imellem. SUSY-2005 er 
sammensat, så den er repræsentativ for den samle-
de befolkning som helhed på alle aldersgrupper.

Det er ikke overraskende, at der i Levekårs-
undersøgelsen er en langt større andel, der lever i 
registreret partnerskab, eftersom andelen af homo-
seksuelle i denne population er langt større end i 

Tabel 2.8 Selvrapporteret seksuel identitet 
– sammenlignet med baggrundsbefolkningen

Seksuel identitet
Heteroseksuel
Homoseksuel
Biseksuel
Kan ikke placere sig inden 
for nogen af disse kategorier
Uoplyst
I alt

Tabel 2.9 Ægteskabelig status - alle

Gift
Registreret partnerskab
Separeret 
Fraskilt
Enke eller enkemand
Ugift
I alt

Antal besvarelser
460
638

70

32
12

1.212

%
38 %
53 %
6 %

3 %
1 %

101 %

%
82 %
1 %
1 %

6 %
11 %

101 %

Levekårsundersøgelsen SUSY-2005

baggrundsbefolkningen. Det er derimod overra-
skende, at andelen blandt Levekårsundersøgelsens 
respondenter, der er separerede og fraskilte (16 %), 
er meget større end i SUSY-2005 (8 %). 

Ud fra Levekårsundersøgelsens data kan vi 
desværre ikke se, om respondenterne er blevet skilt 
før eller efter, de er blevet hiv-smittet. Vi kender 
derfor ikke sammenhængen: Er der større risiko 
for, at man bliver smittet med hiv fordi man er 
skilt, eller er der større risiko for at blive skilt, fordi 
man er hiv-smittet?

Hvorvidt forskellen i andelen, der har svaret, 
at de er ugifte, er overraskende, er vanskeligt at 
vurdere, eftersom der er en overrepræsentation af 
homoseksuelle i Levekårsundersøgelsen. Måske er 
homoseksuelle i almindelighed mindre tilbøjelige 
til at indgå i registreret partnerskab end heterosek-
suelle er til at gifte sig – det vides ikke! Men som 
det ses i tabel 2.10 er homoseksuelle i Levekårsun-
dersøgelsen mindre tilbøjelige til at lade sig regi-
strere (eller blive gift) end baggrundsbefolkningen.

Hvorvidt dette har sammenhæng med, at grup-
pen af homoseksuelle i Levekårsundersøgelsen er 
hiv-smittede, kan der kun gisnes om.

Ses der nærmere på den heteroseksuelle gruppe 

Antal besvarelser
222
197
29

167
62

534
1.211

%
18 %
16 %
2 %

14 %
5 %

44 %
99 %

%
55 %
1 %
1 %
8 %
8 %

29 %
102 %

Levekårsundersøgelsen SUSY-2005
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Tabel 2.10 Ægteskabelig status – heteroseksuelle, etniske og homoseksuelle 
– sammenlignet med baggrundsbefolkningen

Gift
Registeret partnerskab
Separeret 
Fraskilt
Enke eller enkemand
Ugift
I alt 

SUSY-2005

55 %
1 %
1 %
8 %
8 %

29 %
102 %

%
Homoseksuelle

18
173

6
63
29

349
638

3 %
27 %
1 %

10 %
5 %

55 %
101 %

%
Etniske

57
7

10
21
8

29
132

43 %
5 %
8 %

16 %
6 %

22 %
100 %

%
Heteroseksuelle

113
17
10
62
22

121
345

Antal be-
svarelser

33 %
5 %
3 %

18 %
6 %

35 %
100 %

%

og de etniske, ses stadig en tydelig forskel i den an-
del som angiver at være gift. Andelen, der angiver 
at være ugift, ligger til gengæld tættere på SUSY-
2005, tabel 2.10. 

5 % af de heteroseksuelle respondenter sva-
rer, at de lever i registreret partnerskab. Om dette 
skyldes en misforståelse af spørgsmålet, eller der er 
enkelte personer, som ikke ved hvad dette dækker 
over, og ved en fejl har brugt dette som svarkate-
gori, ved vi ikke. 
Til gengæld angiver næsten 21 % af den hetero-
seksuelle gruppe og mere end 23 % af de etniske, 
at være enten separeret eller fraskilt, mens dette tal 
fra SUSY-2005 kun udgør 8 %.

Hvis vi alene ser på heteroseksuelle, der er gift 
eller lever i registreret partnerskab (næsten 5 % af 
dem, der har identifi ceret sig som heteroseksuelle, 
har svaret, at de lever i registreret partnerskab), lig-
ger dette tal også markant lavere end i SUSY-2005 
undersøgelsen. For gruppen af etniske er dette 
tal også lavere end i SUSY-2005, men ikke nær så 
markant som blandt gruppen af heteroseksuelle. 

der er noget, som tyder på, at der blandt re-
spondenterne i gruppen af heteroseksuelle og et-
niske i Levekårsundersøgelsen er en noget større 
andel af skilsmisser og separationer end tilfældet er 
i baggrundsbefolkningen. For de heteroseksuelle i 
vores undersøgelse udgør dette 21 % og for de et-
niske 24 %, hvor det for SUSY-2005 kun udgør
8 %. 

Selvom der ikke ved sammenligningerne mel-
lem de to undersøgelser er taget forbehold for al-
dersforskelle og eventuelle geografi ske forskelle,5 
tyder det på, at man som gift eller registreret hiv-

Antal be-
svarelser

Antal be-
svarelser

smittet har en langt større risiko for at blive se-
pareret og skilt. Eller at skilte og separerede har 
større risiko for at blive smittet med hiv. Dette kan 
skyldes, at man gennem mange år har levet i et 
fast forhold, og derfor ikke har haft behov for at 
forholde sig til brugen af kondom og beskytte sig 
mod seksuelt overførte sygdomme.

Biseksuelle er ikke medtaget i tabel 2.10, da de 
antalsmæssigt er en mindre gruppe (70 personer). 
Men også i denne gruppe er andelen af separatio-
ner og skilsmisser stor (i alt 26 %).

I forsøget på at afdække hiv-smittedes sociale 
relationer, er det ikke nok at se på om den enkelte 
er gift eller ikke (civilstand). I spørgeskemaet er 
der derfor også blevet spurgt til, om den enkelte 
har en fast partner, vel vidende at heller ikke dette 
nødvendigvis giver et entydigt billede af de so-
ciale relationer. Ikke at have en fast partner er ikke 
nødvendigvis udtryk for, at man ikke har sociale 
relationer, men det er alligevel en del af helhedsbil-
ledet og måske et bedre billede end konstateringen 
af civilstand.

Faste partnere

Lidt mere end halvdelen af alle respondenterne 
i Levekårsundersøgelsen angiver at have en fast 
partner. Man må formode, at de 34 %, der tidli-
gere har angivet at de er gift eller lever i registreret 
partnerskab, indgår i denne gruppe, så der er altså 
godt 20 % udover de gifte og registrerede, der har 
en fast partner.
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Tabel 2.11 Har du en fast partner?

Ja
Nej
I alt

Ses der nærmere på hvem der har en fast partner, 
er der ikke de afgørende forskelle, hverken i for-
hold til seksuel identitet, etnicitet, om man er stof-
bruger eller om man er konstateret smittet før eller 
efter 1997. Der ses dog en svag tendens til, at fl ere 
danske heteroseksuelle (58 %) og etniske (61 %) 
har en fast partner end homoseksuelle (51 %) og de 
biseksuelle (51 %). I gruppen af stofbrugerne angi-
ver færrest at have en fast partner (45 %).

Tabel 2.12 Har du en fast partner? 
– forskellige grupper
Gruppe
Homoseksuelle 
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere
De gamle 
De nye

Hvordan disse tal forholder sig i forhold til bag-
grundspopulationen vides ikke. Hverken SUSY-
2005 eller befolkningsundersøgelsen fra Social-
forskningsinstituttet har spurgt til, om man har 
fast partner, hvorfor der ikke er mulighed for at 
lave sammenligninger.

Det tætteste man kan komme på noget, der 
kan sammenlignes med på dette område er i 
SUSY-2005, hvor man har spurgt de personer, som 
har angivet ikke at være gift eller leve i registreret 
partnerskab, om de er fast samlevende i papirløst 
samliv.

SUSY-2005 angiver at 55 % er enten gift eller 
lever i registreret partnerskab, 15 % lever i papir-
løst forhold og 30 % er ikke samlevende i papirløst 
forhold. I alt er det altså 70 % som enten er gift, le-
ver i registreret forhold eller er samlevende i papir-
løst forhold, og dvs. at 30 % bor alene (hvis man 
antager at folk, der er gift eller i registreret partner-
skab rent faktisk bor sammen).6 
I Levekårsundersøgelsen er der blevet spurgt til, 

hvor mange personer inkl. én selv, der bor i hus-
standen. 41 % har svaret, at de bor alene, mens 
58 % (633 personer) har svaret, at de bor sammen 
med en eller fl ere andre personer, se tabel 2.13. 

Tabel 2.13 Hvor mange bor i husstanden?
Antal personer
i husstanden  
inkl. sig selv
1 (alene)
2
3
4
5 eller derover
I alt

I tabel 2.14 kan det ses, hvem det er, der fortrins-
vis bor alene. Bortset fra gruppen af etniske er der 
i samtlige grupper fl ere, der bor alene, end der er 
i baggrundsbefolkningen og næsten halvdelen af 
de homoseksuelle bor alene. Vi har ikke i denne 
undersøgelse haft mulighed for at undersøge, om 
dette adskiller sig fra homoseksuelle i baggrunds-
befolkningen. Som det ses, er der ikke betydelig 
forskel i tallene hos ”de gamle” og ”de nye”.

Tabel 2.14 Andel der bor alene – forskellige grupper 
Gruppe
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere
De gamle 
De nye 

Alt i alt ser det altså ud til, at der i gruppen af hiv-
smittede som helhed er fl ere ugifte, fl ere skilsmis-
ser og fl ere, der bor alene end i baggrundsbefolk-
ningen. Det betyder ikke nødvendigvis, at man 
som hiv-smittet har et dårligere socialt netværk, 
men det er så markant, at det er værd at holde sig 
disse fakta for øje. Og det anbefales, at sammen-
hængen mellem hiv og skilsmisser og separationer 
bliver undersøgt nærmere.

Antal besvarelser
665
545

1.210

%
55 %
45 %

100 %

Antal svaret ja
323
199
35
79
17

342
307

%
51 %
58 %
51 %
61 %
45 %
54 %
55 %

Antal besvarelser
448
491
83
42
17

1.081

%
41 %
45 %
8 %
4 %
2 %

100 %

Antal besvarelser
284
109
26
22
14

248
193 

%
49 %
36 %
44 %
19 %
45 %
44 %
39 %
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Geografi sk fordeling

I spørgeskemaet er den enkelte blevet spurgt om, 
hvilket amt vedkommende bor i. På trods af struk-
turreformen og dannelsen af de nye regioner, har 
vi valgt at holde fast i denne opdeling. Dette skyl-
des, at spørgeskemaet blev udarbejdet i 2005, og 
altså inden strukturreformen, og i spørgeskemaet 
havde vi ikke taget forbehold herfor, og spurgt på 
en måde som gør det muligt at se, hvilken region 
den enkelte i dag ville tilhøre.

Næsten alle har svaret på dette spørgsmål 
(1.180) og besvarelserne fordeler sig som vist i tabel 
2.15.

Sammenlignet med hvordan den samlede 
gruppe af hiv-smittede fordeler sig på de otte hiv-
behandlende centre, er der ganske god overens-
stemmelse med Levekårsundersøgelsens tal. 72 
% af hiv-smittede i Danmark går til kontrol på de 
tre centre, der dækker optagelsesområdet Sjælland 
(inkl. København) og Bornholm (Rigshospitalet, 
Hvidovre Hos pital og Helsingør Sygehus).7 Som 
det ses i tabel 2.15, er det 73 % af Levekårsunder-
søgelsens respondenter, der bor i dette område. 

Det skal dog bemærkes, at der ikke nødven-
digvis er en fuldstændig overensstemmelse mel-

Tabel 2.15  Den geografi ske fordeling af respondenterne

København og Frederiksberg 
kommuner og Københavns amt
Øvrige Sjælland og Bornholm
Fyn
Jylland
I alt 

Antal besvarelser

669
192
64

255
1.180

%

57 %
16 %
5 %

21 %
99 %

lem, at man eksempelvis bor på Sjælland og går til 
kontrol og/eller behandling på et af de sjællandske 
hiv-behandlende centre. Fra interviewene med per-
sonalet på de hiv-behandlende centre ved vi, at der 
er patienter, som vælger at fastholde kontakten til 
deres hiv-behandlende center, selvom de fl ytter til 
en anden landsdel, eller vælger at følge en læge til 
et andet center, hvis denne fl ytter til et andet cen-
ter. Der er også enkelte hiv-smittede, som vælger 
at blive tilknyttet et hiv-behandlende center i en 
anden landsdel, fordi de ikke ønsker at gå til kon-
trol og/eller behandling tæt på deres bopæl. Men 
samlet set er dette en mindre del af patienterne og 
Levekårsundersøgelsens respondenter ser ud til at 
være bosat geografi sk i overensstemmelse med de 
patienter, der kendes i DHK. Det fremgår af tabel 
2.16, hvor de enkelte grupper af hiv-smittede bor.

Ikke overraskende ses, at hovedparten af både 
homoseksuelle og stofbrugere bor i det storkøben-
havnske område. Det er kendt, at mange fra netop 
disse grupper (uanset smittestatus) vælger at bo 
i København. Det fremgår også, at mere end en 
tredjedel af heteroseksuelle og etniske bor i Jylland 
eller på Fyn.

Indtægt og økonomi 

Internationalt er hiv en epidemi som i høj grad 
rammer fattige mennesker. Hvorvidt dette også er 
tilfældet i Danmark, har der ikke tidligere været 
kendskab til, og i en undersøgelse af hiv-smittedes 
levekår har det derfor være naturligt at spørge til 
den enkeltes økonomi. I spørgeskemaet er der både 
spurgt til egenindkomst og til husstandsindkomst 
og i tabel 2.17 og 2.18 ses oversigter over disse be-
svarelser sammenlignet med SUSY-2005. Som det 
fremgår, er der stort set overensstemmelse mellem Tabel 2.16 Den geografi ske fordeling af respondenterne

 – fordelt på grupper

København og Frederiksberg 
kommuner og Københavns amt
Øvrige Sjælland og Bornholm
Fyn
Jylland
I alt 
Antal besvarelser

Homoseksuelle

68 %
20 %
4 %
8 %

100 %
624 

Stofbrugere

65 %
24 %
0 %

11 %
100 %
37 

Etniske

46 %
15 %
9 %

30 %
100 %
125 

Biseksuelle

50 %
20 %
9 %

20 %
99 %
69 

Heteroseksuelle 

44 %
20 %
7 %

29 %
100 %
331 
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respondentgruppens indtægter (både hvad angår 
egen- og husstandsindkomst) og baggrundsbefolk-
ningens. Der er altså ikke noget, der tyder på, at 
respondenterne generelt set er økonomisk ringere 
stillet end andre.

Som det ses er der langt færre, der har besvaret 
spørgsmålet om husstandsindkomst end om egen-
indkomst. Der er muligvis en række personer, som 
ikke har været klar over, at egenindkomst, hvis 
man bor alene, også er husstandsindkomsten. Det 
kræver dog yderligere analyser at afklare dette.

Traditionelt benytter Socialforskningsinstitut-
tet husstandsindkomsten, når fattigdom i Dan-
mark skal belyses og det er derfor denne, der er 
anvendt i tabel 2.19, hvor forskellige gruppers hus-
standsindkomst er vist. Det fremgår af denne ta-
bel, at selvom gruppen af hiv-smittede som helhed 
har en indkomst, der ligger ganske tæt på bag-
grundsbefolkningen, så er der store forskelle, når 
man ser på de enkelte grupper af hiv-smittede.

Som det ses ligger husstandsindkomsten blandt 
heteroseksuelle ganske tæt på SUSY-2005 tallene, 
mens homoseksuelle generelt set har en noget hø-
jere husstandsindkomst. Omvendt forholder det 
sig med gruppen af etniske – her ligger husstands-
indkomsten noget under baggrundsbefolkningens 
og næsten en tredjedel i denne gruppe har en hus-
standsindkomst på under 200.000 kr. Det tyder 
altså på, at der i netop denne gruppe er mange med 
dårlig økonomi. Hvordan det forholder sig i et til-
svarende segment, der ikke er hiv-smittede, har 
vi ikke haft mulighed for at undersøge nærmere i 
denne undersøgelse. Det skal dog bemærkes, at an-
tallet af etniske, der har svaret på spørgsmålet om 
husstandsindkomst er lille (78 personer) og tallene 
skal derfor tolkes med varsomhed. Grupperne af 
biseksuelle og stofbrugere er ikke medtaget i ta-
bellen, da tallene her er mindre, men det kan dog 
nævnes, at 44 % af stofbrugerne angiver at have en 
husstandsindkomst på mindre end 200.000 kr. 

Disponibelt beløb pr. måned

I det foregående afsnit var homoseksuelle den 
gruppe, som angav at have den højeste husstands-
indkomst, mens de etniske sammen med stofbru-
gerne lå i bunden. De økonomiske muligheder den 

Tabel 2.17 Egenindkomst for alle respondenter sammenlignet med 
baggrundsbefolkningen

Egenindkomst 
0-199.000
200.000-399.000
400.000-599.000
600.000 og mere
Vil ikke svare
Ved ikke
I alt

Tabel 2.18 Husstandsindkomst for alle respondenter sammenlignet 
med baggrundsbefolkningen

Husstandsindkomst
0-199.000
200.000-399.000
400.000-599.000
600.000 og mere
Vil ikke svare
Ved ikke
I alt

Tabel 2.19 Husstandsindkomst for udvalgte grupper sammenlignet 
med baggrundsbefolkningen

Husstandsindkomst
0-199.000
200.000-399.000
400.000-599.000
600.000 og mere
Vil ikke svare
Ved ikke
I alt

Antal besvarelser
417
449
113
47
20
24

1.070

%
39 %
42 %
11 %
4 %
2 %
2 %

100 %

%
40 %
42 %
9 %
4 %
1 %
3 %

99 %

Levekårsundersøgelsen SUSY-2005

Antal besvarelser
113
153
182
164

14
22

648

%
18 %
23 %
28 %
25 %
2 %
3 %

99 %

%
17 %
24 %
24 %
24 %
2 %
9 %

100 %

Levekårsundersøgelsen SUSY-2005

13 %
22 %
29 %
31 %
2 %
3 %

100 %

32 %
19 %
24 %
13 %
3 %
9 %

100 %

17 %
24 %
24 %
24 %
2 %
9 %

100 %

Levekårsundersøgelsen SUSY-2005

18 %
27 %
26 %
23 %
3 %
2 %

99 %

Homo -
 sek suelle

EtniskeHetero-
seksuelle 

enkelte har, afhænger dog ikke alene af husstan-
dens indkomst, men hænger også sammen med 
omfanget af de faste udgifter, den enkelte hus-
stand er tynget af. Der er derfor også i spørgeske-
maet spurgt om, hvor meget husstanden samlet set 
har tilbage til det daglige forbrug (mad, tøj, fodtøj, 
mv.), når alle faste udgifter er betalt. 

Der tegner sig her det samme billede, som i 
foregående afsnit – at de homoseksuelle økono-
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misk set er bedst stillet, og at grupperne af etniske 
og stofbrugere har de sværeste økonomiske for-
hold.

Næsten en tredjedel af de homoseksuelle angi-
ver at have 8.000 kr. eller mere i husstanden til det 
daglige forbrug efter betaling af faste udgifter. Til 
sammenligning angiver en tredjedel (33 %) af de 
etniske at have mellem 0-1.999 kr. til rådighed. 

43 % af henholdsvis de etniske og stofbruger-
ne har et disponibelt beløb på under 3.000 kr. til 
rådighed, når de faste udgifter er betalt, mens det 
for de homoseksuelle, de heteroseksuelle og de bi-
seksuelle udgør henholdsvis næsten 18 %, 24 % og 
26 %. 

Egen vurdering af økonomiske 
situation

Der er også blevet spurgt til den enkeltes mere 
subjektive vurdering af husstandens økonomiske 
situation – som jo ikke nødvendigvis hænger sam-
men med de objektive fakta. Men også her tegner 
der sig det samme billede, som vi så i de foregå-
ende afsnit. Det er igen de homoseksuelle, som 

Tabel 2.20 Hvor meget husstanden samlet set har tilbage til det daglige forbrug, når alle faste udgifter og skatten er 
betalt – forskellige grupper

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere

vurderer husstandens økonomiske situation bedst, 
mens de etniske og stofbrugerne vurderer økono-
mien dårligst. 

Omvendt vurderer 68 % af homoseksuelle og 
66 % af de biseksuelle at deres økonomi er god el-
ler meget god. 57 % procent af de heteroseksuelle 
vurderer deres økonomi som god eller meget god. 

Der tegner sig altså samlet set et billede af, at 
respondenterne generelt set ikke er økonomisk dår-
ligere stillet end baggrundsbefolkningen, men at 
der blandt gruppen af stofbrugere og etniske både 
er faktuelt ringe økonomiske kår, og mellem 35 % 
og 40 % i disse grupper vurderer deres økonomi-
ske situation som dårlig eller meget dårlig.

Erhvervsuddannelse 

Spørgeskemaet indeholdt også spørgsmål om hvil-
ken uddannelsesmæssig baggrund den enkelte har. 
Da respondentgruppen hovedsageligt er i en al-
dersgruppe, hvor de er forbi grunduddannelsen, 
er der her alene valgt at se på hvilken erhvervsud-
dannelse, der senest er afsluttet. Data fra Leve-
kårsundersøgelsen sammenlignes her med data fra 

0-1.999 kr. 2.000-
2.999 kr. 

3.000-
3.999 kr. 

4.000-
5.999 kr. 

6.000-
7.999 kr. 

8.000 kr. 
eller mere 

Antal be-
svarelser

12 %
7 %

13 %
13 %
33 %
19 %

11 %
11 %
11 %
13 %
10 %
24 %

16 %
14 %
18 %
13 %
17 %
27 %

20 %
21 %
20 %
18 %
17 %
16 %

14 %
15 %
14 %
18 %
6 %
3 %

27 %
32 %
24 %
24 %
16 %
11 %

1.170
627
325
67

126
37

Tabel 2.21 Hvordan husstandens økonomiske situation vurderes – forskellige grupper

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske 
Stofbrugere

Meget god God
 

Hverken god 
eller dårlig 

Dårlig
 

Meget 
dårlig

Antal be-
svarelser

22 %
29 %
18 %
15 %
9 %

15 %

38 %
39 %
39 %
51 %
23 %
15 %

26 %
23 %
30 %
26 %
32 %
31 %

10 %
7 %
9 %
7 %

23 %
26 %

4 %
2 %
4 %
0 %

13 %
13 %

1.203
633
341
68

128
39
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Socialforskningsinstituttets undersøgelse om ”Ud-
viklingen i befolkningens levekår over et kvart år-
hundrede”.8 

Som det ses er der en påfaldende forskel i talle-
ne, hvis vi ser på lærlinge- eller efg-uddannelser og 
på de mellemlange og lange videregående uddan-
nelser. Der er dobbelt så mange i baggrundsbefolk-
ningen, som har en lærlinge- og efg-uddannelse 
end blandt Levekårsundersøgelsens respondenter 
– og omvendt er der dobbelt så mange blandt Le-
vekårsundersøgelsens respondenter, der har en 
mellemlang eller lang videregående uddannelse.

Et nærmere kig på respondenterne som grup-
per, jvf. tabel 2.22, afslører ikke nogen bemærkel-
sesværdig forskel i hvem, der har taget eller ikke 
taget en lærlinge- og efg-uddannelse. Om forskel-
len, set i forhold til baggrundsbefolkningen, skyl-
des en anderledes aldersmæssig sammensætning 
i Levekårsundersøgelsen end i Socialforsknings-
instituttets undersøgelse, eller det måske skyldes, 
at hiv-smittede oftere bor i større byer end bag-
grundsbefolkningen vides ikke.

Bemærk at der blandt alle grupper, bortset fra 
stofbrugere, er fl ere med mellemlange og lange 
uddannelser, end der er i baggrundsbefolkningen. 
Den høje uddannelse blandt de etniske slår dog 
ikke igennem i forhold til de økonomiske mulighe-
der denne gruppe har, som det blev vist i foregå-
ende afsnit. 

For alle grupper skal bemærkes, at det høje ud-
dannelsesniveau kan være påvirket af en skævhed 
i hvem der har svaret på spørgeskemaet, (jvf. dis-
kussionen om hvem de respondenter, der ikke har 
svaret på spørgeskemaet er i afsnittet om repræsen-
tativitet i kapitel 1). Hvis de personer som ikke har 

Tabel 2.22 Erhvervsuddannelse blandt respondenterne 
sammenlignet med baggrundsbefolkningen

Uddannelse (udd.)
Ingen erhvervsudd.
Specialarbejderudd., 
arbejdsmarkedskurser
Lærlinge- eller efg-udd.
Anden faglig udd.
Kort videregående udd.
Mellemlang videregående udd.
Lang videregående udd.
I alt 

Antal besvarelser
228

72
201
162
138
245
158

1.204

%
19 %

6 %
17 %
13 %
11 %
20 %
13 %
99 %

%
27 %

3 %
35 %
9 %

10 %
10 %
6 %

100 %

Levekårsundersøgelsen SFI

Tabel 2.23 Erhvervsuddannelse blandt respondenterne
– forskellige grupper
Uddannelse (udd.)
Ingen erhvervsudd.
Specialarbejderudd., 
arbejdsmarkedskurser
Lærlinge- eller efg-udd.
Anden faglig udd.
Kort videregående udd.
Mellemlang videregående udd.
Lang videregående udd.
I alt 
Antal besvarelser

Homoseksuelle
17 %

4 %
18 %
14 %
10 %
22 %
15 %

100 %
680 

Stofbrugere
58 %

11 %
8 %
6 %

14 %
3 %
0 %

100 %
36 

Biseksuelle
19 %

4 %
15 %
13 %
21 %
12 %
16 %

100 %
75 

Etniske
34 %

12 %
6 %

10 %
11 %
17 %
9 %

100 %
116 

Heteroseksuelle 
28 %

6 %
14 %
12 %
11 %
18 %
10 %
99 %

361

svaret på spørgeskemaet, primært er personer, som 
er socialt dårligt stillet og med ingen eller korte ud-
dannelser, vil billedet blive ændret, hvis alle havde 
svaret. 

Undladt at søge optagelse på 
uddannelse

Der er blevet spurgt til, om man har undladt at 
søge om optagelse på en uddannelse, hovedsage-
ligt på grund af hiv. Ganske mange, mere end hver 
tiende, har svaret bekræftende på dette spørgs-
mål. Men hvis vi opdeler den samlede gruppe af 
respondenter i ”de gamle” og ”de nye” ses det, at 
dette ikke mindst er en problemstilling som ”de 
gamle” har oplevet. Her svarer hele 15 % ja til, at 
de har undladt at starte en uddannelse, mens det 
’kun’ er 7 % af ”de nye” der svarer ja hertil. 

”De gamle” er fundet smittet i en tid, hvor 
sygdommen i Danmark havde en helt anden karak-
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ter, end den har i dag. Behandlingsmulighederne 
var stærkt begrænsede og der var ingen reel mulig-
hed for, at medicin kunne forlænge den enkeltes 
liv. I gennemsnit gik der den gang ti år fra en per-
son blev smittet, til den pågældende fi k diagnosen 
aids – selvfølgelig med individuelle variationer. 
Men ingen havde udsigt til et langt liv. Det betød, 
at mange så at sige ’afl yste livet’, hvilket også be-
tød, at mange valgte uddannelsen fra, for de reg-
nede alligevel ikke med at leve længe nok til at gen-
nemføre det. De nye behandlingsmuligheder i dag 
har givet mange livet tilbage, hvilket har ført en 
lang række andre og nye problemstillinger med sig, 
som vil blive nærmere beskrevet senere. 

Tabel 2.24 Har du undladt at søge optagelse på en 
uddannelse, hovedsaligt på grund af hiv?

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske 
Stofbrugere
De gamle
De nye

Noget tyder også på, at det er en problemstilling 
som er aktuel hos de grupper, som i forvejen er 
ekstra udsatte, nemlig de etniske og stofbrugerne, 
idet henholdsvis 17 % og 24 % af disse to grupper 
svarer ja til, at de har undladt at søge optagelse på 
en uddannelse hovedsageligt på grund af hiv. På 
baggrund af de data vi har, kan det ikke nærmere 
forklares, hvad der er årsagen til at så mange i dis-
se to grupper har undladt at søge optagelse på en 
uddannelse. Vi vil alligevel her forsøge at komme 
med et bud på en forklaring, som vi vil anbefale, 
bliver undersøgt nærmere. 

I de interview, der er foretaget i forbindelse 
med denne undersøgelse – både med hiv-smittede 
og med informanterne – har det været tydeligt, at 
det stadig, på trods af de gode behandlingsmulig-
heder i dag, for alle er en traumatisk oplevelse at få 
konstateret hiv. At få at vide, at man er smittet med 
hiv, medfører for alle en krise – større eller mindre 
og af kortere eller længere varighed. Afhængig af 

Antal be-
svarelser

11 %
10 %
11 %
10 %
17 %
24 %
15 %
7 %

Ja

89 %
90 %
89 %
90 %
83 %
76 %
85 %
93 %

Nej

1.177
626
327
67

125
38

619
538

den enkeltes ressourcer (personligt og socialt), af 
viden om hiv og forberedthed på dét at være smit-
tet, kan krisen antage forskellig karakter.

I Hiv-Danmarks Brobyggerprojekt tegnede 
der sig et billede af, at en stor del af de etniske pa-
tienter har fået kendskab til deres hiv-status efter 
ankomsten til Danmark, langt fra familie og hjem-
land og bosat i et samfund, hvor man ikke kender 
”systemerne” og ikke ved noget om støttemulig-
heder og heller ikke ved, hvor man skal gå hen og 
spørge. Disse omstændigheder gør i sig selv den 
enkelte mere sårbar, når man får at vide, at man er 
smittet med hiv.

Det betyder, at dét at være hiv-smittet, skaber 
et helt anderledes ”mentalt billede”, for eksempel-
vis den afrikanske hiv-smittede end for den danske 
hiv-smittede; et billede som meget ligner det, som 
de danske patienter oplevede før kombinationsbe-
handlingen slog igennem her i landet, nemlig at 
der ingen fremtid er.9 Dette kan have den konse-
kvens, at det kan være langt sværere at modtage 
information i en længere periode efter diagnosen, 
fordi den krise man bringes i, har en anden karak-
ter end hos danskere. 

Flertallet af de afrikanere, der er interviewet i 
forbindelse med Levekårsundersøgelsen, har også 
været mere præget af tanker om døden og har haft 
sværere ved at acceptere at ’livet går videre’ med de 
gode behandlingsmuligheder, der er i dag. 

En afrikansk kvinde, Angela, der har boet i 
Danmark i 14 år, og har kendt til sin hiv-status 
næsten lige så længe fortæller, at hiv har påvirket 
hende i forhold til valg af uddannelse og job. Da 
Angela fi k konstateret hiv, havde hun ikke noget 
mental overskud til at søge arbejde eller passe sin 
uddannelse. Men det var alligevel vigtigt for hen-
de dengang at blive ved med at leve et så aktivt og 
normalt liv som muligt. 

Angela startede derfor på at læse en kort vide-
regående uddannelse, fordi hun ikke mente hun 
ville leve længe nok til at gennemføre en lang vi-
deregående uddannelse, og nå at få et job bagefter. 
Hun forsøgte på bedste vis at passe sin uddannel-
se, men det var svært, fordi hun hele tiden var træt 
og ingen energi havde. Og det er da også hendes 
vurdering, at hendes uddannelse ikke er blevet så 
god som den ellers kunne være blevet. 

Da medicinen begyndte at virke, og Angela 
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opdagede, at hun alligevel ikke skulle dø – ikke 
lige med det samme i hvert fald – blev hun ikke 
som sådan skuffet, men alligevel blev hun. Hun 
skulle nu til at lære at tænke længere frem, end hun 
ellers havde turdet gøre. Dette har været en van-
skelig proces for hende. 

At en forholdsvis stor del af stofbrugerne også 
svarer, at de har undladt at søge optagelse på en 
uddannelse hovedsageligt på grund af hiv handler 
måske om, at det at være både stofbruger (tidligere 
eller fortsat aktiv) og samtidig hiv-smittet er ’en 
stor mundfuld at sluge’. Så har man mange odds 
imod sig. Men det handler måske også om nogle 
af de samme reaktioner, som man ser hos nogle af 
de etniske – at hiv skaber et andet ’mentalt billede’ 
hos dem. 

Hovedbeskæftigelse 

Der er i spørgeskemaet spurgt til den enkeltes ho-
vedbeskæftigelse. Vi har primært været interesseret 
i at få klarhed over, i hvilket omfang respondenter-
ne er i arbejde og/eller under uddannelse, eller om 
der er en stor gruppe, som står uden for arbejds-
markedet og enten er arbejdsløse eller førtidspen-
sionister på grund af hiv.

Data fra Levekårsundersøgelsen sammenlig-
nes her med SUSY-2005. SUSY-2005 har ikke en 
selvstændig kategori med personer i beskæftigelse 
under særlige foranstaltninger i form af fl eksjob og 
løntilskud. Vi har separat spurgt til dette, fordi vi 
gerne vil kunne belyse, hvor mange som benytter 
sig af de særlige støttemuligheder, der ligger i be-
skæftigelseslovgivningen. Denne gruppe skal læg-
ges sammen med de beskæftigede som helhed, når 
Levekårsundersøgelsens data sammenlignes med 
SUSY-2005’s data. Der skal ved sammenligning 
også tages forbehold for, at SUSY-2005 aldersmæs-
sigt omfatter en bredere gruppe end responden-
terne i Levekårsundersøgelsen. Da der har været 
mulighed for at sætte fl ere afkrydsninger i Leve-
kårsundersøgelsens spørgeskema, er det samlede 
antal besvarelser mere end 1.212, og hvis procent-
angivelserne lægges sammen giver disse derfor 
også mere end 100 %.

Der er ikke store forskelle på respondenterne 
i Levekårsundersøgelsen og baggrundsbefolknin-

gen i SUSY-2005 i forhold til hvor mange, der er 
beskæftigede. Det samlede tal for respondenterne 
i Levekårsundersøgelsen er 61 %, mens det for 
SUSY-2005 er 58 %. 

Tabel 2.25 Respondenternes hovedbeskæftigelse sammenlignet 
med baggrundsbefolkningen

Beskæftigelse
Beskæftigede 
Ansat i fl eksjob/med løntilskud
Under uddannelse/revalidering
Pensionist/efterløn/
overgangsydelse
Arbejdsløs 
Andet/hjemmearbejdende
I alt 

Antal besvarelser
682
65
96

352
99
10

1.304

%
56 %

5 %
8 %

29 %
8 %
1 %

107 %

%
58 %

-
10 %

26 %
4 %
2 %

100 %

Levekårsundersøgelsen SUSY-2005

Tallene viser dog en tendens til, at der er fl ere af 
Levekårsundersøgelsens respondenter, som er ar-
bejdsløse end der er i baggrundsbefolkningen, idet 
8 % af respondenterne i Levekårsundersøgelsen 
svarer at de er arbejdsløse, mens de arbejdsløse i 
SUSY-2005 udgør 4 %. 

Andelen af respondenter på pension, efterløn 
og overgangsydelse i den samlede gruppe af re-
spondenter i Levekårsundersøgelsen er stort set til-
svarende samme gruppe i baggrundsbefolkningen, 
henholdsvis 29 og 26 %. 

Men ses der nærmere på, hvordan personerne 
i denne gruppe fordeler sig på forskellige typer af 
pension, er der dog store forskelle. Cirka 70 % af 
baggrundspopulationens pensionister er alderspen-
sionister, mens det kun er 11 % af de respondenter 
i Levekårsundersøgelsen der modtager pension, 
som er alderspensionister. Derimod modtager kun 
16 % af pensionisterne i SUSY-2005 førtidspen-
sion, mens 66 % af pensionisterne i Levekårsun-
dersøgelsen modtager førtidspension. I tabel 2.26 
er gruppen af respondenter på pension, efterløn og 
overgangsydelse splittet op i undergrupper. Det er 
næppe overraskende, at 75 % af denne gruppe er 
”de gamle”.

Hvis vi opdeler respondenterne ”de gamle” og 
”de nye”, jvf. tabel 2.27, viser der sig et billede af, 
at fl ere af ”de gamle” er ansat i job på særlige vil-
kår på arbejdsmarkedet (fl eksjob eller løntilskud), 
ligesom der er langt fl ere på pension, efterløn eller 
overgangsydelse.
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Tabel 2.27 Hovedbeskæftigelse for ”de gamle” og ”de nye” 

Hovedbeskæftigelse
Beskæftigede 
Ansat i fl eksjob/med løntilskud
Under uddannelse/revalidering
Pensionist/efterløn/
overgangsydelse
Arbejdsløs 
Andet/hjemmearbejdende
Antal besvarelser i alt 
Antal personer

* Procenten er beregnet i forhold til antal personer, ikke antal besvarelser.

Tabel 2.28 Hovedbeskæftigelse – udvalgte grupper

Hovedbeskæftigelse
Beskæftigede 
Ansat i fl eksjob/med løntilskud
Under uddannelse/revalidering
Pensionist/efterløn/
overgangsydelse
Arbejdsløs 
Andet/hjemmearbejdende
Antal besvarelser i alt 
Antal personer

* Procenten er beregnet i forhold til antal personer, ikke antal besvarelser.

Tabel 2.26 Respondenter, der er pensionister eller er på efterløn / overgangsydelse – forskellige grupper

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere
De gamle
De nye

Alderspension 

11 %
8 %

17 %
11 %
10 %
0 %
7 %

23 %
 

Antal be-
svarelser

391
192
123
37
21
22

283
95

Efterløn/Over-
gangsydelse

7 %
7 %
7 %
8 %

10 %
0 %
6 %

11 %

Anden pension 

15 %
20 %
7 %

22 %
0

9 %
16 %
13 %

Førtidspension 

66 %
66 %
69 %
59 %
81 %
91 %
70 %
54 %

66 %
5 %
6 %

26 %
5 %
1 %
697
637

41 %
6 %

23 %

14 %
18 %
5 %
142
133

49 %
7 %
6 %

35 %
9 %
1 %
364
340

Homo -
 sek suelle

EtniskeHetero-
seksuelle 

324
44
30

256
31
5

690
634

347
21
65

88
67
4

592
558

62 %
4 %

12 %
16 %
12 %
1 %

De gamle

51 %
7 %
5 %

40 %
5 %
1 %

Antal svar
De nye

%* Antal svar %* 

Omvendt er der langt fl ere af ”de nye” som er un-
der uddannelse eller på revalidering eller arbejds-
løse, og også en større del af denne gruppe, der er 
i arbejde. 

Bemærk, at der er fl ere besvarelser end respon-
denter i de to grupper, da det har været muligt at 
sætte fl ere kryds ved dette spørgsmål.

Ved en sammenligning af homoseksuelle, he-
teroseksuelle og etniske ses det tydeligt, at de ho-
moseksuelle klarer sig noget bedre i forhold til 
arbejdsmarkedet end de to øvrige grupper (tabel 
2.28). To ud af tre homoseksuelle er beskæftigede, 
mens det er lige under halvdelen af de heterosek-
suelle og godt 40 % af de etniske. Samtidig er der 
også færre homoseksuelle, der er i beskæftigelse 
under særlige vilkår, end de to andre grupper. Det 
samme gør sig gældende i forhold til arbejdsløshed. 
Arbejdsløshedstallene for både heteroseksuelle og 
etniske er større end hos homoseksuelle.

Flere heteroseksuelle (8 %) end homoseksu-
elle (5 %) er arbejdsløse. Og det samme gælder for 
pensionister, hvor denne gruppe udgør 33 % hos 
de heteroseksuelle, mens det er 24 % hos homo-
seksuelle.

Ser man på de etniske alene, så har de den la-
veste andel, der er i arbejde og den højeste andel, 
der er arbejdsløse. Til gengæld er der en stor grup-
pe, næsten hver fjerde, der er under uddannelse el-
ler revalidering. Det er også påfaldende, at gruppen 
af pensionister blandt de etniske er så lav i forhold 
til de homo- og heteroseksuelle. Om dette skyldes, 
at der ikke er fl ere etniske, som har behov for at 
få førtidspension, eller om det er udtryk for, at de 
ikke er klar over de muligheder der er, og at deres 
kommunikation/dialog med socialforvaltningen er 
dårlig, er uvist.
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Tabel 2.29 Hovedbeskæftigelse – udvalgte grupper
Hovedbeskæftigelse
Beskæftigede 
Ansat i fl eksjob/med løntilskud
Under uddannelse/revalidering
Pensionist/efterløn/
overgangsydelse
Arbejdsløs 
Andet/hjemmearbejdende
Antal besvarelser i alt 
Antal personer

32
2
3

31
3
0

71
70

5
2
2

23
6
0

38
38

Biseksuelle Stofbrugere
I tabel 2.29 ses hvordan hovedbeskæftigelse ser ud 
for biseksuelle og stofbrugere. Da tallene er små, 
er der ikke beregnet procenttal på disse grupper.

Arbejdsophør og pension på grund 
af hiv

De respondenter, som er uden arbejde eller er pen-
sionister, er blevet spurgt, om hiv var årsagen til 
arbejdsophøret. 43 % af den samlede gruppe af re-
spondenter svarer ja til, at hiv var årsagen eller del-
vist årsagen hertil. 

Opdelt på ”de gamle” og ”de nye” ses der en 
tydelig forskel. 56 % af ”de gamle” svarede ja til, at 
hiv er helt eller delvist årsagen til arbejdsophøret, 
mens det for ”de nye” udgør 30 %. Dette indikerer 
at sygdommen i dag, i mindre grad end tidligere, 
påvirker tilknytningen til arbejdsmarkedet. 

Det samme forhold gør sig gældende for de 
personer, som får pension. Vi har spurgt, om man 
har fået pension på grund af hiv. 52 % af ”de gam-
le” svarer, at hiv helt eller delvist er årsagen til at 
de får pension, mens det for ”de nye” ”kun” er 
15 % som svarer dette. 

I det foregående afsnit viste der sig et billede 
af, at homoseksuelle var den gruppe, som i forhold 
til arbejdsmarkedet, klarer sig bedst. I nedenståen-
de tabel kan vi se, at disse mænd også er den grup-
pe, som hyppigst svarer, at hiv helt eller delvist er 
årsagen til arbejdsophør. 57 % af homoseksuelle 
svarer ja hertil, mens det for de øvrige grupper lig-
ger mellem 30-45 %. 

Det samme gælder årsagen til pension, hvor 
49 % af homoseksuelle svarer, at hiv er helt eller 
delvist årsagen til at de får pension, mens de øvrige 
grupper fordeler sig fra 23 % til 35 %. Dog svarer 
46 % af stofbrugerne ligeledes, at hiv er helt eller 
delvist årsagen til pension. Der er altså langt fl ere 
blandt heteroseksuelle, etniske og biseksuelle, der 
får pension af andre grunde end hiv end blandt 
homoseksuelle og stofbrugere. Det er dog ikke 
muligt på baggrund af materialet, at afgøre, hvad 
årsagen til arbejdsophør er for de personer, der har 
svaret nej til spørgsmålet om, at hiv er årsagen til, 
at de får pension.

Spørgeskemaet indeholdt også spørgsmål til de 
personer, der er uden arbejde eller modtager pen-

Tabel 2.30 Er du holdt op med at arbejde på grund af din hiv-smitte? 
Forskellige grupper

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere
De gamle
De nye

Tabel 2.31 Har du fået pension på grund af din hiv-smitte? 
Forskellige grupper

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere
De gamle
De nye

Tabel 2.32 Vil du være interesseret i at få et lønnet heltids- eller 
deltidsarbejde? Forskellige grupper

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere
De gamle
De nye

23 %
31 %
16 %
19 %
24 %
14 %
30 %
13 %

55 %
43 %
60 %
70 %
67 %
56 %
45 %
70 %

587
255
186
43
75
56

345
228

22 %
26 %
24 %
12 %
9 %

31 %
26 %
17 %

Ja NejJa,
delvist 

Antal be-
svarelser

22 %
29 %
19 %
21 %
15 %
26 %
32 %
6 %

61 %
50 %
63 %
60 %
76 %
49 %
46 %
83 %

583
247
191
43
72
35

344
225

15 %
20 %
14 %
14 %
8 %

20 %
20 %
8 %

Ja NejJa,
delvist 

Antal be-
svarelser

2 %
1 %
4 %
5 %
0 %
6 %
2 %
3 %

Ved 
ikke

27 %
27 %
26 %
31 %
30 %
29 %
28 %
27 %

53 %
59 %
28 %
57 %
23 %
59 %
60 %
43 %

551
230
171
42
79
34

318
220

19 %
14 %
16 %
12 %
47 %
12 %
12 %
30 %

Ja, fuldtids-
arbejde

NejJa, deltids-
arbejde 

Antal be-
svarelser
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sion, om de ville være interesseret i at få et lønnet 
heltids- eller deltidsarbejde. Besvarelserne her tyder 
på, at der er behov for en stor indsats for at hjælpe 
hiv-smittede inden for alle grupper helt eller delvist 
tilbage på arbejdsmarkedet. 

Hele 77 % af de etniske, der i dag står uden for 
arbejdsmarkedet, ønsker at få et arbejde enten på 
fuldtid eller på deltid, og lidt mere end 40 % af de 
øvrige grupper svarer ja hertil. Bemærkelsesvær-
digt er det også, at 30 % af ”de gamle” svarer, at 
de gerne vil tilbage på arbejdsmarkedet, mens tal-
let er 57 % for ”de nye”. Som vi tidligere har set på 
i tabel 2.2 og tabel 2.5 er ”de gamle” ældre end ”de 
nye”, og fordi de også har været smittet gennem 
længere tid, og er blevet smittet i en tid hvor be-
handlingsmulighederne ikke var så gode, har fl ere 
af ”de gamle” formentlig også været uden for ar-
bejdsmarkedet gennem en længere periode, hvilket 
kan betyde at det kan være svært at vende tilbage. 

Konklusion og anbefalinger

Blandt respondenterne i Levekårsundersøgelsen er 
der en overvægt af skilsmisser og separationer set i 
forhold til baggrundsbefolkningen. Da det ikke er 
muligt med denne undersøgelse at få klarhed over, 
hvordan sammenhængen mellem hiv og denne 
øgede forekomst af separationer og skilsmisser er, 
anbefales det, at dette undersøges nærmere. 

Vi ved ikke på baggrund af de foreliggende 
data, om der er tale om en øget risiko for at blive 
smittet med hiv fordi man er separeret eller skilt. 
Dette kan eksempelvis skyldes ændringer i seksual-
adfærden med fl ere skiftende seksualpartnere, for-
di man er blevet alene, og/eller at det er mange år 
siden det sidst har været nødvendigt at skulle bru-
ge kondom og i det hele taget tænke på sikker sex. 
Eller er der en øget risiko for at blive separeret el-
ler skilt, fordi man er hiv-smittet. Dette kan ek-
sempelvis skyldes den krise den enkelte bringes i 
efter at have fået konstateret hiv, eller at ens part-
ner er bange for at blive smittet og man derfor ikke 
kan få samlivet til at fungere. 

Både set i forhold til rådgivning af den enkelte 
hiv-smittede og set i forhold til forebyggelsen af 
hiv-smitte er denne årsagssammenhæng relevant at 
få nærmere belyst. 

Generelt i forhold til respondenterne tyder det på, 
at der her er fl ere ugifte, fl ere skilsmisser og fl ere, 
der bor alene end i baggrundsbefolkningen. Som 
nævnt betyder dette ikke nødvendigvis, at man 
som hiv-smittet har et dårligere socialt netværk, 
men gennem denne undersøgelse vil der bliver 
set nærmere på respondenternes følelse af at være 
alene og at være isoleret, og i det perspektiv bliver 
dette vigtigt at have fokus på i det fremtidige ar-
bejde. 

I undersøgelsen er der ikke noget som tyder 
på, at respondenterne generelt set har en dårligere 
økonomi end baggrundsbefolkningen, men særligt 
etniske og stofbrugere ser ud til at have en trængt 
økonomi, og dermed et meget lavt rådighedsbeløb, 
hvilket formentlig er en central problemstilling for 
disse grupper i baggrundsbefolkningen også. 

I alle grupper, på nær stofbrugerne, er der fl ere 
med mellemlange og lange uddannelser end i bag-
grundsbefolkningen. Dette gælder også for de et-
niske, men tilsyneladende har uddannelsesniveauet 
ikke påvirket de etniskes dårlige økonomi. 

Særligt ”de gamle” har undladt at søge optagel-
se på en uddannelse, men også mange etniske og 
stofbrugere har undladt at søge om optagelse. 

Der er noget som tyder på, at homoseksuelle 
generelt set er bedre tilknyttet arbejdsmarkedet 
end de øvrige grupper af respondenter i denne un-
dersøgelse, og det er da også i denne gruppe, at 
færrest er ansat under særlige vilkår. Og der er fl e-
re af ”de gamle” end ”de nye” som er ansat på sær-
lige vilkår. 

Der er generelt set ikke fl ere respondenter i 
Levekårsundersøgelsen end i baggrundsbefolknin-
gen som står uden for arbejdsmarkedet, men der er 
langt fl ere respondenter i Levekårsundersøgelsen 
som modtager førtidspension. 

Mere end halvdelen af de respondenter, der 
modtager pension, svarer, at de modtager førtids-
pension af andre årsager end hiv. Det anbefales, at 
disse andre årsager undersøges nærmere. 

Af gruppen af respondenter, som modtager 
pension, ønsker mere end 40 % af alle at vende til-
bage til arbejdsmarkedet enten på deltid eller fuld-
tid. For de etniske, som modtager, pension udgør 
dette hele 77 %. 

Vi anbefaler, at der bliver igangsat en målrettet 
indsats for at hjælpe førtidspensionister, som har 
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lyst og mulighed til at vende tilbage til arbejdsmar-
kedet. Der er her behov for en indsats, som tager 
højde for, at hiv er en sygdom som kan forandre 
sig. Der kan være perioder, hvor den enkelte har 
det rigtig godt, og vil være i stand til at arbejde på 
almindelige vilkår, og der vil være perioder, hvor 
den enkelte vil være mere påvirket af sygdommen. 

Det er ligeledes vigtigt, at der her indtænkes, 

at den enkelte kan have været væk fra arbejdsmar-
kedet i mange år og haft døden meget tæt på. At 
omstille sig fra at forberede sig på at dø, til at plan-
lægge sit fremtidige arbejdsliv kan være en lang-
sommelig og svær proces for den enkelte. Der er 
altså behov for en rummelig indsats, hvor kendska-
bet til hiv og de særlige problemstillinger, der her 
gør sig gældende, er nødvendig.

  Pr. 31.12.2001. FAFO: 2002: 19
  Etnicitet er ikke opgjort på samme måde i DHK og i Le-

vekårsundersøgelsen, og tallet fra DHK omfatter derfor alle 
født uden for Danmark, altså også det øvrige Skandinavien 
og Europa. 

  Tina Bruun: Min største frygt er, at jeg en dag vågner op 
og er død …: Brobyggerprojektet: Hiv-Danmark: 2004: 6 

  Sundheds- og Sygelighedsundersøgelsen 2005: Inter-
viewskema med svarfordeling: Statens Institut for Folkesund-
hed: 5

  SUSY-2005 respondenterne er sammensat, så de er 
repræsentative for alle aldre af danske statsborgere over 16 
år bosat i Danmark. Alene gruppen af personer på 80 år og 
derover udgør for mændene 1,7 % og kvinderne 2,9 %. 
Denne aldersgruppe er slet ikke repræsenteret i Levekårsun-
dersøgelsen.  

1 

2 

3 

4 

5 

  Sundheds- og Sygelighedsundersøgelsen 2005: Inter-
viewskema med svarfordeling: Statens Institut for Folkesund-
hed: 5

  Niels Obel: Den Danske Hiv-Kohorte: Odense Universi-
tetshospital: Oktober 2005

  Bjarne Hjort Andersen (red.): Udviklingen i befolknin-
gens levekår over et kvart århundrede: Socialforskningsinsti-
tuttet: 2003: 109. Tal fra denne undersøgelse af erhvervsud-
dannelse for 20-69 årige er fra 2000. Procentbasis for SFI er 
4.981 personer. 

 Som note 3: 6-7
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At få konstateret hiv
At få beskeden

Det var som et kæmpe stort uhyre, 
som havde ligget på lur hele mit vok-
senliv, og bagefter var alt bare ander-
ledes. (37-årig københavnsk homosek-
suel mand, konstateret smittet i 2000)

Det var lige som at få en sten i hove-
det, eller en forhammer i hovedet. (33-årig 
stofbruger, konstateret smittet i 1997)

Man kan intet se foran sig, når man 
får sådan en besked. (26-årig etnisk ikke-
dansk mand, konstateret smittet i 2004)

Inden jeg skulle sove om aftenen på ho-
spitalet, begyndte jeg at ryste over hele krop-
pen, helt ustyrligt … jeg har aldrig prøvet 
sådan noget før. Det var nok den der chokef-
fekt – det var meget ubehageligt. (48-årig he-
teroseksuel mand, konstateret smittet i 2003)

Ovenstående citater er fra fi re interviewpersoner, 
der beskriver, hvordan de reagerede på beskeden 
om, at de var smittet med hiv. Næsten alle, vi har 
interviewet, har kunnet beskrive et lignende chok 
ved at få denne besked. Interviewene er fyldt med 
udsagn som: ”Jeg brugte fl ere dage på at græde og 
var fuldstændig fortabt”, ”Det kom som et chok, 
jeg følte mig ikke som et menneske … jeg frøs til 
is”, ”Jeg tror ikke, man fattede det den første lange 
tid. Der gik mange tanker gennem systemet, blev 
bare sendt hjem fra lægen med den besked og ikke 
noget som helst andet … det var en svært tid”.

Det, at der i dag er gode behandlingsmulighe-
der, gør tilsyneladende ingen forskel på den krise, 
den enkelte bringes i ved at få beskeden om at være 
hiv-smittet. Samtlige indledende citater i dette ka-
pitel, er fra mennesker, der har fået konstateret 
deres hiv-status efter 1997 og altså det tidspunkt, 
hvor ARV er blevet standardbehandling. Man kun-
ne lige så vel have citeret fra interviewpersoner, 
der blev fundet smittet før 1997 – det ville have 

»

»

»

»

givet det samme billede af krisereaktion. Der er in-
tet, der tyder på, at det er mindre ”dramatisk” at få 
at vide, at man er hiv-smittet i dag end for 15 eller 
20 år siden.

Der er ganske få af interviewpersonerne, som 
har reageret mindre krisepræget og det har været 
mennesker, der allerede havde en fornemmelse af, 
at de var smittede – de har så at sige kunnet for-
berede sig på at få beskeden. Denne mindre krise-
prægede reaktion har vi mødt både hos personer, 
der er konstateret før og efter indførelsen af ARV 
som standardbehandling. Der er med baggrund i 
de interview, der er lavet i forbindelse med denne 
undersøgelse, intet der tyder på, at den optimisme, 
som ARV har medført i mange andre sammen-
hænge, har indfl ydelse på den reaktion som den 
enkelte har ved at få beskeden om, at han eller hun 
er smittet.

Selv om hiv måske er blevet en mindre frygtet 
sygdom i dag, end den var før 1996, så er det fort-
sat et stort chok for næsten alle at få at vide, at man 
er smittet med hiv. I mange af interviewene var 
det, når samtalen handlede om, hvordan det var at 
få beskeden, at det var sværest for de fl este. Mange 
blev stærkt berørte og fi k tårer i øjnene eller græd, 
når vi talte om denne svære tid. At få at vide, at 
man er smittet med hiv, er en besked, som stadig 
bringer næsten alle i voldsom og eksistentiel krise, 
hvilket også bekræftes af de informanter, der arbej-
der på test-stederne.

Mest sandsynlige smittemåde

I spørgeskemaet er der stillet et spørgsmål om, 
hvordan den enkelte anser det for mest sandsyn-
ligt, at han eller hun er blevet smittet. Da der blev 
givet mulighed for at sætte fl ere krydser ved dette 
spørgsmål, er der i alt 1.319 markeringer (sat af 
max 1.212 personer). 

I tabel 3.1 er vist, hvordan respondenterne har 
markeret den mest sandsynlige smittevej. Procen-
tangivelser er beregnet i forhold til den samlede 
respondentgruppe på 1.212. Da en række perso-
ner har sat to eller fl ere kryds, bliver den samlede 
procent mere end 100. I tabel 3.1 er også medtaget 
smittemåderne, som er registreret i DHK. Uover-
ensstemmelserne mellem Levekårsundersøgelsens 

3.3.
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tal og tallene fra DHK skyldes med stor sandsyn-
lighed overrepræsentationen af homoseksuelle og 
underrepræsentationen af stofbrugere i Levekårs-
undersøgelsens data. I DHK’s data indgår ikke ’er 
ikke sikker på smittevejen’, så denne kategori er 
her sammenholdt med ’ukendt’ smittevej. Det er 
bemærkelsesværdigt, at næsten 14 % i Levekårsun-
dersøgelsen har sat markering ved ’andet’ og/eller 
’er ikke sikker’. Hvor mange af disse personer, der 
samtidig har sat kryds ved en anden smittemåde 
vides ikke.

Besvarelserne svarer, jvf. tidligere afsnit, stort 
set til fordelingen af udsagn om seksuel identitet. 
Her angav i alt 59 %, at de opfatter sig som en-
ten homo- eller biseksuelle og 38 % af de opfatter 
sig som heteroseksuelle. Som det fremgår af tabel 
3.1, så er hovedparten af de personer, der mener 
sig smittet i forbindelse med stofbrug, ved køb og 
salg af seksuelle ydelser og i forbindelse med blod-
produkter eller blodtransfusion overvejende hete-
roseksuelle – og selv om de fl este, der har krydset 
af ved køb og salg af seksuelle ydelser, formentlig 
også har markeret for en ’heteroseksuel kontakt’, 
så summer disse tre kategorier, sammen med ’he-
teroseksuel kontakt’, op til 38 %. Der ses altså ikke 
i det store billede væsentlige uoverensstemmelser 
mellem smittemåde og seksuel identitet. 

I tabel 3.2 er der set på, hvordan henholdsvis 
homoseksuelle, heteroseksuelle, biseksuelle og et-
niske anser det for mest sandsynligt, at de er blevet 
smittet. Tallene for biseksuelle er dog meget små 

Tabel 3.1 Hvordan er det mest sandsynligt, at du er blevet smittet 
med hiv – Levekårsundersøgelsens data sammenlignet med DHK

Smittemåde
Heteroseksuel kontakt
Homoseksuel kontakt
Injicerende stofbrug
Køb og salg af seksuelle ydelser
Blodtransfusion/Blodprodukter
Fra mor til barn
Andet
Er ikke sikker

Procenten for Levekårsundersøgelsen er beregnet i forhold til det samlede antal 
respondenter i undersøgelsen = 1.212

Antal besvarelser
352
692
39
28
39
3

50
116

%
29 %
57 %
3 %
2 %
3 %

< 1 %
4 %

10 %

%
39 %
46 %
8 %
-
2 %
1 %
1 %

Levekårsundersøgelsen* DHK

Ukendt: 3 %

og bør derfor tolkes med varsomhed. Selvom tal-
lene for de etniske heller ikke er store, er det dog 
bemærkelsesværdigt, at 39 % har markeret ved ’an-
det’ eller ’er ikke sikker’ på spørgsmålet om den 
mest sandsynlige måde, de er blevet smittet på.

Næsten alle homoseksuelle har sat kryds ved 
homoseksuel kontakt som den sandsynlige smit-
tevej, mens billedet for de heteroseksuelle er mere 
komplekst. 76 % svarer, at det er mest sandsyn-
ligt, at de er smittet via heteroseksuel kontakt, men 
også her er der mange der er usikre på måden de 
er smittet på. 16 % af de etniske har angivet som 
sandsynligt, at de er smittet ved homoseksuel kon-
takt. En stor del af disse er homoseksuelle respon-
denter, som kommer fra Nordamerika og Austra-
lien. 

Tabel 3.2 Hvordan er det mest sandsynligt, at du er blevet smittet med hiv?

Heteroseksuel kontakt
Homoseksuel kontakt
Injicerende stofbrug
Køb og salg af seksuelle ydelser
Blodtransfusion/Blodprodukter
Fra mor til barn
Andet
Er ikke sikker
Antal besvarelser i alt 
Antal personer*

Procenten er beregnet i forhold til antal personer, ikke antal besvarelser.

Homoseksuelle

11
50

3
1
1
0
3

12
81
70

16 %
71 %
4 %
1 %
1 %
0 %
4 %

17 %

%
Etniske

258
14
22
22
23
2

21
28

393
340

76 %
4 %
7 %
7 %
7 %
1 %
6 %
8 %

%
Heteroseksuelle

3
624

4
2
2
0
8

23
666
637

Antal be-
svarelser

< 1 %
98 %

1 %
< 1 %
< 1 %

0 % 
1 % 
4 %

% Antal be-
svarelser

Antal be-
svarelser

Biseksuelle

59
21
5
2

10
1

14
37

149
133

44 %
16 %
4 %
2 %
8 %
1 %

11 %
28 %

Antal be-
svarelser

%
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Mest sandsynlige smittested

Vi har spurgt, hvor det er mest sandsynligt den 
enkelte er blevet smittet. Der er i alt afgivet 1.243 
svar på dette spørgsmål. Vi har her ikke givet mu-
lighed for, at man kunne sætte fl ere krydser, men 
der er alligevel 31 fl ere besvarelser end det samlede 
antal respondenter. Der er altså nogle, der har væ-
ret i tvivl om, hvor de er blevet smittet. I tabel 3.3 
er vist fordelingen af, hvor den samlede respon-
dentgruppe mener sig smittet og i tabellerne 3.4 
og 3.5 er det sandsynlige smittested vist for hen-
holdsvis homoseksuelle, heteroseksuelle, etniske, 
stofbrugere og biseksuelle. Tallene for stofbrugere 
og biseksuelle er så små, at de ikke er angivet med 
procenttal, men det ses, at langt hovedparten af 
disse to grupper mener sig smittet i Danmark.

Tabel 3.3 Hvor anser du det for mest sandsynligt, at 
du er blevet smittet med hiv?  
Smittested 
Danmark
Afrika
Asien
Øvrige Skandinavien 
og Europa
Øvrige lande
Antal besvarelser i alt 
Antal personer 

 Procenten er beregnet i forhold til antal personer, ikke antal 
besvarelser.

Både for homoseksuelle og heteroseksuelle gælder 
det, at der er sat fl ere krydser, end der er personer, 
der angiver at tilhøre disse to kategorier. Procent-
tallene er derfor beregnet i forhold til antallet af 
personer i gruppen – og ikke i forhold til antallet 
af krydser. 

For grupperne af etniske og biseksuelle er der 
færre, der har angivet, hvor de sandsynligvis er 
smittet, end der er personer i disse grupper. I grup-
pen af etniske er procenterne derfor angivet i for-
hold til dem, der kunne have besvaret spørgsmålet 
om sandsynligt smittested. 

For stofbrugere og biseksuelle er tallene så 
små, at de ikke er omregnet til procenter - det er 
kun de faktiske tal, der er angivet (tabel 3.5).

Antal besvarelser
898
135
39

123
48

1.243
1.212

%
74 %
11 %
3 %

10 %
4 %

Det ses, at godt 84 % af homoseksuelle har mar-
keret ved Danmark som det land, hvor de er ble-
vet smittet, og at 20 % har sat kryds andet sted. 
Det skal bemærkes, at der i denne gruppe både er 
danskfødte og ikke-danskfødte personer. Tallene 
stemmer ganske godt overens med tallene fra Hiv-
meldesystemet, hvor 78 % af mænd smittet homo-
seksuelt mener at være smittet i Danmark, 11 % 
angiver udlandet som smittested og andre 11 % 
angiver smittested som ukendt.1 Levekårsundersø-
gelsens data antyder, at hovedparten af de mænd, 
der er smittet homoseksuelt og som i Hiv-meldesy-
stemet fi gurerer med ukendt smittested, formentlig 
er smittet i udlandet.

DHK indeholder ikke data for, hvor den enkel-
te anser sig for at være blevet smittet. 

Tabel 3.4 Hvor anser du det for mest sandsynligt, at 
du er blevet smittet med hiv? – homoseksuelle og 
heteroseksuelle

Smittested 
Danmark
Afrika
Asien
Øvrige Skandinavien 
og Europa
Øvrige lande
Antal besva-
relser i alt 
Antal personer 

Procenten er beregnet i forhold til antal personer, ikke antal 
besvarelser

Blandt heteroseksuelle er det 32 %, der angiver 
det som mest sandsynligt, at de er smittet udenfor 
Danmarks grænser – og 72 %, der anser Danmark 
som det sted, hvor de er blevet smittet.2 Disse tal 
er i god overensstemmelse med tallene fra Hiv-
meldesystemet, hvor ca. en tredjedel af danske he-
teroseksuelle mænd og kvinder angiver, at de er 
smittet i udlandet.

I gruppen af etniske i Levekårsundersøgel-
sen er det 29 %, der angiver sandsynligvis at være 
smittet i Danmark og 68 %, der mener at være 
smittet udenfor de danske grænser. I Hiv-melde-

Homoseksuelle

246
63
17

16
9

351
340

72 %
19 %
5 %

5 %
3 %

%
Heteroseksuelle

532
7
8

87
28

662
637

Antal be-
svarelser

84 %
1 %
1 %

14 %
4 %

% Antal be-
svarelser
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Tabel 3.5 Hvor anser du det for mest sandsynligt, at du er blevet 
smittet med hiv? – etniske, stofbrugere og biseksuelle

Smittested 
Danmark
Afrika
Asien
Øvrige Skandinavien 
og Europa
Øvrige lande
Antal besva-
relser i alt 
Antal personer 

Procenten er beregnet i forhold til antal personer, ikke antal besvarelser

Tabel 3.6 Ved du, i hvilken konkret situation du er blevet smittet?

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere
De gamle
De nye

34
1
3

3
1

42
39

Biseksuelle

39
60
13

9
8

129
133

29 %
45 %
10 %

7 %
6 %

%
Etniske
Antal be-
svarelser

Antal be-
svarelser

Stofbrugere

61
3
1

0
4

69
70

Antal be-
svarelser

Antal be-
svarelser

39 %
33 %
54 %
38 %
30 %
49 %
45 %
33 %

Ja

61 %
67 %
46 %
62 %
70 %
51 %
55 %
67 %

Nej

1.181
631
331
68

124
37

617
549

at fi nde ud af, i hvilken konkret situation smitte-
overførslen er sket – medmindre man har en sek-
sualpraksis med altovervejende sikker sex og en 
enkelt eller ganske få gange har haft usikker sex og 
på denne måde mener at vide, hvornår smitteover-
førslen er sket. 

Mindre end en tredjedel af de etniske har 
kendskab til i hvilken situation, de er blevet smit-
tet. Dette kan hænge sammen med, at en stor an-
del af denne gruppe dels kommer fra lande med 
høj hiv-prævalens og dels først bliver testet positive 
efter ankomsten til Danmark.4 Det betyder både, 
at den enkelte kan have været udsat for risiko i en 
række situationer, og at disse situationer formentlig 
ligger et stykke tilbage i tiden. Det gør mulighe-
den for at kende til den konkrete situation mindre 
sandsynlig. 

Det er bemærkelsesværdigt, at næsten halvde-
len af stofbrugerne ved i hvilken konkret situation, 
de er blevet smittet. Om dette skyldes, at den en-

systemet har 67 % af dem, der her kaldes for ind-
vandrere / udenlandske, angivet at være smittet i 
udlandet, 17 % angiver at være smittet i Danmark 
og 16 % er angivet med smittested som ukendt.3 

Det skal dog her erindres, at der ikke er tale om 
to helt sammenlignelige grupper. I Levekårsun-
dersøgelsen er de etniske defi neret som personer 
født udenfor Danmark, Skandinavien og Europa, 
mens Hiv-meldesystemets data burde indeholde 
alle ikke-danskfødte personer. Hvorvidt man kan 
konkludere på principielt samme måde som blandt 
mænd, der er smittet homoseksuelt, nemlig at de 
personer, der i Hiv-meldesystemet er anført med 
ukendt smittested, formentlig er smittet i Danmark 
(for den gruppe der kaldes for udenlandske / ind-
vandrere) er derfor mere usikkert.

Den konkrete situation

I forlængelse af at spørge, hvordan den enkelte 
anser det for mest sandsynligt, at han eller hun er 
blevet smittet og hvor (geografi sk) det formentlig 
er sket, var det naturligt også at spørge den enkel-
te om kendskabet til den konkrete situation, hvor 
smitteoverførslen er sket og om den enkelte vidste, 
at der var tale om en situation, der indebar en sær-
lig risiko for smitte. Set i forebyggelsesstrategisk 
sammenhæng er dette et vigtigt, men stort set uop-
lyst område. 

Næsten alle respondenter (1181) har svaret på, 
hvorvidt de har kendskab til den konkrete situa-
tion, hvor de er blevet smittet og samlet set har 
næsten fi re ud af 10 bekræftet, at de ved, hvornår 
smitteoverførslen er sket, tabel 3.6.

Det er i gruppen af danske heteroseksuelle, at 
vi fi nder fl est, der har kendskab til i hvilken kon-
kret situation, de er blevet smittet. Dette hænger 
formentlig sammen med, at heteroseksuelle dan-
skere alt andet lige formentlig har færre seksual-
partnere med forøget risiko for at blive smittet, og 
at den enkelte derfor lettere kan regne ud, i hvilken 
situation han eller hun er blevet smittet. Hiv-præ-
valensen blandt danske MSM ligger omkring fem, 
hvilket vil sige, at ca. én ud af hver tyvende i denne 
gruppe er smittet med hiv. For den enkelte homo-
seksuelle eller biseksuelle mand, der har haft fl ere 
seksualpartnere, kan det derfor være langt sværere 
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kelte er smittet via stofbrug og kun har delt sprøjte 
med andre ganske få gange og derfor kan regne 
risikosituationen ud, eller om vedkommende er 
smittet ved sex og har kendskab til, at vedkom-
mende de har haft sex med er smittet med hiv, vi-
des ikke. Men den høje andel af stofbrugere, som 
også svarer bekræftende på, at de vidste, at der var 
tale om en situation, der indebar en særlig risiko 
for smitte, tabel 3.7, antyder dette. 

Det er kun de personer, der har svaret ja til, at 
de vidste i hvilken konkret situation, de er blevet 
hiv-smittet, som er blevet bedt om også at svare på 
spørgsmålet om de vidste, at denne situation in-
debar en særlig risiko. I alt har 619 personer svaret 
på sidstnævnte spørgsmål, og dermed har altså 157 
fl ere personer svaret på dette spørgsmål, end de 
der bekræftede at vide, hvornår de var blevet smit-
tet.

Bemærkelsesværdigt er det, at hvis man op-
deler respondenterne i ”de gamle” og ”de nye”, så 
er der langt fl ere i den første gruppe, der mener 
at vide, i hvilken situation de er blevet smittet. Til 
gengæld forholder det sig omvendt, når det hand-
ler om kendskabet til, at den konkrete situation 
indebar en forøget risiko for at blive smittet – her 
er der fl ere i den anden gruppe, altså ”de nye”, der 
vidste at situationen var risikabel. Det sidste kan 
muligvis skyldes, at en del af respondenter er smit-
tet tilbage i 1980’erne, hvor kendskabet til risikoen 
var mindre. For at fi nde en mulig forklaring på, 
hvorfor der er fl ere af ”de gamle”, der har kend-
skab til den konkrete situation, kræver yderligere 
analyser af de forskellige undergrupper.

Andelen der bekræfter, at de var klar over, at 

Tabel 3.7 Vidste du, at der var tale om en situation, der indebar en 
særlig risiko for smitte?

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere
De gamle
De nye

Det antal respondenter, der har svaret at de ved i hvilken konkret situation, de er 
blevet smittet (tabel 3.6).

Ved
ikke

33 %
39 %
26 %
38 %
33 %
44 %
29 %
38 %

Ja

54 %
51 %
63 %
50 %
46 %
36 %
58 %
48 %

Nej Antal be-
svarelser

13 %
10 %
12 %
13 %
21 %
20 %
13 %
14 %

619
271
217
40
78
25

357
254

der var tale om en situation med en særlig risiko er 
lavest hos de heteroseksuelle (26 %) og hænger for-
mentlig sammen med, at prævalensen blandt hete-
roseksuelle er ganske lav i Danmark, så den enkelte 
anser ikke den enkelte situation som særlig risika-
bel medmindre særlige forhold gør sig gældende. 
En heteroseksuel kvinde beskriver det således, da 
først hendes kæreste og derefter hun selv blev kon-
stateret hiv-smittet: 

Vi var på ingen måde forberedt på, at han 
var smittet, og han ved ikke hvor eller hvor-
dan han er blevet smittet. Jeg tænkte ikke på, 
at der kunne være en risiko, da jeg mødte ham 
… han er jo den der stille og rolige type, og 
han har ikke været sammen med en hel masse.

Alt i alt må det dog konstateres, at ganske mange 
både har kendskab til den situation, der er blevet 
smittet i, og at der var en særlig risiko i den kon-
krete situation. Det viser, at der er en massiv ud-
fordring i forebyggelsesstrategiske sammenhænge 
– mange mennesker smittes tilsyneladende på 
trods af, at de ved, at de konkret udsætter sig for 
smitte. Det antyder store vanskeligheder med at 
omsætte viden om risiko til konkret – og relevant 
– handling. Forebyggelsesmæssigt kan vi anbefale, 
at der sættes fokus på dette vanskelige felt. For alle 
grupper er det omkring en tredjedel af de personer, 
som har kendskab til i hvilken konkret situation de 
er blevet smittet med hiv, som ligeledes vidste, at 
der var tale om en situation, der indebar en særlig 
risiko. 

Men hvad den enkelte har lagt i formuleringen 
”en særlig risiko” ved vi ikke, så måske er det om-
vendt overraskende, at ikke fl ere har vidst, at der 
var tale om en situation, der var forbundet med 
”en særlig risiko”. 

Hvilke informationer skal en ny-
konstateret hiv-smittet have

Vi har allerede set, at det at få at vide at man er 
smittet med hiv er en besked, som stadig brin-
ger næsten alle i voldsom og eksistentiel krise. I 
forlængelse heraf er det centralt at se på, hvor og 
hvordan denne besked overbringes til den enkelte.

»
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Knap halvdelen af alle hiv-positive testsvar gi-
ves på enten en infektionsmedicinsk afdeling eller 
på en venereaklinik, knap en tredjedel gives af en 
praktiserende læge og godt 20 % gives på en hospi-
talsafdeling, der ikke er infektionsmedicinsk.5

Proceduren for afgivelse af et positivt testsvar 
fremgår af ”Vejledning om human immundefekt 
virus HIV og forebyggelse af blodbåren smitte” fra 
Sundhedsstyrelsen (1992). Det fremgår af denne at:

Lægen skal sørge for, at en person, der fi n-
des HIV-smittet, underrettes på betryggende 
måde. Resultatet bør ikke meddeles skriftligt 
eller telefonisk.
Enhver HIV-smittet skal, når smitten er kon-
stateret, have tilbud om støtte og vejledning, 
men det er vigtigt, at vejledningen gives på et 
tidspunkt, hvor personen er modtagelig for 
denne. I de fl este tilfælde betyder det, at det vil 
være nødvendigt med fl ere konsultationer i for-
bindelse med denne post-test-rådgivning. 
Under samtalerne skal det først og fremmest 
understreges, at det er uacceptabelt at smitte 
andre med HIV, og at den smittede har ansvar 
for sin adfærd. Den formodede smittemåde 
må klarlægges, således at smitteopsporing kan 
tilbydes.
Derudover bør lægen komme ind på følgende 
punkter:
Smitteveje for HIV.
HIV-smittede bør informere deres seksualpart-
nere om smitterisiko ved seksuelt samvær.
Seksualpraktikker, der indebærer kontakt mel-
lem slimhinder eller mellem slimhinder og 
sæd, skal undgås.
Brugen af kondom.
[…]
Mulighed for psykosocial støtte.
[…]

Den læge, der informerer en person, der fi n-
des HIV-positiv, er ansvarlig for, at oplysnin-
gerne gives, alternativt kan den HIV-smit-
tede henvises til et sted med erfaring heri.6

Selvom vejledningen ikke eksplicit nævner, at de 
fl este reagerer krisebetonet, gør den det klart, at 
der er behov for støtte og vejledning, og at det skal 

»

gives på et tidspunkt, hvor den enkelte er modta-
gelig for det. Vejledningen omtaler også nogle cen-
trale temaer, som alle hiv-smittede skal informeres 
om; smitteveje, sikker sex, kondombrug etc. Den 
indeholder dog ikke mere konkrete anvisninger på, 
hvordan disse svære emner skal bringes på bane. 
Den gældende vejledning om rådgivning af hiv-
smittede er 15 år gammel, og det er da også bag-
grunden for, at Sundhedsstyrelsen i 2004 kortlagde 
den rådgivning og kontaktopsporing, der fi nder 
sted på de otte hiv-behandlende centre og de to 
store venereaklinikker på henholdsvis Bispebjerg 
Hospital og Marselisborg Hospital med henblik på 
en ny vejledning.7 

I denne kortlægning af centre og venereak-
linikker blev der blandt andet undersøgt, hvilke 
informationer hiv-smittede får umiddelbart efter 
diagnosen og i et spørgeskema, som blev sendt ud 
til de hiv-behandlende centre og venereaklinikker-
ne, var der mulighed for at krydse af ved følgende 
temaer:

informationer om hiv
behandlingsmuligheder
smitteveje
sikker sex
kondombrug
PEP
kontaktopsporing

Med ganske få undtagelser svarede alle centre og 
klinikker, at der gives information om alle oven-
nævnte temaer umiddelbart efter diagnosen. Kun 
et enkelt af de hiv-behandlende centre svarede, at 
de ikke informerer om behandlingsmuligheder og 
PEP, og et enkelt andet center svarede ligeledes, at 
der ikke informeres om PEP. Kortlægningen afslø-
rer også, at kun fi re ud af de 10 undersøgte steder 
har skriftlige procedurer for afgivelse af et positivt 
testsvar. 

Kortlægningen af rådgivning og kontaktop-
sporing viste alt i alt:

… at der i Danmark er brug for styr-
kelse af området. I undersøgelsen fandtes, 
at indsatsen foregår meget forskelligt rundt 
omkring i landet, og at der prioriteres for-
skelligt med hensyn til denne forebyggende 

•
•
•
•
•
•
•

»

1.
2.

3.

4.

10.
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indsats. Rådgivning og kontaktopsporing er 
endnu ikke et ensartet tilbud til mennesker, 
der konstateres hiv-smittede i Danmark, li-
gesom der i undersøgelsen blev efterlyst 
en form for standard, som personalet, der 
varetager disse funktioner, kan bruge.8

Levekårsundersøgelsen bekræfter, at indsatsen 
foregår og prioriteres meget forskelligt på de hiv-
behandlende centre.

Sundhedsstyrelsen har af samme årsag netop 
udsendt rådgivningspublikationen ”Sundheds-
fremmende og smitteforebyggende rådgivning af 
mennesker, der fi ndes hiv-smittede – råd til sund-
hedspersonalet”,9 der i skrivende stund ligger til 
høring på Sundhedsstyrelsens hjemmeside – og 
hvorfra ovenstående citat stammer. Denne publi-
kation indeholder en ganske grundig gennemgang 
af de udfordringer som personalet står overfor, når 
et positivt testsvar skal overbringes til en ny-kon-
stateret hiv-smittet, hvordan samtalen om seksu-
aladfærd og sikker sex kan gribes an, ligesom også 
kontaktopsporing gennemgås ganske grundigt.

Tilfredsheden med rådgivningen i de 
første måneder

Et af de temaer, som vi i Levekårsundersøgelsen 
gerne ville sætte fokus på, var den information og 
rådgivning, som blev givet til hiv-smittede i den 
første periode efter kendskab til hiv-status og spør-
geskemaet indeholdt derfor et spørgsmål, der lød: 
”Hvordan var den information og rådgivning, du 
samlet set fi k inden for de første 6 måneder, ef-
ter at du fi k at vide at du var smittet?” Da det ikke 
umiddelbart er interessant at undersøge, hvordan 
rådgivningen foregik i ”gamle dage”, har vi speci-
fi kt set på data for årene 2000 – 2005.

Tabel 3.8 Hvordan var den information og rådgivning, du samlet set 
fi k inden for de første 6 måneder, efter at du fi k at vide at du var 
smittet - alle respondenter fundet hiv-smittet i årene 2000-2005

Meget god
God
Hverken god
eller dårlig
Dårlig
Meget dårlig
I alt 

Antal besvarelser
176
135

38
26
17

392

%
45 %
34 %

10 %
7 %
4 %

100 %

Som det fremgår, er det næsten 80 %, der synes, 
at den information og rådgivning, de fi k inden for 
det første halve år, er god eller meget god og godt 
hver 10’ende fi nder, at den information og rådgiv-
ning, der blev givet, er dårlig eller meget dårlig.

Hvis man kigger på alle respondentsvarene – 
og ikke begrænser det til dem, der er fundet smit-
tet de sidste seks år – er der 56 % der fandt infor-
mation og rådgivning god eller meget god (mod 
79 % for de sidste seks år) og 23 %, der fandt in-
formation og rådgivning dårlig eller meget dårlig 
(mod 11 % de sidste seks år). Det antyder altså, at 
tilfredsheden er blevet større med årene.

Svarerne afslører dog ikke, hvad det er, re-
spondenterne er tilfredse eller utilfredse med, eller 
hvor respondenterne har fået den rådgivning, de 
’giver karakter’ – er det hos deres egen læge (som 
overbringer 30 % af de positive svar), er det på de 
hiv-behandlende centre, eller er det i hiv-organisa-
tionerne, hvor dog kun et mindretal af ny-konsta-
terede hiv-smittede søger rådgivning? 

Da spørgsmålet om, hvordan rådgivningen 
havde været de første seks måneder, ikke indeholdt 
på forhånd defi nerede mål, som vi havde sat op 
som minimum af information og rådgivning, den 
enkelte kunne forvente at få i denne første periode 
(med udgangspunkt i vejledningen fra 1992), må 
man stille sig selv spørgsmålet, hvad det egentlig 
er, som respondenterne er henholdsvis tilfredse el-
ler utilfredse med. Er den enkelte ny-konstaterede 
klar over, hvilke informationer som han eller hun 
skal have i løbet af denne første periode? Der er 
formentlig i højere grad tale om en ”tilfredsheds-
undersøgelse”, der besvarer spørgsmålet om, hvor-
vidt respondenter er tilfredse med det sundheds-
personale, som de mødte i det første halve år efter, 
at de havde fået kendskab til deres hiv-status. 

I interviewene var det tydeligt, at langt hoved-
parten af interviewpersonerne er glade for perso-
nalet på de hiv-behandlende centre. Langt de fl este 
interviewpersoner følte sig taget godt imod i den 
første kritiske fase og dette gælder uanset om det 
er en person, der fi ndes smittet i dag eller tilbage i 
80’erne. Som Ole sagde om personalet på Marse-
lisborg Hospital tilbage i 1987, efter en rigtig dårlig 
oplevelse hos sin egen læge, der overbragte ham 
beskeden om, at han var smittet:
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 … forskellen var, at her sad nogle kompe-
tente læger og sygeplejersker som kunne tilby-
de et forløb og ”har du brug for en snak”, man 
fi k tilbudt tandlægebesøg – det gjorde man 
dengang – der var en socialrådgiver og en psy-
kolog … så jeg følte mig taget af på en anden 
måde, jeg følte mig tryg ved situationen, da jeg 
først kom derud […] de var enormt dygtige, og 
de var enormt omsorgsfulde. De bekymrede 
sig simpelthen om én, og det var rart, ikke.

Men at være glad for personalet, er ikke det samme 
som, at man har fået den rådgivning og vejledning, 
man har brug for (og krav på). Fra interviewene 
med informanterne på de hiv-behandlende centre 
viste der sig et tydeligt billede af, at det var me-
get forskelligt, hvor meget tid og hvor indgående 
personalet her fi k talt med patienterne om for ek-
sempel de temaer, der er nævnt i vejledningen fra 
1992. Særligt følsomme emner som fx seksualitet 
og sexliv er svære (og tidskrævende) at tale om og 
udtryk som: ”Vi er nok ikke så vant til at tale med 
patienterne i dybden om seksualitet og de proble-
mer der måtte være”, og ”Er vi mon gode nok til 
at tale med patienterne om seksualitet?” går igen 
en del steder.  Men der er også centre, hvor samme 
tema ikke synes at være noget problem: ”Jeg gør 
det nok ikke hver gang [taler med patienterne om 
seksualitet], men nok hver anden”, som en sygeple-
jerske sagde.

At få beskeden hos egen læge

Vi har ikke interviewet nogle praktiserende læger 
om deres praksis i forbindelse med afgivelse af hiv-
positive svar. Men vi har talt med de interviewper-
soner, der er blevet testet og fundet positive hos 
deres egen læge om deres erfaringer, og de er me-
get forskellige. 

Tre af interviewpersonerne i denne undersø-
gelse har fået et positivt testsvar hos egen læge in-
den for de sidste 5-6 år. To af disse personer havde 
mindre gode oplevelser. Den ene var Per, en ho-
moseksuel mand i 30’erne, der mindre end et år før 
vi interviewede ham, havde fået lavet en test hos 
sin egen læge i København. Det var Pers opfat-
telse, at lægen ikke var nok informeret om hiv/aids, 

» og at han virkede meget uprofessionel. Per er godt 
klar over, at det måske var første gang, at lægen 
skulle give et sådan svar til en patient og kan der-
for godt forstå, at det kan være svært, men – som 
Per erindrer det – så fi k lægen stort set sagt til 
ham, at han næsten var død.

Den anden var Henrik, en heteroseksuel mand 
i midten af 40’erne, der i 2001 fi k lavet en test hos 
sin egen læge i en sjællandsk provinsby. Som han 
selv siger det, så fi k han svaret meget direkte, som 
om det var ondt i ryggen eller overanstrengelse, 
han havde, og så blev han sendt hjem igen. Henrik 
oplevede det, som en meget stærk ting at få at vide, 
at han var smittet. Han boede alene i et lille hus 
sammen med sin hund og var kort forinden ble-
vet skilt, og havde derfor ingen at gå hjem til. Han 
havde ikke rigtig nogen, han kunne tale med det 
om: ”Der var ikke nogen, som sagde, at det her bli-
ver vi lige nødt til at få en professionel til at hjælpe 
med”. Og Henrik fi k ingen hjælp til, hvordan han 
skulle tackle det og fi k heller ikke at vide, hvad der 
videre skulle ske: ”Det var bare en konstatering!” 
Henrik gik hjem efter besøget hos lægen. Han si-
ger, at han godt var klar over, hvad hiv var og hvad 
vej vinden blæste. Han tænkte at, ”… det er sgu 
enden det her!”

Henrik ringede til sin bror. De to blev enige 
om, at Henrik skulle opsøge sin læge igen dagen 
efter, for at få taget en konfi rmatorisk test, for at 
være sikker på, at der ikke var tale om en fejl. Det 
gjorde Henrik, men han fi k her lov til at vente 14 
dage på testsvaret, fordi hans læge gik på ferie. 
Henrik havde det skidt og ville helst have haft sva-
ret så hurtig som muligt, fordi han ikke havde ner-
ver til at vente. Men det blev han nødt til. 

I det tidsrum der gik, mens han ventede på 
svaret på den sidste hiv-test, overvejede han fl ere 
gange at tage livet af sig selv. Han boede relativt 
tæt på en stor bro, fortæller han! Det var kun fordi 
han havde en hund, som han følte, han havde et 
ansvar over for, at han ikke gjorde det.

Da lægen kom tilbage fra ferie, fi k Henrik at 
vide, at denne test også var positiv. Denne gang 
var Henriks bror taget med op til lægen for at hen-
te svaret. Her fi k Henrik i første omgang igen at 
vide, at han bare kunne tage hjem, men hans bror 
slog i bordet og sagde, at han ikke havde nogen at 
tage hjem til, og at lægen måtte fortælle, hvad der 
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videre skulle ske. Broderen forlangte, at Henrik 
blev henvist til behandling med det samme, for el-
lers var han bange for, at han døde, fordi Henrik 
var så langt ude og meget meget svækket. Lægen 
foranledigede så, at Henrik ret hurtigt kunne møde 
på et af de københavnske hiv-behandlende centre, 
hvor der straks blev taget en række prøver. Det vi-
ste sig, at hans immunforsvar var så dårligt, at der 
stort set ikke var noget tilbage, og han fortæller, at 
han havde ”alverdens infektioner”, herunder hel-
vedesild og udslet. Han siger selv, at han lignede et 
omvandrende lig.

Vi kan ikke afgøre, om disse to historier er en-
keltstående, sjældne og gamle, men de giver et klart 
billede af, hvordan det kan foregå, når en læge for 
første gang skal overbringe en så alvorlig besked til 
en patient uden at have kendskab til, hvordan pa-
tienterne typisk reagerer på en sådan meddelelse. 
Og selvom næsten en tredjedel af positive testsvar 
gives hos en praktiserende læge, så er antallet af 
praktiserende læger så stort, at den enkelte læge i 
løbet af sin aktive karriere næppe skal give en så-
dan besked til mere end en enkelt eller to patien-
ter. I hiv-organisationernes rådgivninger optræder 
denne type af historier da også med mellemrum, 
uden at nogen dog har ført egentlig statistik over 
omfanget.

På Skejby Sygehus har man et fast tilbud til de 
praktiserende læger om konsulentfunktion, så der 
er en hiv-rådgiver til stede hos den praktiserende 
læge, når denne skal give en patient et positivt test-
svar. Stort set alle praktiserende læger i Århus Amt 
tager imod dette tilbud.10 Dette tilbud sigter mod, 
at den patient, der skal have at vide, at han eller 
hun er smittet, sikres den bedst mulige støtte og 
rådgivning straks fra starten. Og god støtte og råd-
givning fra starten er formentlig af overordentlig 
stor betydning for den måde, hvorpå den enkelte 
senere tackler sin hiv-status. Det er formentligt 
svært at underbygge denne påstand med undersø-
gelser, men det er værd at bemærke sig, at i Sund-
hedsstyrelsens kortlægning af rådgivning og kon-
taktopsporing noteres det, at:11 

Erfaringerne fra SKS [Skejby Sygehus] 
viser, at får man ikke kontakt med den ny-
konstaterede hiv-smittede de første dage, ef-
ter at patienterne har modtaget det positive 

»

svar på hiv-testen, er det svært at få patien-
terne til at medvirke til kontaktopsporing. 
De samme erfaringer er gjort i Sverige. Det 
har ikke været muligt at fi nde dokumen-
tation eller forklaringer på dette. Vurde-
ringen bygger udelukkende på erfaring.

Hvis de erfaringer, der er gjort på Skejby Sygehus 
også gør sig gældende på andre hiv-behandlende 
centre, altså at det er rigtigt, at det er svært at få 
ny-konstaterede hiv-smittede til at medvirke til 
kontaktopsporing, hvis ikke man får kontakt med 
dem de første dage, kan det hænge sammen med 
den krise, som de fl este bringes i ved at få beske-
den om at være hiv-smittet. Hvis man ikke støttes 
fornuftigt i denne kritiske fase, kan det måske være 
vanskeligt at etablere den fornødne fortrolige kon-
takt, som ofte er nødvendig, når der skal tales om 
følsomme og sensitive emner. Det kunne være in-
teressant at vide, om dialogen om andre følsomme 
emner, fx sikker sex, også vanskeliggøres, hvis der 
går mere end et par dage før der etableres en god 
kontakt med den ny-konstaterede hiv-smittede. 

 Man bør overveje om de mennesker, der får 
foretaget hiv-test hos praktiserende læger, kan sik-
res en bedre rådgivning. Hvordan dette sikres, er 
der ikke noget entydigt svar på – efteruddannelse 
af praktiserende læger kunne være én mulighed og 
en anden mulighed kunne være at overveje om det 
tilbud, som gives på Skejby Sygehus til de praktise-
rende læger i Århus Amt, bør udvides til at omfatte 
de praktiserende læger i hele landet. Skejby Sygehus 
er dog det eneste af de hiv-behandlende centre, der 
har en egentlig hiv-rådgiver ansat.

Behovet for mere information

På de hiv-behandlende centre og venereaklinikker-
ne får knap halvdelen af alle hiv-smittede besked 
om, at de er smittet. Som tidligere omtalt, så har 
næsten 80 % af respondenterne i spørgeskemaun-
dersøgelsen svaret, at den information og rådgiv-
ning, de fi k inden for det første halve år, var ’god’ 
eller ’meget god’. Man kan dog ikke, som tidligere 
nævnt, nødvendigvis gå ud fra, at svaret omhand-
ler information og rådgivning givet på centrene, 
men eftersom en stor del af de patienter, der fi ndes 
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smittede hos egen læge bliver henvist videre til de 
hiv-behandlende centre, og at kun et mindretal af 
de ny-konstaterede smittede tilsyneladende bruger 
hiv-organisationerne i den første periode (se herom 
i kapitel 8), så er der god grund til at tro, at det net-
op er de hiv-behandlende centre, som står for den 
information og rådgivning, som generelt vurderes 
så fi nt.

Men at respondenterne er tilfredse, er ikke 
nødvendigvis ensbetydende med, at de faktisk har 
fået – eller kan huske, at de har fået – den infor-
mation, de har brug for og krav på. Det har ikke 
været muligt med Levekårsundersøgelsens spørge-
skema at undersøge, hvilken information og råd-
givning den enkelte har fået i den første periode 
efter konstateringen af hiv, men der er dog fl ere af 
svarene fra spørgeskemaundersøgelsen, der giver 
et fi ngerpeg om et problematisk vidensniveau hos 
hiv-smittede. 

Det er en vanskelig opgave at rådgive en ny-
konstateret hiv-smittet. Ikke alene vil der typisk 
være tale om en person i voldsom og dramatisk 
krise, som personalet bedst muligt skal hjælpe den 
enkelte med at tackle mest hensigtsmæssigt – per-
sonalet står samtidig i en situation, hvor de skal 
formidle en lang række oplysninger til den enkelte; 
om sygdomsudvikling, medicinsk behandling, sik-
ker sex, seksualitet, smitteopsporing, straffelov, 
muligheden for PEP-behandling, om man skal for-
tælle om sin hiv-status, og hvordan skal det even-
tuelt gøres, etc. Og disse oplysninger skal ikke bare 
videreformidles, det skal også sikres, at den enkelte 
forstår og husker dem. 

Noget af det, som enhver hiv-smittet bør have 
grundigt kendskab til i løbet af de første seks må-
neder som ny-konstateret hiv-smittet, er smitteveje. 
Hiv er en smitsom sygdom og en ny-konstateret 
hiv-smittet bør have en endog meget grundig vi-
den om smitteveje – alt andet vil modvirke, at den 
enkelte bliver i stand til at tage ansvar for sit hel-
bred og sit seksualliv. I spørgeskemaet er den en-
kelte blevet spurgt om han / hun har behov for 
mere information om smitterisiko ved almindeligt 
socialt samvær og om smitterisiko i forbindelse 
med sex. Svarene på disse spørgsmål afdækker så-
ledes ikke noget om, hvilken information, der er 
blevet givet i den første tid efter konstateringen af 
hiv, og heller ikke noget om, hvilket vidensniveau 

den enkelte har, eller hvad det er, der ønskes mere 
viden om. 

Som det fremgår af tabel 3.9, så udtrykker næ-
sten hver 10’ende, at have behov for mere viden 
om smitterisiko i forbindelse med almindeligt so-
cialt samvær, og ses der på undergrupperne bisek-
suelle, etniske og stofbrugere, så er behovet for 
mere information endnu større. 

Bemærkelsesværdig er det også, at der blandt 
”de nye” er et næsten dobbelt så stort behov for 
mere viden end blandt ”de gamle”. 

Tallene er overraskende høje. Hiv smitter ikke 
ved almindeligt socialt samvær med andre, men 
tallene mere end antyder, at en meget stor gruppe 
af hiv-smittede er usikre på dette faktum. 

Vi kender ikke den præcise årsag til at så man-
ge udtrykker behov for mere information på dette 
område, men det er et signal, som er vigtigt at lytte 
til, og dermed en opfordring til, at der i den dagli-
ge kontakt med hiv-smittede bliver talt om den helt 
almindelige sociale omgang med andre. 

For stofbrugerne kan ønsket om mere infor-
mation om dette måske skyldes, at der her er tale 
om en gruppe personer, som ofte har (åbne) sår og 
dårlig håndhygiejne, og at de er bekendte med, at 
der er stor smitterisiko for hepatitis. Måske gør det 
denne gruppe mere usikker på smitterisikoen ved 
hiv. I hvert fald er det hele 33 % af stofbrugerne, 
jvf. tabel 3.9, som giver udtryk for, at de ønsker 
mere information om smitterisiko ved socialt sam-
vær. 

En sygeplejerske på et af de hiv-behandlende 
centre fortalte under informantinterviewene, at 
det er hendes erfaring, når stofbrugerne kommer 
til kontrol, at de er meget bange, bare de har den 
mindste knop eller lignende et sted på kroppen. 

Sundhedspersonalet, som er i løbende kontakt 
med denne gruppe, bør derfor tale om den kon-
krete risikovurdering, når de ser, at en stofbruger 
har sår på kroppen, så den enkelte stofbruger ikke 
selv bliver i tvivl og kan bruge den information de 
får, næste gang de eventuelt får et sår. 

Usikkerheden er endnu større – eller beho-
vet for information er i hvert fald større – når der 
spørges til behovet for mere viden om smitteri-
siko i forbindelse med sex (tabel 3.10). Her er det 
næsten hver femte af alle, der udtrykker behov for 
mere viden, og igen ses der langt højere tal blandt 
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Tabel 3.9 Hvor mange har behov for mere 
information om smitterisiko i forbindelse med 
almindeligt samvær med andre

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere
De gamle
De nye

Antal besvarelser indeholder både de, der har svaret, at de har 
behov for mere information, og de har der markeret, at de ikke 
har behov herfor.

Tabel 3.10 Hvor mange har behov for mere 
information om smitterisiko i forbindelse med sex

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere
De gamle
De nye

Antal besvarelser indeholder både de, der har svaret, at de har 
behov for mere information, og de har der markeret, at de ikke 
har behov herfor.

9 %
4 %

12 %
18 %
23 %
33 %
7 %

12 %

Behov for me-
re information

979
555
269
55
79
27

533
436

Antal be-
svarelser

rekt, også er korrekt, kan vi ikke afgøre, men tal-
lene indikerer, at informationer om smitteveje i 
almindelighed og om seksuelle smitteveje i særde-
leshed må prioriteres anderledes, end tilfældet har 
været indtil nu. 

Det er bemærkelsesværdigt, at ønsket om mere 
viden er så markant højere for ”de nye” – og sær-
ligt når man betænker, at denne gruppe samtidig 
udtrykker større tilfredshed med information og 
rådgivning end ”de gamle”. 

Som allerede omtalt har sygeplejerskerne på 
mange af de hiv-behandlende centre selv givet ud-
tryk for, at netop samtalen om seksualitet og sek-
suelle smitteveje er vanskelig, og følgende to be-
retninger fra interviewene er måske karakteristiske 
for disse samtaler. 

Søren, der lige er fyldt 40 år, fi k omkring årtu-
sindskriftet konstateret, at han er hiv-smittet. Han 
er åben homoseksuel mand og også meget åben 
med sin hiv-status. Da vi i interviewet taler om 
hans første tid på centret, siger han, at han synes, 
at behandlingen og oplysningerne som han fi k i 
den forbindelse, var glimrende: ”Der var ikke no-
get at klage over”. Han siger videre:

Alt det med sygdommens udvikling osv., 
det gjorde de og jeg fi k også foldere og det ene 
og det andet og det blev gennemgået på kryds 
og tværs og smittevejene … der tror jeg nok, 
jeg bed dem lidt af og fortalte dem, at det vid-
ste jeg altså godt i forvejen, så det behøvede 
de ikke at sætte sig ned og tygge igennem, 
for det vidste jeg godt i forvejen. Så det gad 
jeg ikke høre på – for at sidde og se to damer 
fortælle mig, at jeg skulle dyrke sikker sex og 
bruge kondom, det gad jeg ikke høre på […] 
Det var sygeplejersken, der skulle klare den del 
af sagen, og det blev jeg enig med hende om, 
at det gad jeg ikke spilde min tid på. Jeg har 
rendt rundt i det her miljø i så mange år, så …

Der er ingen tvivl om, at det har været – og altid 
vil være – en vanskelig opgave at diskutere sek-
sualitet og seksuelle smitteveje med en type som 
Søren. Det kræver tid, mod og ekspertise fra per-
sonalets side, at ”lokke” Søren til en dialog om 
smitteveje. Tid, fordi en sådan samtale ikke klares 
på fem minutter. Mod, fordi man skal ”gennem-

»

18 %
14 %
18 %
32 %
37 %
33 %
14 %
22 %

Behov for me-
re information

1.020
563
279
62
86
21

552
457

Antal be-
svarelser 

biseksuelle, etniske og stofbrugere – her er det om-
kring hver tredje, der markerer, at de har behov for 
mere viden. Og som før er behovet for mere viden 
langt højere blandt ”de nye” end ”de gamle”. 

Også disse tal er overraskende høje. Hiv smit-
ter seksuelt, og hvis man som hiv-smittet ikke har 
en præcis og nøjagtig viden om smitteveje i for-
bindelse med sex, kan det principielt afstedkomme 
to ting: At man enten lægger begrænsninger på sit 
seksualliv, fordi man blive bange for at smitte an-
dre eller også – hvis man ikke begrænser sit seksu-
alliv – vil der være risiko for at smitte andre. 

Hvorvidt folk ikke har fået informationerne, 
har fået dem på et forkert tidspunkt eller blot har 
behov for at blive bekræftet i, at det de tror, er kor-
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bryde hans selvsikre panser” og ekspertise, fordi 
man skal have kendskab til smitteveje i detaljer, 
for sæt han ved mere end sygeplejersken, når han 
nu har ”rendt rundt i det her miljø i så mange år 
…”. Hvad er bedst, hvis man får sæd i munden? At 
synke den eller spytte den ud? Og bør man skylle 
munden med fx whisky bagefter? De fl este sund-
hedspersonaler vil være tilbageholdende med at 
indlede en sådan samtale, hvis man risikerer at ”af-
sløre”, at man ikke kender alle svar.

Den anden beretning er fra en gift biseksuel 
mand Kim, der er fundet smittet i 2005, og han 
spørges i interviewet til, om han blev grundigt in-
strueret i sikker sex regler.

Nej, jeg synes ikke grundigt. Altså, jeg 
fi k at vide, hvem jeg havde pligt til at for-
tælle det, og hvem jeg ikke havde pligt 
til at fortælle det. Det fi k jeg at vide.

Pligten handlede om, at Kim skulle fortælle om sin 
ny-konstaterede status til hustruen – og at hvis han 
ikke fortalte det, så ville personalet fortælle hende 
det. ”Den var klokkeklar … så jeg var ikke i tvivl”.

Kim vender selv tilbage til det indledende 
spørgsmål om, hvorvidt han blev grundigt instru-
eret:

Nej, det synes jeg ikke. Men det tror jeg 
måske var lidt … jeg blev spurgt på et tids-
punkt nede på ambulatoriet, da jeg var blevet 
udskrevet, om jeg havde brug for nogle pjecer 
og sådan noget, ikke. Og det følte jeg egentlig 
ikke, at jeg havde. Altså, jeg vidste udmær-
ket godt, hvad kan vi, og hvad kan vi ikke.

Han fandt selv, at hans viden om sikker sex var 
tilstrækkelig – men personalet har jo ikke mulig-
hed for at vide, om hans informationer er korrekte 
og tilstrækkelige, medmindre de taler med ham 
om det. Kim taler videre om vanskelighederne for 
sundhedspersonalet med at tale med patienterne 
om sex – som han har fuld forståelse for – men si-
ger også:

Jeg ved ikke, om man skal stille det 
op som et spørgsmål, vel … ’Har du 
brug for noget materiale?’, spørger de 

»

»

»

mig! Der ville det da nok være smar-
tere at sige: ’Nu skal du høre her …’.

Kim siger det meget præcist her. Det er sundheds-
personalets ansvar at tage initiativ til samtalen om 
sikker sex og seksualitet, og det er ikke nok at ud-
levere skriftlige materialer til patienterne. Og Kim 
ville, i hvert fald i interviewsituationen, meget ger-
ne tale om sin seksualitet og sit sexliv, hvordan han 
havde forholdt sig til sikker sex som biseksuel gift 
mand og hvordan han forholdt sig til det efter, at 
han var blevet fundet smittet. 

Begge historier illustrerer, hvordan personalet 
rent faktisk har berørt det vanskelige tema om sik-
ker sex med personer, der for nylig har fået kon-
stateret hiv – men ikke på en måde, hvor de pågæl-
dende rent faktisk har fået nogle oplysninger. 

Kontaktopsporing

Som nævnt er der de senere år blevet sat mere fo-
kus på rådgivning og kontaktopsporing (smitte-
opsporing) – eller rettere fokus på manglen på en 
systematisk rådgivning og smitteopsporing i for-
bindelse med, at folk konstateres hiv-smittede. 

Blandt andet gennemgik Sundhedsstyrelsens 
rapport fra 2004: ”Kortlægning af rådgivning og 
kontaktopsporing til hiv-smittede i Danmark”12 
de eksisterende tilbud, og det blev her konklude-
ret, at indsatsen foregår meget forskelligt rundt om 
i landet, og at der prioriteres forskelligt med hen-
syn til denne forebyggende indsats. Rådgivning og 
kontaktopsporing er ikke et ensartet tilbud til de 
personer, der konstateres hiv-smittede i Danmark. 
Der blev derfor i rapporten efterlyst en form for 
standard, som personalet, der varetager disse funk-
tioner, kan bruge.13

Som opfølgning herpå fremgår det af råd-
givningspublikationen fra Sundhedsstyrelsen fra 
2007: ”Sundhedsfremmende og smitteforebyggen-
de rådgivning af mennesker, der fi ndes hiv-smit-
tede - Råd til sundhedspersonalet”14, at også kon-
taktopsporing er et centralt led i den rådgivning, 
som bør fi nde sted i den første periode efter, at en 
person er konstateret hiv-smittet. 

Ved kontaktopsporing kan der skabes kontakt 
til tidligere og nuværende seksualpartnere, som 
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Tabel 3.11 Er der blevet talt med dig om smitteopsporing (dvs. at du 
eller sundhedspersonalet fi nder frem til de mulige personer, der kan 
have smittet dig, eller som du kan have smittet)?

Ja
Ja, men du har selv ønsket at opsøge dem
Nej, men du har selv opsøgt dem
Nej
Ikke relevant for dig
I alt
Antal besvarelser

De nye
35 %
11 %
5 %

33 %
15 %
99 %

555

(også) kan være smittede med hiv, og kontaktop-
sporing er derfor en vigtig del af forebyggelses-
arbejdet. Man får dermed mulighed for at tilbyde 
mennesker, der har haft risikoadfærd, rådgivning 
og test, og såkaldte ”smittekæder”15 kan brydes. 

I Levekårsundersøgelsens spørgeskema er re-
spondenterne blevet spurgt, om der er blevet talt 
med dem om kontaktopsporing. Da det ikke har 
nogen aktuel interesse at vide, hvordan kontak-
topsporing foregik i ”gamle dage”, er der her kun 
medtaget en oversigt over personer konstateret 
smittet efter 1997, altså ”de nye”. Som det frem-
går af tabel 3.11, er det næsten 40 % af responden-
terne, der svarer, at der ikke er blevet talt med dem 
om kontaktopsporing.

Det er vigtigt at bringe spørgsmålet om kon-
taktopsporing op af to grunde, dels fordi mange 
gør sig bekymringer om, hvorvidt de kan have 
smittet andre (uden at de nødvendigvis har lyst til 
at tage kontakt til de pågældende), og dels fordi, 
det i et forebyggelsesperspektiv er vigtigt, at fi nde 
frem til personer, som kan være smittede uden selv 
at vide det. 

Rikke, en heteroseksuel kvinde, som er blevet 
konstateret hiv-smittet inden for de sidste fem år, 
fortæller, at hun ofte spekulerer på, om hun kan 
have smittet nogen i perioden, inden hun blev selv 
blev konstateret hiv-smittet. Rikke ved ikke, hvem 
der har smittet hende, og ved derfor heller ikke, 
hvornår hun selv er blevet smittet. 

Rikke har fortalt meget få personer om sin hiv-
status og ønsker ikke at fl ere skal kende til den. 
Derfor er hun meget glad for, at der, på det hiv-
behandlende center hun er tilknyttet, er blevet talt 
med hende om kontaktopsporing. Hun har sagt ja 
til, at det er personalet her, som fi nder frem til de 
personer, som hun har haft ubeskyttet sex med, og 
som derfor enten kan have smittet hende eller være 
blevet smittet af hende. 

Rikke har afl everet en liste med navne til en råd-
giver på det hiv-behandlende center, som så har 
sendt breve ud til disse personer. Rikke fortæller, 
at hun ikke var nervøs, da brevene blev sendt ud, 
for hun havde fra afdelingen fået god information 
om, hvordan det skulle foregå. Hun var blevet sik-
ret fuld anonymitet, og altså sikret, at der ikke var 
nogen af de mænd, som hun havde været sammen 
med, som ville få at vide, at det var hende, som var 
blevet fundet smittet med hiv. 

På det hiv-behandlende center sikrer de fuld 
anonymitet ved kontaktopsporing på fl ere for-
skellige måder. De sørger bl.a. for, at de personer 
som får et brev tilsendt, ikke indkaldes til test på 
en dag, hvor Rikke er til kontrol på afdelingen, og 
altså kunne risikere at møde dem. Og de der mod-
tager et brev, indkaldes heller ikke til test på sam-
me dag – risikoen kunne være, at de måske kender 
hinanden og dermed får mulighed for at tale sam-
men, og på denne måde måske kan gætte sig frem 
til, hvem det kan være, der er fundet smittet med 
hiv. 

På trods af disse forholdsregler tror Rikke, at 
der måske alligevel er nogen af dem, som har reg-
net ud, at det kan være hende. Hun har nemlig fra 
nogle af dem, der har fået brev, fået kommentarer 
om det lige efter. Men Rikke har afvist at vide no-
get om, hvad det er for et brev, de har fået. Og så 
er der ikke blevet talt mere om det. Så måske har 
de bare prøvet at spørge sig lidt frem hos alle dem, 
de lige har kunnet huske, at de har haft sex med, 
siger Rikke. Men det gjorde hende i første omgang 
nervøs. 

For Rikke har denne hjælp skabt tryghed i for-
hold til de personer, som kan have smittet hende 
eller hun kan have smittet. Hun ønskede, at de 
skulle have muligheden for at få foretaget en hiv-
test, men hun havde ikke lyst til at kontakte dem 
selv, fordi hun på den måde ville være nødt til at 
fortælle om sin egen hiv-status. 

Men Rikkes historie viser også, at det er vig-
tigt, at man på de hiv-behandlende centre tager 
en række forholdsregler, når kontaktopsporingen 
går i gang, så den opgældendes identitet ikke bliver 
kendt af de personer, som bliver kontaktet. Histo-
rien viser også, at uanset hvor mange forholdsreg-
ler centrene tager, kan man ikke fuldstændig sikre, 
at dette ikke sker. 
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Straffeloven

Hiv-smittede skal også, udover det rent ’lægefag-
lige’, have kendskab til straffelovens sanktionsmu-
ligheder i forhold til smittede, der udsætter andre 
for risiko for smitte. Som hiv-smittet kan man 
blive idømt op til otte års fængsel, hvis man und-
lader at bruge kondom og ikke oplyser sin seksual-
partner om sin smittestatus.16 Denne information 
bør være en del af de standardoplysninger, som alle 
mennesker skal have i forbindelse med, at de bliver 
konstateret smittede. 

I spørgeskemaet har det været forsøgt, at af-
dække kendskabet til straffeloven, og der har der-
for været stillet følgende spørgsmål: ”Tror du, at 
du kan blive idømt en fængselsstraf, hvis du som 
hiv-smittet dyrker usikker sex med en person, der 
ikke er hiv-smittet?” Der var mulighed for at sætte 
fl ere krydser i svarkategorierne, hvorfor der i alt er 
1.324 svar. Procentangivelserne er beregnet i for-
hold til mulige respondenter – der er altså 55 % af 
1.212 respondenter, som har haft den korrekte vi-
den (at man kun kan blive straffet for at have usik-
ker sex, hvis man ikke har fortalt partneren om sin 
hiv-status). Nogle af disse kan samtidig have sat 
kryds ved fx ’ved ikke’, fordi de har været usikre på 
gældende regler. Det er således maksimalt 55 %, 
som har besvaret spørgsmålet korrekt. Der ses ikke 
den store forskel imellem undergrupperne. 

Det forekommer hverken hensigtsmæssigt eller 

rimeligt, at så mange hiv-smittede ikke har kend-
skab til straffelovens bestemmelser. Der har siden 
den første og måske mest omtalte straffesag, den 
såkaldte ”haitianer-sag” i 1993-94 været rejst tiltale 
mere end én gang årligt mod hiv-smittede for at 
påføre andre mennesker risiko for smitte.

Konklusion og anbefalinger

I Levekårsundersøgelsen var stort set alle inter-
viewpersonerne stærkt berørte af, at skulle fortælle 
om dengang, de fi k beskeden om, at de var smittet 
med hiv. Og der er intet i Levekårsundersøgelsen, 
som tyder på, at det at få konstateret hiv, er blevet 
mindre traumatisk nu end tidligere. 

Det anbefales derfor, at god og kvalifi ceret 
rådgivningen til ny-konstaterede hiv-smittede i den 
første tid prioriteres højt. 

Næsten fi re ud af 10 af alle respondenter sva-
rer, at de ved, i hvilken situation de er blevet smit-
tet med hiv. Flest heteroseksuelle danskere ved, 
hvornår smitteoverførslen er sket, mens færrest 
blandt de heteroseksuelle var klar over, at der var 
tale om en situation, som indebar en særlig risiko. 

Flest blandt ”de gamle” ved i hvilken konkret 
situation de er blevet smittet, og fl est blandt ”de 
nye” ved, at der var tale om en situation, som inde-
bar en særlig risiko. 

Alt i alt er der tale om ganske mange som har 

Tabel 3.12 Tror du, at du kan blive idømt en fængselsstraf, hvis du som hiv-smittet dyrker usikker sex med en 
person, der ikke er hiv-smittet?
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kendskab til den konkrete situation, hvor de er ble-
vet smittet, og at denne situation indebar en særlig 
risiko. Dette indikerer, at der er behov for at tænke 
nyt og anderledes i forebyggelsesstrategierne, idet 
det antyder, at mange har svært ved at omsætte vi-
den til handling på dette område. 

Næsten hver 10’ende af alle respondenter øn-
sker mere viden om smitterisiko ved socialt sam-
vær, hvilket indikerer, at der er behov for mere 
information herom. Særligt tyder resultaterne fra 
Levekårsundersøgelsen på, at der er et stort behov 
for information herom blandt stofbrugerne og de 
etniske. 

Behovet for information er endnu større, når 
det handler om smitterisiko ved sex, idet næsten 
hver femte af alle respondenter, svarer, at de har 
behov for mere viden herom. Behovet er stort hos 
alle respondenter, men også her lader behovet til at 
være størst blandt stofbrugerne og de etniske. 

Kun 55 % af respondenterne i Levekårsun-
dersøgelsen har svaret korrekt på spørgsmålet om 
straffelovens bestemmelser. 

Næsten 40 % af alle respondenter svarer, at der 
ikke er blevet talt med dem om kontaktopsporing. 
Og meget tyder på, at indsatsen omkring kontak-
topsporing foregår meget forskelligt rundt om i 
landet, og at der prioriteres forskelligt med hensyn 
til denne indsats. 

Forebyggelsesmæssigt er denne indsats vigtigt, 
så de personer, som er i en reel risiko for at kunne 
være blevet smittet med hiv, hurtigst muligt bliver 
informeret herom. Og også for den enkelte alle-
rede smittede betyder det tit psykologisk meget, at 
personer som han/hun måtte have udsat for risiko, 
bliver informeret.

Det er ikke muligt på baggrund af de fore-
liggende data at bedømme, hvorvidt behovet for 
mere viden om smitterisiko ved almindeligt sam-
vær med andre og i forbindelse med sex, den 
manglende viden om straffelovens bestemmelser 
og den mangelfulde hjælp til kontaktopsporing 
skyldes, at respondenter ikke har fået tilstrækkelig 
information eller om de har fået informationerne 
under omstændigheder, hvor de ikke har været i 
stand til at huske det. Men uanset svaret peger re-
sultaterne fra denne undersøgelse på, at der er be-
hov for en styrkelse af denne indsats. 

Det anbefales, at der på de hiv-behandlende 

centre udarbejdes en standard (og skriftlige pro-
cedurer) for, hvordan forløbet for ny-konstaterede 
hiv-smittede gribes an, så det sikres, at disse får 
den hjælp og støtte, der er behov for. Der kan med 
stor fordel arbejdes med kontrolskemaer med af-
krydsning for hvilke temaer, der er gennemgået 
med den enkelte.

Det anbefales, at kontinuerlig information og 
dialog med udgangspunkt i den enkelte hiv-smit-
tedes aktuelle livssituation sikres. Da den enkeltes 
behov for viden løbende kan ændres (fx fordi man 
bliver alene eller fordi man får en fast partner), er 
det ikke nok at sikre sig, at patienten informeres 
og rådgives i starten af forløbet, men det må også 
sikres, at der løbende tages hånd om rådgivningen 
af den enkelte (fx faste samtaler én gang om året, 
hvor der er afsat tid til at tale med patienterne). 

Der er, som det nævnes i Sundhedsstyrelsens 
nye publikation om rådgivning af hiv-smittede, på 
de hiv-behandlende centre: 

… en enestående mulighed for at hjælpe 
den enkelte hiv-smittede og hans / hendes sek-
sualpartner til at forstå og efterleve vigtigheden 
af praktikker, der begrænser og helst eliminerer 
kommende risici for overførsel af hiv-smitte. 
Disse afgørende tidspunkter for effektiv smit-
teforebyggende rådgivning i sundhedssektoren 
på det tidspunkt, hvor de smittede er mest til-
gængelige og motiverede må ikke forpasses.17

Resultaterne i denne undersøgelse peger på, at den 
”enestående mulighed” man har på centrene fak-
tisk forpasses for ofte, og at der er for mange hiv-
smittede, som ikke får tilstrækkelig information el-
ler får information på et tidspunkt, hvor de ikke er 
i stand til at modtage den. 

Der fi ndes næppe ét godt svar på, hvordan 
problemet skal løses, dertil er centrene alt for for-
skellige. På de største centre er der tilknyttet om-
kring 1.300-1.400 patienter og på de mindste cen-
tre er tallet omkring 50-60 patienter.

Den nye publikation ”Sundhedsfremmende og 
smitteforebyggende rådgivning af mennesker, der 
fi ndes hiv-smittede” vil være et glimrende arbejds-
redskab i forsøget på at fremme rådgivningen og 
kontaktopsporingen, men den kan ikke stå alene. 
Ingen kan læse sig til at blive en god rådgiver!

»
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Hvis kvaliteten af rådgivningen skal højnes må an-
dre tiltag også overvejes. Der kunne være tale om 
at sikre det personale, der skal rådgive patienterne, 
en løbende efteruddannelse og supervision i dis-
se svære samtaler eller man kunne, som tidligere 
nævnt, overveje den model, der anvendes på Skej-
by Sygehus, hvor der er ansat en person, en såkaldt 
hiv-rådgiver, til at tage vare på de samtaler som i 
den indledende fase skal tages med de ny-konstate-
rede hiv-smittede.  

Der er ganske mange oplysninger som perso-
nalet skal sikre sig, at den enkelte får, både om-
kring sygdom (sygdomsudvikling, symptomer, livs-
stilssygdomme, etc.) og behandling (virkning og 
bivirkninger, adherence, etc.), men også hvad an-
går smitteveje, PEP, straffelov, kontaktopsporing, 
seksualitet, etc. Og generelt er der behov for at fo-
kus – både for læger og sygeplejersker – fl ytter sig 
fra et mere klinisk ’blik’ – til et fokus, hvor dialo-
gen med patienten i langt højere grad er i centrum.

Der kan foreslås fl ere forskellige modeller til 
løsning af problemet. Det kunne være efteruddan-
nelse (om afgivelse af svar til hiv-smittede) af prak-
tiserende læger (som afgiver knap en tredjedel af 
alle hiv-positive testsvar). Men antallet af praktise-
rende læger er så stort, at den enkelte læge næppe 
kommer til at afgive mere en 1-2 positive testsvar i 

løbet af sit virke – så dels vil motivation for efter-
uddannelse og konkret opsamling af erfaring på 
området formentlig være begrænset.

Man kunne også overveje efteruddannelse og 
løbende supervision til personalet på de hiv-be-
handlende centre i kommunikationen med pa-
tienterne – med Sundhedsstyrelsens rådgivnings-
publikation om afgivelse af hiv-positive svar som 
’mønster-model’. 

Og man kunne også overveje at ansætte en så-
kaldt ’hiv-rådgiver’ efter modellen fra Skejby Syge-
hus. En person, der står til rådighed og kan tilkal-
des af de praktiserende læger, når der skal afgives 
positivt testsvar, og som gennemfører de indleden-
de samtaler med ny-konstaterede hiv-smittede på 
ambulatorierne for så vidt angår det ikke-medicin-
ske indhold: smitteveje, PEP, straffelov, kontaktop-
sporing, seksualitet, etc.

Det bør også overvejes, at sætte mål (og indi-
katorer) på de enkelte centre for patienternes vi-
densniveau og sikker sex adfærd. Det vil kunne 
gennemføres med relativt simple spørgeskemaer 
til patienterne og være med til at sikre både en lø-
bende opsamling af viden om patienternes behov 
og adfærd og indsigt i, hvor der relevant skal sættes 
ind i fremtiden.

  Statens Serum Institut: Hiv-årsopgørelse 2005: Epi-Nyt, 
36: 2006: Statens Serum Institut. 

  Der er nogle, der har markeret ved både Danmark og 
udlandet, hvorfor sammenlægningen i alt giver 104 %.
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4.4.At skulle fortælle andre, 
at man er hiv-smittet
Åbenhed og lukkethed

Som det fremgår af kapitel 3 har det, for langt de 
fl este respondenter i denne undersøgelse, været en 
voldsom oplevelse at få konstateret hiv, uanset de 
forbedrede behandlingsmuligheder. At skulle for-
tælle andre at man er hiv-smittet, er i forlængelse 
heraf for mange forbundet med grundige overve-
jelser, og derfor er rådgivningen om hvem, hvor 
mange der skal vide det og i hvilken rækkefølge, 
det skal fortælles, et vigtigt tema for de fl este. 

En sygeplejerske, vi interviewede, beskriver det 
således: 

Det er en bearbejdning hver gang, man 
siger det højt til nogen, og det er vigtig, at 
man bliver godt modtaget af dem, man væl-
ger at fortælle det til. Jeg gør derfor meget ud 
af at tale med dem, der lige har fået at vide, 
at de er smittede, om hvem de skal vælge at 
sige det først til, så der kommer positive ople-
velser, og sikre at det ikke er nogen de efter-
følgende fortryder, at de har sagt det til. Jeg 
gør også meget ud af at sige, at de har mas-
ser af tid til at få det fortalt, og at de derfor 
ikke skal skynde sig ud og sige det til alle. For 
hver gang de siger det, gennemgår de en kri-
sebearbejdning. Mit råd er at tage den med ro 
og vælge med omhu, hvem de fortæller til.

Vi vil gennem dette kapitel sætte særlig fokus på 
de overvejelser og tanker, der kan være forbundet 
med at skulle fortælle andre om en hiv-status. 

Erfaringer fra arbejdet med denne undersø-
gelse viser, at i forhold til overvejelserne om at for-
tælle andre om hiv-status skelnes der typisk mel-
lem at fortælle seksualpartnere (løse eller faste) og 
at fortælle det til ens sociale netværk generelt. I det 
sociale netværk skelnes der igen mellem familie, 
venner og arbejdsplads. 

Skellet mellem partnere og det sociale netværk 
generelt skyldes blandt andet, at det intime aspekt 
i det seksuelle forhold giver anledning til fl ere og 
anderledes overvejelser. Overvejelserne i forhold 
til seksualpartnere vil blive behandlet separat i ka-
pital 5. 

»

Der tales i hiv-miljøet ofte om ’åbenhed’ eller ’luk-
kethed’ om hiv-status, men arbejdet med denne 
undersøgelse har tydeliggjort, at det at fortælle an-
dre om sin hiv-status, hverken er sort / hvidt el-
ler en statisk størrelse – og brugen af begreberne 
’åbenhed’ og ’lukkethed’ risikerer at være misvisen-
de og værdiladede. Misvisende, fordi det at skulle 
involvere andre i sin hiv-status for de fl este er en 
proces, der løber hele tiden og værdiladet, fordi be-
greberne ofte tænkes i dikotomien positiv / nega-
tiv (åbenhed = positiv, lukkethed = negativ). Og 
det er heller ikke en proces, der for alle starter med 
lukkethed og bevæger sig mod åbenhed – for nog-
le går bevægelsen den anden vej; fra at have været 
åbne til at være lukkede.

Selvom man opfatter sig selv som åben hiv-
smittet, fravælger mange i særlige situationer eller 
over for bestemte personer – ganske fornuftigt – at 
fortælle om deres hiv-status. Og åbenhed over-
for ens familie betyder ikke, at man er åben blandt 
vennerne eller på arbejdspladsen eller omvendt. 
Særligt arbejdspladsen skiller sig ud som værende 
et sted, hvor mange hiv-smittede vælger ikke at 
fortælle om deres hiv-status. 

Forslag til andre formuleringer kunne være ’at 
fortælle’ eller ’være privat’ om sin hiv-status eller 
være ’offentlig’ og være ’selektiv’. Vi har ikke løs-
ningen på problemet med anvendelse af begreber-
ne ’åbenhed’ og ’lukkethed’, men vil her pege på 
det problematiske i dem. 

Vi anvender selv i denne rapport begreberne 
’åbenhed’ og ’lukkethed’, sådan som de forstås i 
daglig tale. Vi har ikke fundet ”de perfekte” nye 
begreber (!), men vi har konstateret at mange be-
handlere, og sikkert også mange hiv-smittede, risi-
kerer at blive fanget i, at begreber skaber virkelig-
heden – og ikke omvendt.

For de fl este vil der være tale om at skulle fi nde 
en balance og lære at vurdere de situationer, hvor 
det er relevant at fortælle, og de situationer, hvor 
det ikke har nogen betydning. 

Eksempelvis fortæller en homoseksuel mand, 
at han normalt ikke skjuler, at han er hiv-smittet, 
og især ikke i bøssemiljøet, men at han heller ikke 
fortæller det til alle, og hver gang han møder no-
gen:
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Men man går jo ikke rundt sådan, at 
det er det første man siger, men det er i 
princippet ikke nogen hemmelighed.

Som eksempel giver han, at han, da han bliver in-
terviewet, følger et kursus, og her har han præsen-
teret sig som bøsse, men ikke som hiv-smittet. 

Det rager sådan set ikke ti fremmede 
mennesker … nu skal jeg være sammen 
med dem i seks uger, så det kan da godt 
være, at det kommer frem. Nu må vi se.

En kvindelig stofbruger fortæller ligeledes, at hun 
ikke holder det skjult, at hun er hiv-smittet, men 
siger også, at: 

Jeg går ikke med et skilt på, hvor 
der står ’jeg er hiv-smittet’, men jeg for-
tæller det, hvis det kommer på tale, 
og det falder naturligt at sige.

Hvor mange kender til hiv-status

Hvem og hvor mange man har fortalt om sin hiv-
status er meget individuelt, men uanset hvor skjult 
man har valgt at leve med sygdommen, er det erfa-
ringen fra denne undersøgelse, at respondenterne 
og interviewpersonerne i de fl este tilfælde har én 
eller nogle få personer, som de har fortalt om deres 
hiv-status – hvis man ser bort fra personalet på det 
hiv-behandlende center, hvor de kommer. Vi har 
ikke interviewet smittede, som slet ikke har for-
talt andre om deres hiv-status – hvad der næppe er 
overraskende. Hiv-smittede, som har valgt ikke at 
fortælle andre om deres status, stiller næppe op til 
interview. Men som det fremgår af tabel 4.1, er det 
hver 20. af alle og hver 10. af etniske og biseksuel-
le, som ikke har involveret andre i deres situation.

Eksempelvis fortæller Grace, en etnisk kvinde, 
at hendes danske mand og hendes praktiserende 
læge er de eneste her i Danmark som ved, at hun 
er hiv-smittet. I hjemlandet ved også hendes sø-
ster og dennes mand det, og de ved det kun, fordi 
manden tilfældigvis var den læge som behandlede 
hende, da hun blev syg og indlagt i hjemlandet, og 

»

»

»

der blev konstateret hiv-smittet. Kvinden har valgt 
ikke at fortælle om sin hiv-status, fordi hun er 
bange for andres reaktioner, og dette er hun ikke 
mindst fordi, at hun selv har fordomme om, hvem 
det er, der er hiv-smittet. 

Jeg har selv været meget fordomsfuld, om 
hvem det er, der er hiv-smittet … det er bøs-
ser, og det er narkomaner, og det er prostitue-
rede … og så lige pludselig var det mig, der var 
smittet … og alle ville tænke sådan om mig … 
jeg vidste ikke, hvem jeg skulle snakke med. Så 
længe jeg ikke sætter andre i fare, så synes jeg 
heller ikke, at der er grund til at fortælle det …

Som det fremgår af tabel 4.1, har de fl este fortalt 
mindst én anden person om deres hiv-status, og 
der er ganske mange, som har valgt kun at fortælle 
det til ganske få. Knap 20 % af alle respondenter 
har således blot fortalt det til to eller færre perso-
ner.

Det er overraskende, at 12 % af homoseksuelle 
kun har fortalt ganske få om deres hiv-status. Net-
op fordi hiv har været en fast følgesvend i det ho-
moseksuelle miljø i mere end 25 år, og der næppe 
fi ndes et miljø eller en ’subkultur’ i Danmark, hvor 
hiv som emne har været mere eksponeret, kunne 
man have forestillet sig, at fl ere havde fortalt om 
deres hiv-status. Men det synes ikke at være tilfæl-
det.

Der ses en tydelig forskel i antallet af personer, 
som ”de gamle” og ” de nye” respondenter har for-
talt det til. Blandt ”de gamle” er det ca. 10 %, der 
blot har fortalt om deres hiv-status til ganske få 
personer, mens det for ”de nye” drejer sig om mere 
end en fjerdedel. Skyldes det mon, at hiv i dag i hø-
jere grad opfattes som en privat sag? Skyldes det, at 
det i dag føles mindre nødvendigt at fortælle det, 
fordi medicinen gør det muligt at leve et ”normalt” 
liv udadtil? Skyldes det, at det tager mange år at 
sige det til fl ere? Eller hænger det sammen på en 
helt anden måde?

Det er bemærkelsesværdigt, hvordan gruppen 
af etniske skiller sig ud fra de øvrige grupper. Her 
er det halvdelen, som enten ikke har fortalt om de-
res hiv-status til nogen eller kun har fortalt til en 
eller to personer. Denne forsigtighed med at for-
tælle om hiv-status blandt de etniske svarer ganske 

»
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Tabel 4.1 Hvor mange har du fortalt, at du er hiv-smittet? 
(sundhedspersonale og hiv-rådgivere skal ikke medregnes)

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere
De gamle
De nye

5 %
2 %
6 %

10 %
10 %
0 %
3 %
6 %

16 %
14 %
15 %
24 %
18 %
11 %
13 %
19 %

46 %
52 %
46 %
32 %
19 %
67 %
57 %
32 %

14 %
10 %
13 %
21 %
40 %
11 %
7 %

22 %

19 %
22 %
20 %
13 %
14 %
11 %
19 %
20 %

1.186
629
334

68
124
36

622
546
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nøje til de erfaringer, der blev gjort i Brobygger-
projektet. Der er stor frygt for sladder i de etniske 
miljøer i Danmark – men det er ikke hele forkla-
ringen. Mange af de etniske er også kede af at ska-
be sorg og bekymring blandt familien (som jo ofte 
lever langt væk) og – som det noteres i Brobygger-
rapporten1 – så omtaler mange også: 

… at det er vigtigt, at der ikke brin-
ges skam over familien. For mange familier, 
både i Afrika og i Asien, giver det at have 
et familiemedlem, der er bosat i et vestligt 
land, stor respekt. Men hvis det ”afsløres”, at 
den pågældende er hiv-smittet, vil den store 
respekt (måske) ikke kunne fastholdes.

Long er et godt eksempel på dette. Han kom til 
Danmark fra et asiatisk land for 3-4 år siden for at 
videreuddanne sig og fandt efter længere tids syg-
dom her i landet ud af, at han var hiv-smittet. Han 
er for nylig blevet gift med en dansk hiv-smittet 
kvinde, som han er meget glad for. Men det var 
ikke problemfrit, at skulle præsentere forældrene 
for den kendsgerning, at han skulle giftes med en 
dansk kvinde. De havde både håbet og regnet med, 
at han ville gifte sig med en af ”hjemlandets” pi-
ger. Men med hans viden om sin hiv-status, vidste 
Long, at dette ikke ville kunne lade sig gøre – in-
gen ville gifte sig med ham, når han fortalte, at han 
var hiv-smittet. På den anden side måtte han også 
sikre sig forældrenes accept af giftermålet med den 

»

danske kvinde, og den var han ikke sik-
ker på, at han ville få. Han lagde derfor 
en plan, som gik ud på, at hvis forældre-
ne ikke ville acceptere ægteskabet, ville 
han fortælle dem, at han var hiv-smittet 
(og at hans kommende hustru også var 
det), for så ville de blive nødt til at ac-
ceptere det (fordi så var det alligevel ikke 
muligt at blive gift med en lokal kvinde). 
Men han vidste også, at hvis forældrene 
var genstridige, og han blev nødt til at 
fortælle dem om sin hiv-status, så ville 
han ikke kunne gøre det alene. Så måtte 
han have støtte. Han satte derfor sin lil-
lebror ind i situationen. Broderen blev 
selvfølgelig chokeret og ked af det – men 
støttede også Long i, at han ikke skulle 

fortælle forældrene noget om sin hiv-status, med-
mindre det blev absolut nødvendigt.

Og broderen accepterede, at han giftede sig 
med den danske kvinde, og faderen var heller ikke 
så svær at få til at acceptere situationen. Moderen 
var den vanskeligste, men hun accepterede det til 
sidst – uden at han havde måttet trække ”esset ud 
af ærmet”, dvs. at fortælle at han var hiv-smittet. 
Og Long er ikke bange for, at lillebroderen ikke 
kan holde på hemmeligheden – det er jo en ”family 
secret”, siger Long og i øvrigt meget tabu i hans 
hjemland. Så lillebroderen vil jo spolere familiens 
ære, hvis han fortæller det til nogen andre.

Udover familiens ære, som betyder noget gan-
ske andet for mange etniske end for dansk-fødte, 
så er der også det forhold, at ganske mange af de 
etniske i Danmark ikke har deres nære familie her. 
De bor fortsat i hjemlandet. Som det konstateres i 
rapporten fra Brobyggerprojektet:2

En del af de etniske patienter har ingen 
eller kun meget få tætte familierelationer i 
Danmark, og deres netværk er derfor meget 
begrænset. Så selvom de havde lyst til (el-
ler behov for) at tale med andre om deres 
hiv-status og de tanker, de gør sig om de-
res liv, er der for mange ingen tætte relatio-
ner at dele disse tanker med. Åbenhed om 
at man er hiv-smittet, kan altså have andre 
implikationer for en etnisk patient end for 
en dansker. Og de omstændigheder, som 

»
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den enkelte har at handle i, ser også ander-
ledes ud for de fl este etniske patienter.

Man kan også tilføje, at dét at have sin familie bo-
ende langt væk også gør det nemmere at holde sin 
hiv-status skjult, hvis det er det, man ønsker. 
Men dette er ikke kun en problemstilling, som blot 
gør sig gældende for etniske hiv-smittede. Vi har 
interviewet fl ere danske hiv-smittede, som ikke 
har fortalt om deres hiv-status til fx søskende med 
den forklaring, at de bor i den anden ende af lan-
det. Kirsten, en enlig kvinde sidst i 20’erne, der har 
kendt til din hiv-status i et par år, fortalte, at hun 
ikke havde fortalt det til sin søster – for det første 
fordi hun bor langt væk, så det er let at skjule det, 
og fordi de ikke ser hinanden så tit. Måske ville det 
være anderledes, hvis hun boede tættere på, siger 
Kirsten: 

Hvis min søster boede her-
ovre, tror jeg ikke, at jeg kunne hol-
det det hemmeligt for hende.

Hvem er den første, det fortælles til

Respondenterne i undersøgelsen er blevet bedt om 
at svare på, hvem der var den første, de fortalte om 
deres hiv-status. For alle grupper gælder det, at æg-
tefællen eller den faste partner er den person, som 
først har fået besked. 

42 % af alle respondenter har valgt først at 
fortælle deres ægtefælle eller faste partner om de-
res hiv-status, mens det for de etniske er mere end 
halvdelen (54 %). 31 % af alle har som den første 
fortalt det til en ven. Mens 41 % af de homoseksu-
elle respondenter som den første har fortalt det til 
en ven, gælder det kun for 22 % af de heterosek-
suelle respondenter og for kun 12 % af de etniske. 
For de fl este forholder det sig formentlig sådan, 
at de der faktisk har en fast partner også vælger at 
fortælle det til denne person først. 

De etniske skiller sig ud ved at være den grup-
pe, hvor færrest har valgt forældrene som de første 
at fortælle det til. Hvorvidt dette skyldes frygten 
for at bringe skam over familien, eller at foræl-
drene bor i et andet land, og det ikke er en besked, 

»

man vil overbringe pr. telefon, mail eller brev, kan 
ikke afgøres ud fra de spørgsmål, som her er stillet.

Det er ikke nødvendigvis et mål i sig selv, at 
fortælle om sin hiv-status til så mange som muligt, 
men ”det at holde så tæt overfor ens nærmeste om 
noget så væsentligt som det at være hiv-smittet, sli-
der stærk på den enkelte”, anføres det i den norske 
FAFO-undersøgelse fra 2002.3

Som tidligere nævnt er det, at blive konstateret 
hiv-smittet, for de fl este (fortsat) en overordentlig 
dramatisk ting, som er svært at ”gå med alene”, og 
de fl este vælger da også, at dele deres viden med en 
anden ret hurtigt. Som det fremgår af tabel 4.3 er 
det i gennemsnit 70 %, som straks fortæller det til 
en anden. Det bemærkes her, at der blandt etniske 
og stofbrugere går lidt længere tid, før det fortæl-
les, men når der er gået et år, så har næsten 90 % 
af alle undergrupper fortalt om hiv-status til den 
første fortrolige. For stofbrugerne er tallet dog lidt 
lavere (men de faktiske tal er for små til, at man 
kan drage håndfaste konklusioner). Til gengæld ses 
der en tydelig tendens til, at ”de nye” tidligere deler 
deres viden med en anden person, end ”de gamle” 
gjorde.

Der ses altså en tendens til, at ”de nye” tidlige-
re fortæller den næste person om deres hiv-status, 
men at det til gengæld sammenlagt er langt færre, 
der får det at vide. 

Hvem kender til hiv-status

Næsten alle, der har en ægtefælle eller samlever, 
har fortalt denne om sin hiv-status, og det samme 
gælder også for personer, der har en fast partner 
eller kæreste, om end dette tal er en smule lavere. 
Men dette lidt lavere tal dækker formentlig over en 
række personer, som for nylig har fået en kæreste, 
som de endnu ikke har fortalt om deres hiv-sta-
tus. Og det kan også dække over forskellige tolk-
ninger af begrebet ’kæreste’. Der er intet i tallene, 
der antyder, at mange skulle leve skjult med deres 
hiv-status overfor ægtefæller, samlevere eller faste 
partnere.

Det forholder sig noget anderledes, når det 
drejer sig om at fortælle det til forældre, søskende 
og venner. Her er tendensen ikke, at alle ved det. 
Som det fremgår af tabel 4.4, er der en generel ten-
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Tabel 4.4 Har du fortalt dine forældre, søskende eller venner, at du er smittet med hiv? 

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere
De gamle
De nye

Her er kun medtaget besvarelser fra respondenter, der angiver at have henholdsvis forældre i live, søskende og venner.

Tabel 4.3 Hvor lang tid gik der cirka, før du fortalte det til den første, at du var 
smittet? (Sundhedspersonale og hiv/aids-rådgivere skal ikke medregnes). 

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere
De gamle
De nye

Tabel 4.2 Hvem var den første, du fortalte, at du er hiv-smittet?
(sundhedspersonale og hiv-rådgivere skal ikke medregnes)

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere
De gamle
De nye

* Inklusive samlevere, faste partnere og kærester. Procentgrundlaget er antallet af respondenter.

42 %
41 %
38 %
45 %
54 %
52 %
43 %
41 %

14 %
11 %
18 %
14 %
14 %
15 %
14 %
14 %

31 %
41 %
22 %
30 %
12 %
21 %
33 %
30 %

17 %
14 %
25 %
19 %
10 %
26 %
19 %
15 %

6 %
1 %

14 %
9 %
5 %
8 %
5 %
7 %
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137
54

765
642

70 %
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4 %

10 %
8 %
0 %
7 %
1 %

7 %
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7 %
7 %
7 %

24 %
9 %
6 %

1.156
628
321
61

115
38

612
528

70 %
66 %
80 %
69 %
49 %
92 %
80 %
57 %

849
503
230

42
67
24

457
385

26 %
30 %
19 %
20 %
35 %
12 %
17 %
37 %

30 %
34 %
20 %
31 %
51 %
8 %

20 %
43 %

74 %
70 %
81 %
80 %
65 %
88 %
83 %
63 %

88 %
94 %
84 %
85 %
58 %
87 %
92 %
82 %

917
543
246

41
77
25

494
405

12 %
6 %

16 %
15 %
42 %
13 %
8 %

18 %
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282
53
72
31

549
449
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dens til, at der er fl est, der har fortalt det til ven-
ner, færre har fortalt det til søskende og færrest har 
informeret forældrene. Denne tendens gælder dog 
ikke for alle undergrupper. Som det ses skiller de 
etniske sig ud på fl ere leder i denne tabel. Dels er 
de den gruppe, hvor færrest overhovedet har for-
talt det til forældre, søskende eller venner, og dels 
ser det ud som om, at ’søskende’ for de etniske er 
dér, hvor der er mest fortrolighed. 

Også for stofbrugerne tegner der sig en anden 
tendens end den generelle. Her er forældrene, den 
gruppe som typisk har fået det at vide – men de 
faktiske tal er små, så man skal ikke overfortolke 
på disse tal.

Som vi så i tabel 4.1 havde ”de nye” responden-
ter fortalt om deres hiv-status til færre personer 
end ”de gamle” respondenter, og den samme ten-
dens ses i tallene i tabel 4.4. Det er bemærkelses-
værdigt, hvor mange færre der har fortalt om hiv-
status til forældre og søskende blandt gruppen af 
”de nye”. Selvom ”de nye” samlet set har haft min-
dre tid til at fortælle om hiv-status, er dette ikke 
alene forklaringen på forskellen i tallene. Der er en 
klar tendens til, at færre bliver informeret.

Årsager til ikke at fortælle

Hvorfor er det, at nogen respondenter vælger ikke 
at fortælle om deres hiv-status til andre? De re-
spondenter som har valgt ikke at fortælle om deres 
hiv-status til forskellige typer af personlige relatio-
ner, jvf. tabel 4.4, er blevet spurgt, hvad årsagen er 
hertil (tabel 4.5). Der var i spørgeskemaet mulig-
hed for at give fl ere forklaringer herpå. 

Næsten en fjerdedel har svaret, at grunden til, 
at de ikke har fortalt andre om deres hiv-status er, 
at ”det ikke kommer dem ved”. Det er værd at be-
mærke, at ”de nye” er de personer, der hyppigst 
angiver dette som grunden til ikke at fortælle om 
hiv-status. 

En femtedel af alle har markeret ved udsagnet 
”det er en livstruende sygdom, og du synes ikke de 
skal blive kede af det”. Også her ser vi, at ”de nye” 
ofte har valgt dette udsagn som årsag til ikke at 
fortælle om hiv-status, ligesom gruppen af etniske 
også har markeret dette udsagn hyppigt. Familie 
og nære venner bliver ofte kede af det, når de får at 

vide, at en nærtstående er blevet smittet med hiv, 
og det kræver typisk meget overvejelse at sige det 
til folk, man ved bliver kede af det. Jan, en bøsse 
på omkring 50 år, fortæller, at han straks, da han 
havde fået sit positive svar, ringede til sin tidligere 
kæreste: 

… det var lidt vigtigt at få gjort, ikke, og 
så begyndte jeg ganske langsomt, at fortælle det 
til mine nærmeste venner og så har det bredt 
sig ligeså stille indenfor forholdsvis kort tid, 
til hvem jeg fortalte det til. Familien tog lige 
lidt længere tid, for jeg vidste godt, hvem der 
skulle trøste hvem, og fordi jeg skulle have no-
genlunde styr på det selv, inden jeg fortalte det. 
Jeg vidste der ville blive 1.000 spørgsmål, ikke.

Men Jan fi k det dog fortalt, fordi for ham var det 
en selvfølge, at familien skulle have det at vide – 
det var alene et spørgsmål om hvornår og hvordan.

For Mary, der kommer fra Afrika og er i star-
ten af 30’erne, forholder det sig anderledes. Hun er 
dansk gift og alle i mandens familie kender til hen-
des hiv-status, og de har reageret fi nt på det, siger 
hun. Men ingen i hendes egen familie ved noget. 
Hun forklarer det med, at hiv er et stort tabu i hen-
des hjemland, og man bliver marginaliseret, hvis 
man er hiv-smittet og: ”Det vil jeg ikke gøre mod 
min mor”. 

Der er også mange, næsten en femtedel, der 
ikke ønsker at ”blive set som den, der er hiv-smit-
tet”. Selvom der har været meget information om 
hiv og aids, er der stadig et stærkt stigma forbun-
det med dét at være hiv-smittet, et stigma som 
handler om den måde, som andre mennesker ser 
hiv-smittede på. 

Næsten hver ottende af alle respondenter har 
svaret, at en af grundene til, at de ikke har fortalt 
om deres hiv-status er, at de er bange for at folk vil 
tage afstand fra dem, og blandt den etniske gruppe 
er det mere end hver femte, der har denne frygt. 
Disse tal afspejler tydeligt den oplevede eller fryg-
tede stigma, der er på hiv-smittede. Der er ikke 
mange andre sygdomme, der har den ”bivirkning”, 
at så mange frygter for, at andre vil tage afstand fra 
dem. 

Vi har i denne undersøgelse ikke haft mulighed 
for at undersøge, hvordan det at fortælle om hiv-

»
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status adskiller sig fra at skulle fortælle om at lide 
af andre alvorlige sygdomme. Vi har i interviewene 
talt med interviewpersonerne om, hvordan de ser, 
at hiv adskiller sig fra andre sygdomme, ligesom 
vi har talt med dem, der lider af andre sygdomme 
om, hvilke forskelle de ser. 

Det er da også bemærkelsesværdigt, hvor man-
ge fl ere blandt den etniske gruppe, der er bange 
for, at der skal blive talt bag deres ryg, sammenlig-
net med de andre grupper.

Også gennem interviewene har mange begrun-
det dét, at de ikke – fx på arbejdspladsen eller i 
andre sammenhænge – fortæller, at de er smittet, 
med at det er en privat sag. For at søge mere viden 
om netop dette, har vi bedt interviewpersonerne 
om at uddybe dette. Det viser sig, at det dækker 
over andet og mere end, at man ønsker at holde 
hiv-status som en privat ting. 

Når man fortæller andre, at man er hiv-smit-
tet, sætter man noget på spil, fortæller fl ere inter-
viewpersoner. Blandt andet en ung homoseksuel 

Tabel 4.5 Hvad er årsagen til, at man ikke har fortalt om sin hiv-status til forskellige typer af relationer?

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere
De gamle
De nye

23 %
24 %
20 %
23 %
19 %
12 %
20 %
27 %

19 %
19 %
18 %
23 %
19 %
17 %
15 %
23 %

10 %
7 %

11 %
17 %
9 %

15 %
8 %

11 %

20 %
23 %
16 %
26 %
17 %
15 %
16 %
25 %

13 %
10 %
14 %
22 %
19 %
17 %
10 %
15 %

1.279
658
336
186
68
41
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mand, der kun har kendt til sin hiv-status i cirka ti 
måneder, da han bliver interviewet. Andreas for-
tæller, at han har besluttet sig for at fortælle andre 
om sin hiv-status, fordi han vil have, at folk stadig 
skal kunne stole på ham. Alligevel føler han også, 
at han nogle gange blotter sig ved at fortælle om 
det. Han siger: 

’Blotter mig’ betyder, at jeg fortæl-
ler en person om min sygdomstilstand … 
noget som jo et eller andet sted ikke kom-
mer dem ved. Et eller andet sted gør det 
mig jo utryg, men jeg vil jo heller ikke 
have, at folk skal sige, at jeg lyver; at de skal 
kunne sige, at de ikke kan stole på mig.

Andre har følgesygdomme eller andre lidelser, som 
de kan bruge som ”undskyldning”, når de ikke øn-
sker at fortælle om deres hiv-status:

»

Det har ikke i disse analyser været muligt at afdække, hvor mange personer der har svaret på dette spørgsmål, men alene hvor 
mange afkrydsninger, der er lavet på forskellige udsagn – og der har været mulighed for at sætte fl ere krydser. 
Procentangivelserne angiver hvor mange af mulige respondenter, der har markeret ved bestemte udsagn, altså at fx 24 % af 
637 homoseksuelle har sat kryds ved ”Du synes ikke det kommer dem ved” (at du er hiv-smittet).
Der er i tabellen kun medtaget svar, hvor mindst 15 % i en af undergrupperne har markeret ved det pågældende udsagn. Ved 
følgende to udsagn er der således mindre end 15 %, der har markeret: ”Du er bange for, at de vil bebrejde dig, at du er syg” og 
”Du fortæller det på et senere tidspunkt”.
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Nu kan jeg bruge mit dårlige syn til 
at sige, at jeg er på pension, fordi jeg ser 
så dårligt … og hvis folk så spørger, hvor-
for jeg ser dårligt, så vælger jeg nogle gange 
sandheden og afhængig hvem, det er, så si-
ger jeg også nogen gange noget andet.

En del af de interviewede giver udtryk for, at det 
ville have været nemmere, hvis de havde lidt af en 
anden sygdom, en sygdom som ikke er forbun-
det med så mange fordomme. Peter, der er midt i 
40’erne, og som kun har fortalt ganske få om sin 
hiv-status sagde, da vi spurgte, om han ville have 
fortalt det, hvis han havde haft lungecancer:

Ja, forskellen er at … det er jo frygtelig 
tabubelagt og igen … jeg ville nok også have 
fortalt det, hvis jeg havde fået en blodtransfu-
sion [dvs. var blevet smittet på den måde] … 
jeg har valgt ikke at fortælle det, ud fra måden 
jeg har fået det på. Det er helt klart … ja, det 
er helt klart det. Men ja, havde jeg haft can-
cer, så havde jeg da fortalt det … lige med det 
samme. Det er der ikke nogen tvivl om.”.

Også Laurits, en heteroseksuel mand sidst i 
40’erne, siger:

Jeg ville hellere have haft sukkersyge el-
ler kræft – så kunne jeg godt have fortalt det, 
men sådan er det bare ikke. Det er jo den her 
bøssesygdom … folk er sgu så dårligt oplyst 
selv i dag … hvad jeg hører på mit arbejde og 
har hørt på min arbejde gennem mange år 
… jeg vil bare ikke kommentere det, vel. Jeg 
ryster bare på hovedet – uvidenhed, ikke.

Netop sammenligningen med sukkersyge stødte 
vi på fl ere gange, fordi der er en stigende tendens 
til i medierne at sammenligne hiv med sukkersyge 
– begge er kroniske og livslange sygdomme som 
kræver kontinuerlig behandling. Randi, som er 
enke og midt i 50’erne, siger, at hun bliver ret ir-
riteret, når hun hører at hiv nu betragtes som en 
ikke-dødelig sygdom på linie med sukkersyge. 

For det er det bestemt ikke. Det er så me-
get anderledes, i forhold til hvad folk tænker 

»

»

»

»

og tror og føler. Det har intet med hinan-
den at gøre. Man kan ikke engang sige, at det 
er det samme som kræft, for kræftpatienter 
har folk stadig utrolig megen medlidenhed 
med, og folk synes, at det er synd for dem.

At fortælle – en fortløbende proces

At lære hvordan man ønsker at leve som hiv-smit-
tet og delagtiggøre andre heri er for langt de fl este 
hiv-smittede, vi har mødt, en kontinuerlig proces. 
Og det er vores erfaring fra interviewene, at en 
stor del af interviewpersonerne har haft helt bevid-
ste overvejelser om, hvordan de vælger at fortælle 
eller ikke fortælle om deres hiv-status til andre per-
soner, mens andre mere handler impulsivt ud fra 
hver enkelt situation. 

En heteroseksuel kvinde som har været smittet 
i mere end 20 år, fortæller, at det at fortælle andre 
om hendes hiv-status er noget, der er kommet med 
tiden og sket lidt efter lidt, hvor fl ere og fl ere har 
fået det at vide. Det er på ingen måde noget, der er 
kommet på en gang. Hun har med tiden lært sig at 
skelne mellem, hvornår det er relevant at fortælle, 
og hvornår det ikke er. Og undervejs har hun ube-
vidst sikret sig, inden hun har fortalt det til nogen, 
at de ville reagere positivt, for ellers tror hun ikke, 
at hun ville have fortalt det. 

Hovedparten af de personer, vi har intervie-
wet, er i en proces som hende, hvor de fortæller 
fl ere og fl ere om deres hiv-status, altså en proces 
mod mere og mere åbenhed, om end det er de fær-
reste, der lever som ”helt åbne”. Vi har talt med 
fl ere homoseksuelle mænd og et enkelt person til-
hørende gruppen af stofbrugere, der lever som 
”helt åbne” hiv-smittede.

Men det er ikke entydigt, at alle bevæger sig i 
retning mod mere åbenhed. Der er fl ere af vores 
interviewpersoner, som bevæger sig i modsatte ret-
ning, personer som tidligere har været mere åbne 
med deres hiv-status, men som nu har valgt at være 
mere lukkede. 

Marc er født i udlandet, men har boet i Dan-
mark i mange år og kendt til sin hiv-status siden 
1999. Han er nu omkring 40 år og heteroseksuel. 
Han arbejder med kunst og er langsomt ved at få 
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”sit navn etableret”. Han fortæller, at han har for-
talt om sin hiv-status ”til de fl este mennesker, men 
de sidste fi re år er jeg blevet mere påpasselig, fordi 
jeg omgås med folk, der altid er i medierne”. Han 
har lige sagt nej til at deltage i et interview om 
at leve som hiv-smittet på en lokal tv-station. Vi 
spørger, om han er bange for, at det kunne få be-
tydning for hans kunstneriske liv, hvis han havde 
valgt at deltage i interviewet.

Nej, fordi … helt ærlig … jeg har slet 
ikke et problem … men hvis det var for fem 
år siden, ville jeg være ligeglad med det, fordi 
jeg kendte ikke ham der eller ham der, som 
jeg har kendt i de sidste fi re år. Og de kender 
mig for den, jeg er nu, og det er ligegyldigt 
om det er hiv og aids. Men hvis lige pludse-
lig de sidder derhjemme og ser fjernsyn, og 
der står Marc og snakker om hiv-smitte og 
’jeg er smittet’ osv. .. du ved … det vil æn-
dre en hel masse […] Jeg skal virkelig tænke 
mig om. Jo mere aktiv jeg er derude i sam-
fundet, jo mindre skal jeg fortælle om mig 
selv. Jo mere skal jeg beskytte mig selv.

Vi taler videre om, hvad der mon vil ske, hvis han 
havde valgt at gå i tv, og hvad han tror, at folk vil 
tænke om ham. Han siger, at de garanteret ville 
tænke: ”Nå, er han bøsse? Er han narkoman? Nå, 
hvad er han så?”

For Marc har det sammenhæng med, at han 
er ved at blive kendt, at han er blevet mere var-
som med at fortælle om sin hiv-status. Det er ikke 
fordi, at han konkret har dårlige oplevelser med 
at være åben, men fordi han vil beskytte sig mod 
mulige dårlige oplevelser – eller at dét folk måtte 
tænke om ham, skal få indfl ydelse på afsætningen 
af hans kunst.

For Marie skyldes hende nuværende tavshed 
om sin hiv-status, at hun tidligere har haft dårlige 
oplevelser. Hun blev fundet smittet i 1996, da hun 
var i starten af 20’erne og gik i chok. Hun levede 
både før og lige efter, at hun fi k at vide, at hun var 
hiv-smittet et noget ”vildt liv” med for meget al-
kohol og meget sex med forskellige partnere. Hun 
skammede sig meget over at være hiv-smittet og 
vidste godt, at hun på den ene side var nødt til 
at fortælle det til sine tidligere sexpartnere, men 

»

kunne på den anden side ikke overskue, hvordan 
det skulle gøres. Og hun har ingen erindring om, 
at nogen tilbød hende hjælp til, hvordan det skulle 
gøres. Men det viste sig også at være unødvendigt. 
Efter at have betroet sig til nogle veninder, rygte-
des det hurtigt i den forstad hun dengang boede 
i, at hun var smittet og snart vidste alle det. Det 
brød hun sig ikke om. Slet ikke, da hun oplevede, 
at en af hendes tidligere partnere råbte efter hende 
på gaden. Hun er siden blevet gift og fl yttet til en 
mindre provinsby sammen med sin mand og le-
ver nu et ”almindeligt familieliv” med manden og 
hans delebarn. Der er ingen i mandens familie, der 
ved, at hun er smittet og ingen af hendes nye ven-
ner eller folk i lokalsamfundet, får nu noget at vide. 

Det kommer ikke dem ved. Og hvorfor 
skulle jeg også fortælle det? For at få med-
ynk? Kan jeg forlange, at de skal forstå det?

Marie valgte, at fortælle om sin hiv-status til nogle 
få veninder, som ikke kunne ”holde tæt”. Marie 
valgte aldrig selv at være åben om sin hiv-status, 
men blev det, fordi andre fortalte historien vide-
re og en masse mennesker fi k pludselig en viden, 
som hun ikke ønskede, at de skulle have. Og så var 
den beslutning ligesom taget for hende. Hun var i 
de første år ikke særlig hemmelig med sin hiv-sta-
tus, for alle vidste det jo alligevel. Det er ikke til at 
vide, hvor åben Marie ville være i dag om sin hiv-
status, hvis ikke hun havde de dårlige oplevelser 
fra tidligere, men hun har i hvert fald ingen moti-
vation for at bringe emnet på bane mere. I dag er 
det kun hendes mand, hendes forældre og en onkel 
og tante, som ved at hun er smittet. 

For Marc var det forandringer i arbejdslivet, 
der gjorde, at han nu har valgt at være mere luk-
ket om sin hiv-status, mens der for Marie var for-
andringer i privatlivet, der fi k hende til at vælge 
tavsheden som strategi. Marc har ikke – som Marie 
– haft specielt dårlige erfaringer med at være åben 
hiv-smitte, men for at beskytte sit navn, sin omsæt-
ning, og hvad andre mennesker måtte tænke om 
ham, har han altså valgt at være mere forsigtig nu.

Phoebe, en ung afrikansk kvinde siger, at man 
bliver nødt til at springe ud i at fortælle det til an-
dre: ”Man bliver skør af at sidde og spekulere på, 
hvordan folk reagerer.” Men det var utrolig svært 

»
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i starten, inden hun havde gjort sig egne erfarin-
ger med at fortælle det. Den gang havde hun ingen 
anelse om, hvordan folk ville reagere. I starten syn-
tes hun også det var svært at fortælle veninderne, 
at hun var smittet, men som tiden er gået, har de, 
der er tæt på hende, fået det at vide. Men nu for-
tæller hun det ikke til særlig mange mere. De, der 
skal vide det, ved det allerede, og hun har ikke be-
hov for at fortælle det til fl ere, for hun har dem 
som hun har brug for at tale med det om. Heller 
ikke hvis hun møder nye venner eller veninder, 
fortæller hun det nu. Hun har besluttet, at det kun 
er hvis hun møder en ny kæreste/mand, at hun for-
tæller det. 

Gitte, en dansk kvinde har valgt, ud over hen-
des forældre, kun at fortælle det til to veninder, 
som begge er ansat i sundhedssektoren, og hun har 
derfor tillid til, at netop de har et afklaret forhold 
til hiv og ikke mindst tavshedspligt. 

Daniel, en ung homoseksuel mand, fortæller, 
at han havde en del overvejelser i forhold til, om 
han skulle fortælle på sit studie, at han er hiv-smit-
tet, og i givet fald hvordan. Overvejelserne gik 
ikke mindst på, at der allerede var én på studiet, 
som var kendt som ”ham den hiv-smittede”. Han 
havde ikke noget ønske om at blive ”ham den an-
den hiv-smittede”. Dette brugte han lang tid på at 
tale igennem med en hiv/aids-rådgiver.4 Han endte 
med at samle sine nærmeste medstuderende, og 
fortalte det. Han prøvede at holde det så formelt 
som muligt, og lagde ikke skjul på, at det var for-
troligt. Ikke fordi han som sådan, tror han, kan 
undgå, at de fortæller det videre til andre, men 
hans strategi, er at hvis man lader som om det er 
muligt at styre det, så ved alle, der modtager infor-
mationen, hvad de må sige og ikke må sige videre 
– og så er resten op til dem! Han fortæller, at hans 
medstuderende reagerede alle meget fi nt. Men det 
lå også i hans strategi, fortæller han: 

… at de dårligt kunne tillade sig andet, 
hvilket jeg et eller andet sted havde i bagho-
vedet, da jeg fortalte det! Når det er sådan en 
situation, så ved alle hvad spillereglerne er. Og 
hvis der er nogen, der har problemer med det, 
så vil der i en sådan situation være lidt grup-
pepres. På den måde var jeg rimelig bevidst. 

»

Reaktioner på at fortælle

En stor del af deltagerne i denne undersøgelse har 
altså med omhu valgt hvem og hvordan, de har 
fortalt om deres hiv-status. Årsagen hertil, er at de 
fl este gerne vil undgå ubehagelige situationer som 
den fx Pia kan fortælle.

Pia, der er en dansk kvinde, gift og med børn, 
havde i 2000 lige fundet ud af, at hun var smittet. 
En dag var hun nede og handle i Netto. Der er en 
kvinde i Netto, som Pia godt ved hvem er, men det 
er ikke er en, hun kender godt. Kvinden råber ud 
så alle kan høre det: ”Aighhh Pia, hvad fanden er 
det jeg hører, har du fået aids?”. Pia reagerede med 
at gå hen til hende og sige: ”Nå, de rygter har du 
også hørt, dem er der sgu ikke noget i”. Pia blev 
ked af det. ”Helt ærlig mand, det var sgu lidt un-
derligt”, siger hun. Det havde jo været anderledes, 
hvis hun nu var kommet og spurgt sådan stille og 
roligt, siger Pia.

Pia og hendes mand var begge blevet fundet 
smittede kort tid efter hinanden og havde ikke for-
talt andre end den helt nære familie om det. Men 
fordi en af mandens tidligere kærester havde fået 
et brev fra hospitalet (i forbindelse med kontaktop-
sporing), havde denne tidligere kæreste ”lagt to og 
to sammen”, og så gik rygterne hurtigt. Det endte 
med, at Pia og hendes mand måtte fl ytte fra den 
forstad til København, hvor de boede. De kunne 
ikke holde rygterne ud.

Men heldigvis som det ses i tabel 4.6 har mere 
end halvdelen af respondenterne overvejende mødt 
positive reaktioner, når de har fortalt om deres 
hiv-status. Men man skal huske på, at de der har 
fået det at vide, netop også typisk er udvalgt med 
stor omhu. I den sammenhæng er det måske mere 
overraskende, at næsten hver fjerde faktisk sva-
rer, at reaktionerne har været blandede (altså både 
positive og negative). Der er 19 %, der har svaret 
”ved ikke” til spørgsmålet om, hvorvidt de overve-
jende har mødt positive eller negative reaktioner, 
når de har fortalt om deres hiv-status. De mange 
(19 %), der har svaret ”ved ikke” på spørgsmålet 
om, hvilke typer af reaktioner de har mødt, dækker 
formentlig over personer, der enten ikke har fortalt 
det til nogen eller kun har fortalt det til en eller to 
personer (hvilket også er 19 % i alt). 

Alice er en ung dansk kvinde på 29 år, som i 
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Tabel 4.6 Hvilke typer reaktioner har du inden for de sidste fem år 
mødt fra omgivelserne, når du har fortalt, at du var hiv-smittet?

Har overvejende mødt positive reaktioner
Har overvejende mødt negative reaktioner
Reaktionerne har været blandede
Ved ikke
I alt 

Tabel 4.7 Hvilke typer reaktioner har du inden for de sidste fem år 
mødt fra omgivelserne, når du har fortalt, at du var hiv-smittet? 
- opdelt i grupper

Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle 
Etniske
Stofbrugere
De gamle
De nye

Tabel 4.8 Hvis du indenfor de sidste fem år har mødt positive 
reaktioner – hvilke typer af oplevelser har du da haft?
Du har oplevet …
– at andre mennesker er blevet ved med
at behandle dig, som de altid har gjort
– at andre mennesker var glade, fordi
du delte dine bekymringer med dem
– at møde mere omsorg og støtte
– at der er blevet taget mere hensyn til dig

Det har ikke i disse analyser været muligt at afdække, hvor mange personer, der 
har svaret på dette spørgsmål, men alene hvor mange afkrydsninger, der er lavet 
på forskellige typer af positive reaktion – og der har været mulighed for at sætte 
fl ere krydser. 
Procentangivelserne angiver, hvor mange af de mulige respondenter, der har 
markedet ved bestemte udsagn, altså at fx 60 % af 1.212 respondenter har sat 
kryds ved ”Du har oplevet, at andre mennesker er blevet ved med at behandle dig, 
som de altid har gjort”.

Procent
55 %
3 %

23 %
19 %

100 %

Antal besvarelser
639

31
269
217

1.156

kede og det endte med, at Alice besluttede sig for 
at sige det. Veninden begyndte at græde, og det 
samme gjorde Alice. 

En af årsagerne til, at Alice ikke tidligere 
havde fortalt veninden om det, var, at venindens 
mand arbejder samme sted som Alice. Men Alice 
er nu ikke i tvivl om, at veninden ikke fortæller det 
til ham. De har aftalt, at hvis veninden får behov 
for at fortælle det, så skal hun tale med Alice om 
det først. 

Alice siger selv, at hun er bange for at blive 
skubbet væk, og derfor har hun ikke lyst til at an-
dre skal vide det. Dette skyldes ikke mindst, at 
hun mener, at der er utrolig stor uvidenhed om hiv 
blandt almindelige mennesker.

Som det fremgår af tabel 4.7, så er det i særlig 
grad blandt stofbrugerne, at færrest har mødt posi-
tive reaktioner og fl est har mødt negative reaktio-
ner – og et meget stort antal har mødt ”blandede 
reaktioner”. Men også de etniske skiller sig ud ved, 
at de har mødt relativt mange negative reaktioner i 
forhold til de andre undergrupper. De faktiske tal 
for begge grupper er dog små, så der kan ikke dra-
ges alt for entydige konklusioner på baggrund af 
disse tal. 

Respondenterne er også blevet spurgt om, hvil-
ke typer af henholdsvis positive og negative reak-
tioner, de har mødt, når folk har fået kendskab til 
deres hiv-status. Og det er bemærkelsesværdigt, at 
det ikke er dét at blive taget mere hensyn til, møde 
mere omsorg og støtte eller at andre var glade for, 
at man delte sine bekymringer med dem, der sco-
rer højest. Det er – ganske enkelt – at blive be-
handlet, som man altid er blevet det.

Som vi tidligere så, var nogle af årsagerne til, 
at hiv-smittede ikke fortæller om deres hiv-status, 
at de frygter, at der bliver talt om dem bag deres 
ryg. Desuden frygter de, at andre mennesker tager 
afstand fra dem. Og denne frygt er tilsyneladen-
de ikke helt uden grund. Hver syvende har ople-
vet dette og ligeså mange har markeret, at de har 
hørt nedsættende bemærkninger om hiv-smittede. 
Hvorvidt det er de samme personer, der har kryd-
set alle tre kategorier af – altså de samme ca. 15 % 
af hiv-smittede, der har denne type af oplevelser 
– eller om det dækker over forskellige personer (så 
det er op til 45 % af respondenterne, der har haft 
disse oplevelser) kræver yderligere analyser. 
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25 %
21 %
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Procent

60 %

29 %
21 %
11 %

Antal besvarelser

723

351
254
137

2004 som bloddonor blev fundet hiv-smittet. Også 
hun er meget omhyggelig med, hvem der får det 
at vide. Faktisk er det kun hendes forældre, en af 
hendes veninder og en af moderens veninder, der 
ved det. 

Det var svært, at skulle fortælle det. Alice hav-
de gennem noget tid gået og tænkt på at sige det. 
Men den dag, hun endelig gjorde det, var det ikke 
planlagt. Den dag det skete, sad de bare og snak-
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Det kræver en stærk psyke eller personlighed, at 
blive konfronteret med den slags oplevelser. Som 
for Bo, en dansk mand midt i 40’erne, der for fem 
år siden fi k at vide, at han var smittet. En uge efter, 
at han havde fortalt det til sin søster – der var en 
af de første, han valgte at fortælle det til – ringede 
hun tilbage til ham og sagde, at hun ikke ville se 
ham mere. Og han har ikke set hende siden. Det 
har ikke været nemt for ham, og han har tilbudt 
hende, at hun kan komme med på hospitalet for at 
få mere information om hiv, men det vil hun ikke. 
Måske kendte Bo ikke sin søster godt nok? Måske 
havde det været bedre, at han aldrig havde fortalt 
hende om sin hiv-status? Så havde han i hvert fald 
haft en relation til hende stadigvæk. Og andre ville 
måske sige, at ”så er hun ikke værd at samle på alli-
gevel”, men det er ikke Bos tanke – han synes, det 
er svært.

Der er også ganske mange, næsten 10 %, der 
har oplevet, at offentlige ansatte ikke har overholdt 
deres tavshedspligt. Der er dog sket en bedring på 
dette punkt hen over årene, idet 11 % af ”de gam-
le” angiver dette problem, mens ”kun” 6 % af ”de 
nye” har markeret ved overtrædelse af tavsheds-
pligten. Der er grund til at indskærpe offentlige 
ansatte deres tavshedspligt om patienter / klienters 
hiv-status, som især ser ud til at være et problem 
for stofbrugerne, hvor hele 23 % har markeret, 
at de har oplevet overtrædelse af tavshedspligten. 
Ved læsningen af tabel 4.9 skal det erindres, hvor 
mange der kun har fortalt om deres hiv-status til 
ganske få.

At have kontrol 

Gennem interviewene i undersøgelsen er det ble-
vet tydeligt, at for mange hiv-smittede er det vig-
tigt at have kontrol over, hvem der ved, at de er 
smittet. 
Flere af de interviewede beskriver på forskellige 
måder, hvordan kontrol er vigtigt for dem, og 
hvordan (følelsen af) manglende kontrol kan slå 
dem ud og gøre dem angste.

En heteroseksuel dansk kvinde fortæller, at 
hun helst selv vil fortælle de personer, hun kender, 
at hun er hiv-smittet. Dels vil hun gerne undgå, 
at de hører det fra andre, og når det er hende selv, 

som fortæller det, kan hun fx forklare, hvordan 
smittevejene er. Og så har folk et reelt valg. 

Har de stadig lyst til at se mig, og vil 
de vide mere om det ene og det andet!

Nabila, en ung afrikansk heteroseksuel kvinde for-
tæller, at det gør hende både gal og ked af det, når 
hendes veninder eller andre, fortæller det videre, at 
hun er hiv-smittet. Hun føler, de taler om det bag 
hendes ryg. For noget tid siden var en fyr interes-
seret i hende, hvilket han fortalte til en af hendes 
veninder. Denne veninde fortalte fyren, at han in-
den han gjorde noget ved det, lige skulle vide, at 
hun var hiv-smittet. Det gjorde hende virkelig ked 
af det og vred. 

Det er mit ansvar alene, hvem der ved 
det, og hvem der skal vide det. Og jeg bry-
der sig slet ikke om, når andre blander sig i 
den del. Det er mit ansvar, og det er hårdt 
nok i forvejen, at skulle gøre sig overve-
jelser om man skal fortælle eller ikke for-
tælle det til folk. Jeg vil gerne selv kunne 
bestemme, hvem der får det at vide.

Nabila fortæller videre, at når det sker, at nogen 
har fortalt det videre, kommer der ubalance i hen-
des verden, og hun bliver såret over det. 

En heteroseksuel mand, Rasmus, har kun for-
talt til de allernærmeste om hans hiv-status – heri-
blandt hans mor, som synes, det er en vanskelig 
viden at gå med uden at kunne tale med andre om 
det. Men han har forlangt, at de ikke må fortælle 
det videre til nogen. Han siger, at han ville blive 
rasende, hvis det skete uden, at han fi k det at vide. 

Men det er ikke alle, der har været lige så gode 
til at holde skarp kontrol med hvem og hvor man-
ge, der får kendskab til deres hiv-status. Yvonne, 
en afrikansk kvinde fortæller, at hun blev fundet 
smittet med hiv, da hun kom til Danmark med 
hendes danske mand, som ikke er smittet. Han for-
talte det til hans familie og venner, hvilket overra-
skede hende. Inden hun kom til landet, vidste hun 
ikke, at det var dansk kultur at fortælle den slags, 
fortæller hun. 

»

»
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Tabel 4.9 Hvis du indenfor de sidste fem år har mødt negative 
reaktioner – hvilke typer af oplevelser har du da haft?
Du har oplevet …
– at andre mennesker talte om din
hiv-status bag din ryg
– at du har hørt nedsættende bemærkninger
om hiv-smittede (eller om dig, fordi du er
 hiv-smittet)
– at folk tog afstand fra dig eller undgik dig
– at blive dårligt behandlet pga. din hiv-status
– at offentligt ansatte ikke overholdt deres 
tavshedspligt om din hiv-status
– at blive fysisk forulempet pga. din hiv-status

Det har ikke i de foreliggende analyser været muligt at afdække, hvor mange 
personer, der har svaret på dette spørgsmål, men alene hvor mange 
afkrydsninger, der er gjort på forskellige typer af negative reaktioner – og der har 
været mulighed for at sætte fl ere krydser.
Procentangivelserne viser hvor mange af de mulige respondenter, der har 
markeret ved bestemte udsagn, altså at fx 16 % af 1.212 respondenter har sat 
kryds ved ”Du har oplevet, at andre mennesker talte om din hiv-status bag din 
ryg”.

Procent

16 %

15 %
14 %
10 %

9 %
2 %

Antal besvarelser

199

184
173
117

108
21

Han ser det jo som cancer eller en anden 
sygdom! Hans danske baggrund gør det åben-
bar ok at fortælle, men min baggrund gør det 
umuligt … alle afrikanere vil tro jeg er prosti-
tueret, hvis de får at vide jeg er hiv-smittet.

En lignende historie fortæller en anden afrikansk 
kvinde. I dag, fl ere år efter hun kom til Danmark, 
er hun meget ked af, at hun dengang lod sin mand 
fortælle om hendes hiv-status. Både den gang og 
nu føler hun, at hun ikke selv er i kontrol over, 
hvem der kender til hendes hiv-status, men den-
gang troede hun, det var sådan, man gjorde i Dan-
mark. Men i dag kender hun fl ere danske hiv-smit-
tede, som ikke har fortalt det til deres forældre eller 
familie, og sådan ville hun gerne have haft det. 

En ung dansk heteroseksuel kvinde, Anna, 
som kun har fortalt ganske få personer om sin 
hiv-status, fortæller at hun er utrolig bange for 
konsekvenserne af at fortælle det til andre. At for-
tælle det til én person stiller spørgsmålstegn ved 
om også deres mænd, børn og omgangskreds lige 
pludselig også ved det – så har hun pludselig mistet 
kontrollen med, hvem og hvor mange, der ved hun 
er smittet. Anna siger: 

»

… så længe jeg kan holde det hem-
meligt, er der jo ingen, der ved noget. Men 
hvis først man begynder at sige det til højre 
og venstre, så lige pludselig ved man ikke, 
hvem der ved det … Så er man ikke læn-
gere selv i kontrol med, hvem der ved det. 

Hun har nogle enkelte gange forsigtigt forsøgt at 
stikke en føler frem i forhold til, om hun kunne 
fortælle enkelte af vennerne om sin hiv-status, men 
har ikke turdet, fordi hun ikke er blevet overbe-
vidst om, at de kunne lade være med at fortælle det 
videre til andre. Konsekvensen heraf har været, at 
hun er blevet mere tilbagetrukket blandt sine ven-
ner. Hun siger herom: 

Man ved jo godt, at folk snakker. Jeg 
spurgte på et tidspunkt en af mine venner 
… hvis jeg nu fortalte ham en hemmelig-
hed, om det så ville gå videre til nogle an-
dre af hans og mine venner. Og han svarede 
ja … en eller anden dag så ville det … 

Så han fi k ikke noget at vide!
To interviewpersoner fortæller, at de ikke kun 

er nervøse for, at det skal rygtes, at de er hiv-smit-
tede af personlige årsager. De har begge eget fi r-
ma, og er derfor ligeledes nervøse for, hvordan det 
kan komme til at påvirke deres fi rma, hvis kunder-
ne fi nder ud af, at de er hiv-smittede. En homosek-
suel mand fortæller følgende om hans overvejelser 
i forhold til, hvem han tør fortælle om sin hiv-sta-
tus:  

Et eller andet sted var det nok det der 
med, at selvfølgelig kunne man ikke vide … 
man skulle ligesom have tilliden til, at det 
ikke kom videre. Så man skal have tænkt 
det igennem. For selvfølgelig har man […] 
på et tidspunkt … også forretningsmæssigt 
…! Tænk hvis nogle af ens kunder fi k det at 
vide?  Hvordan ville de …? Ville de fl ygte 
væk, eller ville der blive en masse sladder el-
ler et eller andet? Det er nok det der …! Altså 
kræft, det kan man fortælle … og der kan 
folk sige, at det er da også forfærdeligt. Men 
det er ligesom om, at det her er noget andet. 
Et eller andet sted siger folk, at det har han 

»

»

»
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Tabel 4.11 Er du nervøs for, at det skal rygtes i din omgangskreds, at 
du er hiv-smittet?

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere
De gamle
De nye

nok selv været skyld i […] fordi det er noget 
med seksualitet og sådan noget. Det er nok 
lidt det, der hele tiden er problematisk i det.

Mere end en tredjedel af alle respondenter svarer, 
at de er bange for, at det skal rygtes i deres om-
gangskreds, at de er hiv-smittede. Blandt de etniske 
udgør dette mere end halvdelen (54 %). Det lader 
også til, at der er tale om en problemstilling, som 
er mest udbredt blandt ”de nye”, idet 46 % af disse 
svarer, at de er bange for, at det skal rygtes, mens 
det for ”de gamle” er 28 %. Men – som vi tidligere 
har set – har ”de gamle” også fortalt det til fl ere, 
hvorfor der jo netop også må være færre at ”for-
tælle rygter” til.

For den etniske gruppe er problemstillingen 
ikke mindst central, da den er tæt forbundet med 
angsten for sladder i det etniske miljø. 

Jennifer, en afrikansk kvinde fortæller om sin 
angst for sladder i det etniske miljø: 

Afrikanske kvinder kan godt sidde og 
betro sig til hinanden, og fx fortælle hinan-
den, at de begge er smittet, men når de så går 
derfra, er der stor risiko for, at denne viden 
bliver fortalt videre. Derfor er det meget få, 
jeg fortæller, at jeg er hiv-smittet […] Jeg vil 
gerne selv styre, hvem der ved og hvem der 
ikke ved det.  Jeg er ikke mindst bange for, 
hvordan uvidenhed styrer denne sladder.

En anden afrikansk kvinde, Judith, fortæller at hun 
er utrolig bange for sladderen særligt i det afrikan-
ske miljø, så hun har kun fortalt få udvalgte perso-
ner om sin hiv-status. Dette betyder, at der er man-
ge, som hun ikke føler, hun kan have et åbent og 
tæt forhold til, fordi der er en hemmelighed imel-
lem dem. Derfor overvejer hun altid meget nøje, 
hvem hun inviterer hjem til sig. Hun er bange for, 
at de skal rode i hendes skabe og eksempelvis fi nde 
hendes hiv-medicin. Ofte sørger hun for at fjerne 
al sin medicin, inden folk kommer. 

Afrikanere er ekstremt nysger-
rige og kan sagtens fi nde på at rode i 
andres ting for at fi nde noget, de kan 
sladre om … herunder medicin.

»

»

36 %
30 %
42 %
42 %
54 %
36 %
28 %
46 %

14 %
11 %
14 %
19 %
21 %
18 %
12 %
16 %

1.181
626
330

67
126
39

615
550

50 %
59 %
44 %
39 %
25 %
46 %
60 %
38 %

Ja Ved 
ikke

Nej
 

Antal be-
svarelser

Er der øget sladder i bøsse-miljøet

Som det fremgår af tabel 4.11 er de homoseksuelle 
respondenter den gruppe, hvor færrest er bekym-
rede for, at det skal rygtes i deres omgangskreds, at 
de er hiv-smittede.

Alligevel er vi gennem interviewene med in-
formanter i den indledende fase, fl ere gange blevet 
gjort opmærksom på, at der er sket en forandring 
i bøssemiljøet i retning af, at hiv-smittede homo-
seksuelle risikerer stigmatisering og afstandstagen 
– også her. 

Det er en udbredt opfattelse blandt mange in-
formanter, at holdningen til hiv-smittede i bøs-
semiljøet har forandret sig indenfor de seneste år. 
Hvor der tidligere var sammenhold og solidaritet 
med de hiv-smittede i dette miljø, er det indtrykket 
– blandt informanterne – at dette har ændret sig i 
en negativ retning. At der i dag er mere afstandta-
gen til smittede og mere rygtedannelse om at be-
stemte personer er smittede – og derfor også mere 
bekymring hos de, der er smittede, om at skulle 
fortælle andre, som kommer i bøssemiljøet, om de-
res hiv-status. 

Informanterne fortæller om fl ere ny-konstate-
rede hiv-smittede homoseksuelle, som er utrolig 
bange for, at det skulle komme ud, at de er smit-
tede. Dels fordi de ikke vil være kendt som ’ham 
den hiv-smittede’, og dels fordi de nu selv er blevet 
en af dem, de tidligere ikke selv ville have sex med. 
Det kan derfor være svært at tage ”hul på” sexli-
vet, når man nu er én af dem, som man selv tidli-
gere tog afstand fra. Flere af de informanter, som 
hver dag rådgiver hiv-smittede enten via personlig 
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rådgivning i eller uden for hospitalsregi eller via te-
lefonrådgivning, fortalte, at det var deres indtryk, 
at der ikke længere er den samme omsorg og soli-
daritet blandt bøsserne i forhold til hiv. Informan-
terne oplever at møde fl ere og fl ere homoseksuelle 
hiv-smittede, som fortæller, at de oplever, at bøs-
semiljøet er blevet mere og mere fjendtligt over for 
de smittede.

I bogen ”Unge med Hiv” fra 2005 fortæller en 
ung fyr også om hans angst for sladderen i bøsse-
miljøet:

Det er kun min familie plus nogle ud-
valgte venner og kærester, der kender til min 
status. Min begrundelse for at holde smitten 
som en hemmelighed er ikke mindst, at jeg er 
homo. Bøssemiljøet er kendetegnet ved ringe 
accept af og forståelse for, at bøsser tilhører ri-
sikogruppen, og at alle er potentielle smittebæ-
rere. Hvis der er meget tabu og skam forbun-
det med hiv i samfundet som helhed, så er det 
endnu større i bøssemiljøet. Hiv-smittede er en 
minoritetsgruppe i en minoritetsgruppe, og der 
er fl ere eksempler på, at bøsser bliver udstødt, 
hvis andre opdager, at de er hiv. Jeg har for 
eksempel hørt om en ung hiv-smittet fyr, som 
var fotograferet til et blad. Billedet blev vist 
rundt i bøssekredse med kommentaren: hold 
jer fra ham! Han blev simpelthen frosset ud.5

Der er ikke i undersøgelsens spørgeskema stillet 
spørgsmål, som i tilstrækkelig grad, kan afdække 
om dette er et særligt og stigende problem blandt 
homoseksuelle. 

Og det har heller ikke været muligt at belyse 
spørgsmålet i tilstrækkelig grad gennem undersø-
gelsens interview, fordi det er meget få af de ho-
moseksuelle, der er interviewet, som rent faktisk 
kommer særlig meget i bøssemiljøet. Enkelte for-
tæller, at de har hørt om det fra andre, som kom-
mer i bøssemiljøet, men har ikke selv oplevet det. 
Der kan altså være tale om ’rygter om rygter’ – og 
om at rygter i sig selv kan blive til ”sandhed”, fordi 
alle taler om det.

En enkelt af interviewpersonerne, Jeppe, som 
kommer meget i bøssemiljøet bekræfter, at der er 
utrolig meget sladder i bøssemiljøet, og at det er et 
stigende problem for hiv-smittede.

»

Jeppe fortæller, at man som hiv-smittet homosek-
suel holder sin hiv-status meget for sig selv, og ge-
nerelt er hiv-smittede homoseksuelle meget forsig-
tige omkring deres hiv-status. Det er noget, man 
holder tæt ind til kroppen! Dermed er det også kun 
ganske få homoseksuelle, som er åbne om deres 
hiv-status.

Jeppe fortæller, at en af årsagerne hertil er, at 
i bøssemiljøet i dag, er det lidt sådan, at hiv-smit-
tede har man ikke sex med, og de hiv-smittede bli-
ver holdt udenfor – de bliver nærmeste skubbet lidt 
ud, og de ikke-smittede forstår ikke, hvad det be-
tyder at være hiv-smittet. Jeppe fortæller, at sådan 
havde han det også selv, før han blev konstateret 
hiv-smittet. 

Han har selv oplevet, hvordan denne sladder 
kan gøre ondt. En af hans bedste venner er en af 
dem, som sladrer meget. Og det var Jeppe ikke så 
bevidst om, indtil han selv gik og ventede på sit 
testsvar. Han var i byen med ham en aften, mens 
han ventede på testsvaret. Vennen gik den aften og 
pegede ud for ham, hvem der var hiv-smittet.

… ham der er hiv-smit-
tet og ham der er hiv-smittet”. 

Jeppe beskriver, at det den aften – hver gang ven-
nen udpegede en hiv-smittet – var det: ” … som at 
få en issyl ind i hjertet”. Og han havde hele tiden 
lyst til at sige til ham, at han skulle holde mund, 
men turde alligevel ikke, fordi han var bange for 
selv at blive betragtet som en af dem, der var hiv-
smittet.

Derfor gik der også mere end et halvt år, inden 
denne ven fi k at vide, at Jeppe var fundet hiv-smit-
tet. Jeppe ville ikke blive en af dem, som vennen 
gik og pegede ud, og det var da heller ikke Jeppe 
selv, som fortalte ham det. Vennen hørte det ad 
omveje, og spurgt derefter Jeppe, om det var kor-
rekt, og hvorfor han ikke selv havde fortalt ham 
det. Jeppe sagde til ham, at det var fordi, han ikke 
ville være genstand for sladder fra hans side. Ven-
nens reaktion var, at de jo var venner, så det var 
anderledes. Jeppe svarede, at det jo ikke er sikkert, 
at de altid ville være venner!

Det var for Jeppe, som ”at få en issyl ind i hjer-
ter”, men det behøver ikke at have været ”ondt 
ment” fra vennens side, at han gik og udpegede 

»
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andre hiv-smittede. Det kan også have været for at 
hævde sig selv, for at demonstrere hvor meget ind-
sigt han havde i miljøet – men virkningen var un-
der alle omstændigheder en anden.

Hvorvidt informanternes informationer om 
den øgede stigmatisering i bøssemiljøet er korrek-
te, eller om det er et eksempel på, at en historie der 
bliver gentaget tilstrækkelig mange gange bliver 
til ”sandhed”, er vi ikke i stand til at afgøre. Men 
med en konstatering af, at det skønnes, at hver 20. 
mand, der har sex med mænd, er smittet med hiv, 
må vi kraftigt opfordre til, at det undersøges nær-
mere. Et øget stigmatisering af hiv-smittede i bøs-
semiljøet vil kunne modvirke de generelle forebyg-
gende tiltag i dette miljø.

At fortælle på arbejdspladsen

I Danmark gælder der ikke særlige regler, som for-
pligter den enkelte til at fortælle en ny arbejdsgiver 
om ens hiv-status. Hiv ligestilles på dette område 
med enhver anden alvorlig sygdom eller lidelse, og 
i Helbredsloven står der i § 6:6 

En lønmodtager skal inden ansættel-
sen af egen drift eller på spørgsmål derom 
fra arbejdsgiveren oplyse, om lønmodtage-
ren er bekendt med at lide af en sygdom eller 
har symptomer på en sygdom, som vil have 
væsentlig betydning for lønmodtagerens ar-
bejdsdygtighed ved det pågældende arbejde. 

Hiv-smittede har altså ikke pligt til at oplyse om 
deres hiv-status. I stedet har hiv-smittede, som alle 
andre personer, som lider af en alvorlig sygdom, 
pligt til at informere en arbejdsgiver om forhold 
som har afgørende betydning for det konkrete an-
sættelsesforhold, fx betydelig øget fravær eller be-
tydelig begrænsning i arbejdsevnen. Det essentielle 
i dette er, at hvad lønmodtageren selv ved om, 
hvad der har væsentlig betydning for arbejdsdyg-
tigheden, skal arbejdsgiveren også have at vide.
Spørgsmålet er så, hvornår den enkelte vurderer 
sig som værende så påvirket af hiv, at de har pligt 
til at informere en arbejdsgiver om forventet for-
øget fravær og begrænsninger i arbejdsevnen. I be-
mærkningerne til loven fremgår det derfor også, 

»

at der vil være tale om en glidende overgang til det 
tidspunkt, hvor den ansættelsessøgende på grund 
af udbrudt sygdom må indse, at risikoen for uar-
bejdsdygtighed er nærliggende. Og der vil altid 
skulle foretages en konkret vurdering.

Men selv om man ikke har pligt til det, er der 
mange mennesker, som fortæller kollegaer og/el-
ler chefer på deres arbejdsplads om alvorlige syg-
domme, som en naturlig del af at indgå i sociale 
relationer på arbejdspladsen. Der kan være tale om 
brystkræft, diabetes, sklerose eller andre alvorlige 
sygdomme. At fortælle om en alvorlig sygdom kan 
handle om et ønske om at dele dette med nogle 
mennesker, man i sin hverdag er tæt på. Og man-
ge fortæller det formentlig i en forventning om at 
få støtte og forståelse i perioder, hvor de har det 
svært – og forståelse for eventuel øget fravær. 

Det er derfor interessant at undersøge nærme-
re, om hiv-smittede fortæller om deres hiv-status 
på deres arbejdsplads, og hvis de ikke gør, hvad år-
sagen så er til det.

I denne undersøgelses spørgeskema er de re-
spondenter, som er i lønnet arbejde, blevet spurgt, 
om de på deres nuværende arbejdsplads har fortalt 
om deres hiv-status.

Det er bemærkelsesværdigt, at mere end halv-
delen inden for alle grupper svarer nej til at have 
fortalt om deres hiv-status på deres arbejdsplads. 
Blandt de etniske svarer hele 84 %, at de slet ikke 
har fortalt det til nogen på arbejdspladsen, og 
blandt biseksuelle er det 71 %, der ikke har fortalt 
noget. Stofbrugerne er ikke medtaget i tabel 4.12, 
da der kun er otte besvarelser fra denne gruppe.

Også i interviewene går denne tendens igen. 
Meget få af de 25 interviewpersoner har fortalt på 
deres arbejdsplads, at de er hiv-smittede. Kun en 
interviewperson, som på nuværende tidspunkt er 
i lønnet arbejde, har fortalt på sin arbejdsplads, at 
han er hiv-smittet. Der er tale om en homoseksuel 
mand, som generelt lever meget åbent med sin hiv-
status. 

Derudover er der to interviewpersoner, som 
nu modtager førtidspension, der fortalte om deres 
hiv-status, da de var i arbejde. 

De resterende interviewpersoner har ikke for-
talt om deres hiv-status, hverken på deres nuvæ-
rende eller deres tidligere arbejdsplads. 

Mange af interviewpersonerne giver som be-
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grundelse for, at de ikke har fortalt om deres hiv-
status på deres arbejdsplads, at de betragter det 
som en privat sag, og de ønsker at blive set som 
den person de er, med de kvalifi kationer de har, og 
ikke som den syge eller hiv-smittede. Gennem in-
terviewene er det også blevet klart, at det at fortæl-
le det på en arbejdsplads er en kompleks størrelse, 
som ikke kun handler om arbejdspladsen isoleret. 

Lone er en ung heteroseksuel kvinde, som bor 
i en lille by i provinsen. Hun er ansat i et fl eksjob 
i en stor virksomhed, og har ikke fortalt til nogen 
på sin arbejdsplads, at hun er hiv-smittet. Hun har 
fået bevilliget fl eksjob som følge af en anden alvor-
lig sygdom, og hendes fravær på grund af kontrol 
og behandling på hospitalet, tror hendes kollegaer 
derfor er relateret til denne anden sygdom. Det in-
teressante er, at denne anden alvorlige sygdom har 
hun fortalt om på sin arbejdsplads.

Der er fl ere grunde til, at Lone ikke fortæller 
på sin arbejdsplads, at hun er hiv-smittet. For det 
første er der ingen grund til at fortælle det, siger 
hun – hendes kollegaer har ikke behov for at vide 
det. For det andet er hun nervøs for, hvordan de 
vil reagerer. Det er ikke, fordi hun som sådan tror, 
de vil reagere negativt, men hendes egen angst for 
deres reaktioner, bremser hende i det.
Hun har faktisk engang fortalt det til én på ar-
bejdspladsen. Det var lige efter, hun fi k at vide, at 
hun var hiv-smittet. Dengang fortalte hun det til 
en kvindelig overordnet, som var med til at an-
sætte hende. Hun var dog ikke tilfældigt udvalgt, 
for Lone havde fundet ud af, at denne overordnede 
selv for år tilbage havde arbejdet med hiv, og Lone 
vidste derfor, at hendes reaktion ville være positiv. 
Grunden til, at Lone fortalte det til hende, var, at 
Lone var nervøs for, at hun på grund af hiv ville 

Tabel 4.12 Har du fortalt på din nuværende arbejdsplads, at du er hiv-smittet?

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle 
Etniske

9 %
11 %
7 %
3 %
1 %

12 %
13 %
15 %
9 %
1 %

6 %
6 %
6 %
3 %
4 %

7 %
9 %
6 %
0 %
3 %

9 %
9 %
8 %

14 %
6 %
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tælle det til i stedet. Hun har dog besluttet sig for, 
at hvis hun skulle begynde at få mere fravær på 
grund af hiv, vil hun fortælle det til sin chef. 

Men der er også hiv-smittede, som lever så 
godt som helt åbne med deres hiv-status, og som 
har fortalt det på deres arbejdsplads.

Martin, en ung homoseksuel mand, har valgt 
at være helt åben om sin hiv-status på sin arbejds-
plads. Han fortalte med det samme på sin arbejds-
plads, at han var konstateret hiv-smittet. Han for-
talte det først til sin chef, som derefter talte med 
den øvrige chefgruppe om det. De blev enige om 
at rådføre sig med en hiv/aids-rådgiver om, hvor-
dan de skulle informere den øvrige personale-
gruppe herom. Det endte med, at der blev sendt en 
email rundt, som kort fortalte det til alle. Martin 
gennemlæste denne email, inden den blev sendt. 
Han betegner selv forløbet om en solstrålehistorie, 
fordi både chefer og kollegaer har reageret meget 
positivt. Ikke mindst fordi han ikke oplever, der 
er sket forandringer i hans sociale relationer på ar-
bejdspladsen, og heller ikke de opgaver, han har 
får. Han oplever, at hans kollegaer spørger interes-
seret og omsorgsfuldt til ham, og ellers er hiv ikke 
noget, som spiller nogen rolle på hans arbejds-
plads. 

Kollegaernes reaktioner 

Fordi der er så få af interviewpersonerne, som har 
valgt at fortælle om deres hiv-status på deres ar-
bejdsplads, er det meget få beskrivelser af kollega-
ernes reaktioner, vi kan give ud over Martins hi-
storie. Og de to interviewpersoner, som har fortalt 
det på deres arbejdsplads inden de fi k førtidspensi-

få mere fravær fra sit arbejde. 
Hvis nogen begyndte at stille 
spørgsmål til dette øgede fra-
vær, var det vigtigt for hende 
at vide, at hun havde én i ryg-
gen, som sagde god for hen-
des fravær, uden at hun skulle 
til at forklare en masse om 
årsagen. Men denne overord-
nede arbejder ikke længere i 
virksomheden, og der er ikke 
en anden, hun har turdet for-
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on, gjorde det for så mange år siden, at det ikke vil 
kunne bruges til at beskrive situationen i dag. 

Men der er spurgt til kollegaernes reaktioner i 
spørgeskemaet. De personer, som i spørgeskemaet 
angav at have fortalt en eller fl ere personer på de-
res arbejdsplads om deres hiv-status, blev spurgt 
hvordan reaktionen herpå var. 

65 % af alle respondenter svarer, at kollegaer-
nes reaktioner har været enten meget positive eller 
positive. Dertil kommer at 20 % har svaret, at re-
aktionerne var neutrale. 

2 % svarer, at reaktionerne var negative eller 
meget negative, og 7 % svarer, at reaktionerne var 
både positive og negative. 

Der er en tendens til at de homoseksuelle re-
spondenter har oplevet fl ere positive reaktioner 
end de heteroseksuelle. 71 % af de homoseksuelle 
svarer, at reaktionerne er meget positive eller posi-
tive, mens det for de heteroseksuelle er 64 %. Og 
som det fremgår af tabel 4.13, ser det også ud til, at 
heteroseksuelle møder fl ere negative oplevelser fra 
kollegaer end homoseksuelle gør.

For de etniske ser de procentvise besvarelser 
noget anderledes ud, men antallet af besvarelser 
for denne gruppe er så lille, at det ikke er muligt at 
konkludere noget generelt ud fra disse besvarelser. 
Biseksuelle og stofbrugere er ikke medtaget i tabel 
4.13, da der kun er seks besvarelser i hver af disse 
to grupper.

Mere end halvdelen af alle de respondenter, 
som har fortalt en eller fl ere personer på deres ar-
bejdsplads, at de er hiv-smittede, har svaret, at de 
enten har været glade eller meget glade for, at de 
har fortalt det, og 28 % svarer, at det ikke har gjort 
nogen forskel. Bemærkelsesværdigt er det, at 14 % 
har svaret, at de i nogen grad eller i høj grad har 

Tabel 4.13 Hvordan har dine kollegaer reageret på at få at vide, at du er hiv-
smittet?

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Etniske

65 % 
71 %
64 %
37 %

2 %
2 %
3 %
5 %

6 %
3 %
2 %

37 %

20 %
20 %
21 %
11 %

7 %
5 %

12 %
11 %
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19
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bejdsplads. Idet så få af interviewpersonerne har 
fortalt på arbejdspladsen om deres hiv-status, har 
det heller ikke gennem interviewene været muligt 
at få forklaringer herpå. 

Men der er noget som tyder på, at det er et om-
råde, som det vil være vigtigt at søge yderligere 
viden om, for at kunne give hiv-smittede den råd-
givning, de har behov for i forhold til deres over-
vejelser om at fortælle eller ikke fortælle om hiv-
status på deres arbejdsplads. 

Antallet af besvarelser for biseksuelle og stof-
brugerne er så lavt – henholdsvis syv og fi re – at 
disse grupper ikke er medtaget i tabel 4.14. 

Årsager til ikke at fortælle om hiv-
status på sin arbejdsplads

De helt primære årsager til, at respondenterne ikke 
fortæller på sin arbejdsplads at de er hiv-smittede, 
er usikkerheden om omgivelsernes reaktioner, at 
det ikke kommer andre ved, og at de ikke ønsker at 
blive set som den hiv-smittede på sin arbejdsplads, 
se tabel 4.15. Stofbrugerne er ikke medtaget i den-
ne tabel, da der kun er fi re besvarelser fra denne 
gruppe.

Disse forklaringer er også de forklaringer, der 
går igen i interviewene, når interviewpersonerne 
har beskrevet, hvorfor de har valgt ikke at fortælle 
om deres hiv-status på deres arbejdsplads.

Jeg har valgt ikke at fortælle det, 
fordi det er en privat sag, og så længe 
jeg ikke har sygdomsfravær, har jeg ikke 
noget behov for at fortælle det på ar-
bejdspladsen. (Homoseksuel mand).

»

fortrudt at de har fortalt om deres hiv-
status på deres arbejdsplads. 

For de homoseksuelle udgår andelen 
som i høj grad eller nogen grad har for-
trudt, at de har fortalt om deres hiv-sta-
tus 10 %, mens det for de heteroseksuelle 
udgør hele 24 %. 

Det har ikke med de nuværende data 
fra spørgeskemaundersøgelsen været mu-
ligt at få uddybet, hvorfor så mange af 
de heteroseksuelle har fortrudt, at de har 
fortalt om deres hiv-status på deres ar-
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Tabel 4.15 Hvis du ikke har fortalt på din arbejdsplads, at du er hiv-smittet – hvad er årsagen hertil?

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske

Tabel 4.14 Hvis du har fortalt på din arbejdsplads, at du er hiv-
smittet - har du så efterfølgende fortrudt eller været glad for, at du 
fortalte det?

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Etniske

59 % 
63 %
52 %
54 %

14 %
10 %
24 %
18 %

28 %
27 %
24 %
27 %

274
186
67
11
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Forklaringen ”at det ikke kommer andre ved”, og 
”at det er en privat sag”, er der behov for at søge 
mere viden om. Interviewene i undersøgelsen vi-
ser, at mange af de personer, som bruger dette som 
årsag, faktisk har fortalt om andre sygdomme el-
ler andre personlige forhold på deres arbejdsplads. 
Dette tyder på, at forklaringen om, at det er en pri-
vat sag, og at det ikke kommer andre ved, er tæt 
forbundet med angsten for andres reaktioner.  

Konsekvenser af lukkethed på 
arbejdspladsen

Målet skal ikke nødvendigvis være at fortælle på 
sin arbejdsplads, at man er hiv-smittet. Som det ser 
ud i dag, er der behov for mere viden om konse-
kvenserne heraf.

Men for nogen kan det have en negativ betyd-
ning, at de ikke tør fortælle om deres hiv-status på 
deres arbejdsplads. En heteroseksuel mand, Mads, 
beskriver eksplicit sine ansættelser som værende 
”løgn og latin”.

Jeg har jo ikke været ærlig omkring 
dét, at jeg havde denne her kroniske syg-
dom. Jeg har ikke fortalt det på nogen af 
mine arbejdspladser, at jeg er smittet … det 
går godt, mens man er rask og ikke har sy-
gedage … det kan arbejdsgiveren jo godt 
lide… så der er jo ingen problemer.

Men for Mads kom der hiv-relaterede problemer 
på arbejdspladsen, som det for arbejdspladsen ikke 

»

Jeg føler ikke, at hiv påvirker min arbejds-
indsats på nuværende tidspunkt. Det eneste 
fravær jeg har, som er hiv-relateret, er når jeg 
skal til kontrol på hospitalet. Jeg har ingen 
sygedage eller lignende. Lige nu er hiv mit 
problem og ikke min arbejdsplads’ problem, 
og det bliver først deres problem, når jeg ikke 
længer kan passe mit arbejde.” (Etnisk kvinde).

Det skal ikke være det jeg skal bli-
ve dømt ud fra […] jeg er jo ikke syg, og 
de skal derfor først vide, hvem jeg er, og 
hvad jeg kan. (Homoseksuel mand).

For det første er der ingen grund til at 
fortælle det, mine kollegaer har ikke behov 
for at vide det. For det andet er jeg nervøs 
for, hvordan de vil reagerer. Det er ikke, 
fordi jeg tror de vil reagere negativt, men 
min egen angst for deres reaktioner, brem-
ser mig i det.” (Heteroseksuel kvinde).

»

»

»
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var muligt at tage hensyn til, fordi de ikke kendte 
til hans hiv-status. Det ene sted var årsagen, at han 
ikke var i stand til at omstille sig til et natarbejde 
på en fabrik. Mads skulle, for at kunne have dette 
arbejde, omlægge sin medicin, så han i stedet tog 
medicin om natten. Dette gjorde han i samarbej-
de med hospitalet. Det var meget voldsomt både 
at skulle omlægge medicinen og passe job på én 
gang. Mads opdagede ligeledes i forlængelse heraf, 
at han ikke havde sin normale tærskel i forhold til 
at samarbejde med andre mennesker. Han var me-
get let at påvirke. 

Men det var der jo ikke… men det var 
jo kun mig selv, som kunne gøre noget ved 
det… men så havde jeg jo aldrig fået job-
bet, det er jeg jo godt klar over. Hvis jeg 
havde fortalt det til jobsamtalen, at jeg er 
hiv-smittet, havde jeg ikke fået det, fordi 
det jo er et levnedsmiddelfi rma, jeg var i.

På en anden arbejdsplads blev Mads indkaldt til 
samtale, hvor han fi k en skriftlig advarsel, fordi 
han inden for et halvt år to gange blev ramt af en 
lungebetændelse. Han opsagde dette arbejde og 
fi k i stedet et rengøringsjob, hvor han arbejdede 
på deltid. Herfra er han nu sygemeldt på grund af 
stress, og arbejdet var meget nedslidende. 

En hiv/aids-rådgiver, som er interviewet i un-
dersøgelsen, fortæller at det er hendes erfaring, at 
der er en gruppe hiv-smittede, som ikke ønsker at 
blande socialforvaltningen ind i deres arbejdsliv. 
De kan måske godt mærke, at de ikke kan klare 
en fuldtidsstilling, men i stedet for at få etableret 
et fl eksjob, eller andre skåneforanstaltninger, som 
tager hensyn til deres begrænsninger, får de selv 
aftalt med arbejdspladsen at gå ned i timeantal el-
ler lignende. Og de er villige til den lønmæssige re-
duktion, dette medfører. 

Dette kan for den enkelte være en god løsning, 
men hvis årsagen er, at de ikke tør fortælle på ar-
bejdspladsen om deres hiv-status, og dermed mi-
ster rettigheder, som de har, eller muligheden for 
at forblive på arbejdsmarkedet, er det problema-
tisk. Og det er der noget, som tyder på er tilfældet 
for nogle.

Ronnette, en etnisk kvinde fortæller, at hun 
ser kollegaer på hendes arbejdsplads, som bliver 

»

nedslidte på grund af arbejdet. De skal gennem 
arbejdsprøvning mv. via kommunen for at få for-
skellige støttende foranstaltninger. Dette bliver 
hun ofte bekymret over, fordi hun har ikke lyst til 
at skulle igennem det samme. Hun vil gerne enten 
arbejde eller ikke arbejde. Hun kan ikke overskue 
at skulle igennem en arbejdsprøvning, hvor kom-
munen skal vurdere hende, og hvor alle mulige får 
at vide, at det er, fordi hun er hiv-smittet, og at de 
på hendes arbejdsplads skal gå og tale om det. Der-
for klarer hun sig lige nu med at være gået ned i ar-
bejdstid, og de tillæg andre får udbetalt for aftener 
og weekender, har hun lavet en aftale om, at hun 
i stedet kan afspadsere. Så får hun en del fridage, 
fordi hun i princippet ikke kan holde til at arbejde 
så meget, som hun gør på grund af hiv. 

Vi anbefaler dette område bliver yderligere un-
dersøgt. Når så stor en procentdel af responden-
terne ikke har fortalt på deres arbejdsplads, at de 
er hiv-smittede – og det samtidig ser ud til, at en 
del af dem, der har fortalt det, har mødt diskrimi-
nation – kan det pege på problemstillinger, som 
mange møder.

Diskrimination

Det er ubehageligt at opleve, at der bliver talt bag 
om ryggen på én eller lægge øre til nedsættende 
bemærkninger om hiv-smittede. Det er dog mere 
drastisk, når der er tale om egentlig diskrimina-
tion, og der er derfor i spørgeskemaet blevet stillet 
spørgsmål om oplevet diskrimination indenfor de 
sidste fem år. Spørgsmålet fi k følgende forklaring 
med på vejen for at klargøre forskellen på negative 
reaktioner og diskrimination: ”Nogle hiv-smittede 
har oplevet at blive diskrimineret på grund af de-
res hiv-status, dvs. at de fx er blevet fyret fra deres 
arbejde, blevet nægtet optagelse i en sportsklub el-
ler på en uddannelsesinstitution eller ikke er blevet 
ansat i en stilling – alene på grund af deres hiv-sta-
tus.”

Det er glædeligt at konstatere, at næsten to ud 
af tre angiver, at de ikke har oplevet nogen form 
for diskrimination inden for de sidste fem år – 
men også beklageligt at se, at der samtidig er en del 
hiv-smittede, som faktisk har oplevet at blive dis-
krimineret. Ved læsningen af tabel 4.10 skal man 



91KAPITEL 4 • HIV OG LEVEKÅR

erindre sig, at der er en del hiv-smittede (19 %), 
som ikke har fortalt eller kun har fortalt ganske 
få (dvs. max to personer) om deres hiv-status, og 
at denne diskretion er mest markant for ”de nye”, 
hvor hele 28 % kun har fortalt ganske få personer 
om deres hiv-status og blandt gruppen af etniske, 
hvor det blot er 50 %, der har fortalt om hiv-sta-
tus til mere end to andre. Når man kun har fortalt 
om sin hiv-status til én eller to andre personer, er 
risikoen for at blive diskrimineret ganske mini-
mal. Det kræver yderligere analyser at kunne give 
et mere præcist billede af diskriminationen blandt 
hiv-smittede, der rent faktisk har fortalt mere end 
ganske få personer om deres hiv-status.

Der er i spørgeskemaet blevet spurgt til, hvor-
vidt man har oplevet at blive diskrimineret på ar-
bejdspladsen, men dette procenttal er ikke medta-
get i selve tabellen, da også det kræver yderligere 
analyse og bearbejdning. Langt fra alle responden-
terne har haft en arbejdsplads eller fortalt på deres 
arbejdsplads, at de er hiv-smittede – og hvis ikke 
disse to betingelser er opfyldt, kan man logisk set 
ikke have været udsat for diskrimination på ar-
bejdspladsen.

Men i et forsøg på at antyde omfanget af dis-
krimination på arbejdspladsen skal det konstateres, 
at i alt 5 % (56 personer) af den samlede respon-
dentgruppe har angivet at have oplevet diskrimi-
nation på arbejdspladsen indenfor de sidste fem år. 
Der er i alt 761 personer, der har svaret, at de aktu-
elt har et lønnet arbejde og af disse har godt 58 % 
ikke fortalt på deres arbejdsplads, at de er smittet 
med hiv. Det er altså mindre end halvdelen af dem, 
der er i arbejde, der overhovedet har fortalt på ar-
bejdspladsen om deres hiv-status (322 personer) 
– og altså været i en situation, hvor de har kunnet 
været udsat for diskrimination. Og ganske mange 
(ca. 10 %) af dem, der har fortalt om deres hiv-sta-
tus på arbejdspladsen har kun fortalt det til nær-
meste leder eller kollega.

Anskuet på denne måde er det reelle tal, der 
har været udsat for diskrimination på arbejdsplad-
sen formentlig mellem 15 – 20 %, hvilket må siges 
at være ganske mange. Denne beregning tager dog 
ikke højde for, at der er personer, som indenfor 
de sidste fem år rent faktisk har haft arbejde, men 
ikke har det nu.  

Tabel 4.10 Har du indenfor de sidste fem år oplevet 
at blive diskrimineret på grund af din hiv-status?

På arbejdspladsen
I forbindelse med fritidsaktiviteter
I anden sammenhæng
Nej 
Ved ikke

Det har ikke i de foreliggende analyser været muligt at 
afdække, hvor mange personer, der i alt har svaret på dette 
spørgsmål, men alene hvor mange afkrydsninger (1.026), der 
er lavet på forskellige typer af diskrimination – og der har været 
mulighed for at sætte fl ere krydser. 
Procentangivelserne angiver, hvor mange fra den samlede 
gruppe af respondenter på 1.212, der har markeret ved de 
forskellige spørgsmål.

5 %
1 %
8 %

62 %
9 %

%

Den arbejdspladsrelaterede diskrimination, som 
nævnes, handler om manglende ansættelse eller 
forfremmelse, om degradering og mest markant 
fyring.

Fra dagspressen kendes der til konkrete sager 
om hiv-smittede, der fyres pga. deres hiv-status, 
men i hiv-organisationernes rådgivninger oply-
ses det, at der er fl ere sager end de, der når frem 
til medierne. I en del tilfælde indgås der forlig om 
udbetaling af erstatning til den fyrede, men med 
samtidig pålæg om tavshed. Man kan forestille sig, 
at de færreste har overskud eller lyst til at blive eks-
poneret i medierne. 

Omgivelsernes syn på hiv

Overvejelserne om hvem og hvor mange, der skal 
kende til deres hiv-status, påvirkes for mange af re-
spondenterne i høj grad af frygt for omgivelsernes 
reaktioner. 

Jessica, en etnisk kvinde, sagde herom i inter-
viewet med hende: 

Jeg er bange for, at folk tager afstand til 
mig, hvis de fi nder ud af, at jeg er smittet. 
Du [intervieweren] sidder her i mit køkken 
og spiser af den frugt jeg har skåret ud, drik-
ker te og vand af de glas og kopper jeg selv 
bruger. Men det er der mange andre, som 
ikke ville gøre. De ville ikke turde, og mange 
er ikke af den opfattelse, at man kan omgås 
hiv-smittede, som man omgås alle andre.

»
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Meget tyder på, at i visse sammenhænge, er denne 
angst for andres reaktioner og fordomme velbe-
grundet. Der er blandt mange ikke-smittede en 
forestilling om, at hiv smitter mere, end det re-
elt gør, hvilket ofte fører til, at folk bliver unødigt 
bange. Denne uvidenhed fører hos mange til over-
påpasselighed, og til angst for social omgang med 
hiv-smittede. En konsekvens heraf kan være, at der 
bliver lagt afstand til hiv-smittede eller at folk rea-
gerer uhensigtsmæssigt, hvis de får at vide, at en de 
kender, er smittet med hiv. 

Thyra, en heteroseksuel kvinde, beskriver 
hvordan hendes venner og veninder ved meget lidt 
om hiv, og hvordan en af dem er kommet med me-
get negativt ladede udtalelser om hiv, og angsten 
for at blive smittet fx via blod ved en trafi kulykke. 
Disse udtalelser gør denne kvinde bange for at for-
tælle om hendes egen hiv-status. Hun er bange for 
at blive en som venner og veninder ikke tør være 
sammen med og dermed blive udstødt:

Jeg er bange for at blive skubbet væk, 
hvis andre fi nder ud af, at jeg er hiv-smittet. 
Der er utrolig stor uvidenhed om sygdom-
men blandt folk. Jeg hørte en dag en veninde 
sige, at hiv bare var en staf over dem nede 
i Afrika … og så tænkte jeg … ok … hun 
skal i hvert fald ikke have noget at vide! En 
anden har sagt, at hvis man nu så en ulykke 
og skulle give kunstig åndedræt, så kunne 
man jo risikere at blive smittet med hiv. Men 
… de ved jo ikke rigtig noget om det!

En homoseksuel mand, Hans, beskriver ligeledes 
uvidenhed blandt hans barndomsvenner, som pri-
mært er heteroseksuelle fyre. Derfor var det svært 
for ham at skulle fortælle dem om hans hiv-status, 
fordi han syntes selv, det var en negativ side af at 
være homoseksuel. Og det har da også været en 
svær oplysning for disse tidligere venner at hånd-
tere. De har som sådan ikke taget afstand fra ham, 
men han føler heller ikke længere at de forstår 
ham, og at han kan bruge dem i hans tanker og 
overvejelser om hiv. Venskaberne er lige så lang-
somt gledet ud det sidste halve år efter han fortalte 
om hans hiv-status. 

Tove, en heteroseksuel kvinde giver udtryk for 
et ønske om at fokus på hvem, der er hiv-smittede 

»

ændrer sig. Fra at se hiv-smittede som en særlig 
gruppe, med særlige problemstillinger, til en er-
kendelse af, at hiv-smittede også er helt alminde-
lige mennesker. Som hiv-smittet kvinde føler hun, 
at hun bliver sat i bås som enten prostitueret og/el-
ler stofbruger, og tør derfor ikke fortælle om sin 
hiv-status:

Det kan godt irritere mig at folk ikke 
ved mere om. […] det er ikke kun mærkelige 
mennesker, som er smittet, og det er vigtigt, 
at andre får det at vide. Mange har en masse 
fordomme om, hvem det er der er smittet […] 
det er narkoludere eller nogen som er meget 
løse på tråden … hun er sgu nok selv uden om 
det. Forestillingen er, at dem der bliver smittet, 
det er jo sådan nogen tynde nogen, der render 
rundt inde på Istedgade og stikker sig i armen.

Undersøgelser af den danske befolknings viden 
om, hvad hiv er og at kondomer beskytter mod 
hiv er ganske god, men der ses også en ”overbe-
kymring” for smitterisiko i andre sammenhænge. 
Dette kan medføre reaktioner, som kan gøre det 
svært for hiv-smittede at være åbne omkring deres 
hiv-status. 

I 2002 gennemførte Sundhedsstyrelsen en un-
dersøgelse af befolkningens holdning, viden og ad-
færd i forhold til seksualitet, sexsygdomme og hiv.7 
I undersøgelsen deltog 945 personer på 15 år og 
derover. 

Deltagerne i undersøgelsen blev blandt an-
det bedt om at vurdere risikoen for at blive smit-
tet med hiv på forskellige måder. Toiletsæder, kys 
og spyt blev her vurderet som værende potentielle 
smittekilder. 19 % vurderer, at der er en risiko – 
stor eller lille – for at blive smittet med hiv via toi-
letsæder, 30 % via kys og 39 % via spyt. 

Europakommissionen gennemførte i 2005 en 
undersøgelse af viden om smitteveje i alle EU lan-
de.8 1.011 personer fra Danmark deltog via inter-
view med TNS Gallup, og i undersøgelsen blev der 
blandt andet stillet spørgsmål, om man kan blive 
smittet via kys på munden, at drikke af det samme 
glas eller at sidde på det samme toiletsæde som en 
hiv-smittet. 

Også her viser der sig en usikkerhed om smit-
temåde. Eksempelvis mener 14 %, at man kan bli-

»
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Tabel 4.16 Hvor stor risiko er der for at blive smittet med hiv gen-
nem …? - Tal fra Sundhedsstyrelsens undersøgelse om befolk-
ningens holdning, viden og adfærd (2002)

Stor risiko
Nogen risiko
Lille risiko
Slet ingen risiko
Ved ikke/ikke besvaret
I alt 

Tabel 4.17 Er der risiko for at blive smittet med hiv ved …?
- Tal fra Europakommissionens undersøgelse af viden om 
smitteveje: besvarelser for Danmark (2006)

Ja
Nej
Måske
Ved ikke
I alt 

Tabel 4.18 Reaktioner på: Du hører, at en kollega eller skole-
kammerat er smittet med hiv - Tal fra Sundhedsstyrelsens under-
søgelse om befolkningens holdning, viden og adfærd (2002)

Ved ikke
Jeg snakker med andre om, hvad vi kan gøre
for at hjælpe den smittede
Jeg mener, at den smittede ikke længere bør 
komme på arbejdet eller i skolen 
Jeg undgår tæt kontakt med ham/hende
Jeg foreslår, at skolen eller arbejdet indrettes,
så den smittede ikke kan smitte videre
Overvejer om jeg selv kan blive smittet af ham/hende
Jeg søger mere viden om hiv/aids
Det betyder ikke noget for mig

1 %
3 %

15 %
53 %
28 %

100 %

6 %
7 %

26 %
35 %
25 %
99 %

3 %
6 %

21 %
45 %
26 %

101 %

Toiletsæder SpytKys

deltagerne bedt om at give bud på deres reaktioner 
på to tænkte situationer, hvor de henholdsvis får at 
vide, at en kollega eller skolekammerat er hiv-smit-
tet, og at en (ny) partner er hiv-smittet. For begge 
spørgsmål skal der tages forbehold for, at der er 
tale om tænkte situationer og det dermed er for-
ventede eller hypotetiske besvarelser. 

Reaktionerne på spørgsmålet når det handler 
om skolekammerater eller arbejdskollegaer tyder på 
tolerance og hjælpsomhed fra respondenterne, idet 
mere end to tredjedel (65 %) vil snakke med andre 
om, hvad der kan gøres for at hjælpe den smittede. 
29 % svarer, at det ikke betyder noget for dem, om 
en kollega eller skolekammerat er smittet med hiv. 
Kun en enkelt respondent mener, at den smittede 
ikke længere bør komme på arbejdspladsen/i sko-
len. Og 5 % vil undgå tæt kontakt til den smittede. 

I besvarelserne gemmer der sig dog også uvi-
denhed om hiv-smitte, idet 11 % foreslår, at sko-
len eller arbejdspladsen indrettes, så den smittede 
ikke kan smitte videre. Og 13 % overvejer, om de 
selv kan blive smittet af den pågældende. Positivt 
er det derfor, at 39 % svarer, at de vil søge mere 
viden om hiv, hvis de står i en situation, hvor en 
skolekammerat eller arbejdskollega viser sig at være 
smitte med hiv.

Når hiv-smitten kommer lidt tættere på den 
enkeltes intimsfære, og det er en (ny) partner som 
fortæller, at vedkommende er smittet med hiv, ty-
der besvarelserne da også på, at der er en vis frygt 
for hiv. I undersøgelsen fra Sundhedsstyrelsen (s. 
94) svarer kun 3 %, at det ikke betyder noget for 
dem, at en (ny) partner fortæller, at han/hun er 
smittet med hiv. Måske er det i sig selv ikke ud-
tryk for noget negativt, at denne procent er så lille, 
men kan derimod være udtryk for, at hiv er noget 
ukendt, og noget som kræver, at den enkelte for-
holder sig til det. I hvert fald svarer 45 %, at de vil 
sørge for, at de fremover altid bruger kondom/dyr-
ker sikker sex. 

Men der er også 21 % som svarer, at de vil af-
bryde forholdet med det samme, og 21 % som sva-
rer, at de aldrig mere vil have sex med den pågæl-
dende. 

En anden undersøgelse fra 2004 udarbejdet af 
AIDS-Fondet (s. 94)10 tyder ligeledes på uviden-
hed om smitterisiko og smitteveje. I alt har 1.000 
dansktalende over 18 år deltaget i undersøgelsen. 

14 %
59 %
23 %
4 %

100 %

6 %
73 %
17 %
5 %

101 %

7 %
70 %
19 %
4 %

100 %

Kys på 
munden

Sidde på sam-
me toiletsæde

Drikke af 
samme glas

11 %

65 %

0 %
5 %

11 %
13 %
39 %
29 %

%

ve smittet ved kys på munden og 23 % svarer, at 
man måske kan blive smittet ved kys. Henholdsvis 
6 % og 7 % svarer, at man kan blive smittet ved 
at drikke af samme glas og sidde på samme toilet-
sæde. Dertil kommer de 19 % og 17 %, som svarer 
måske til dette spørgsmål.

I undersøgelsen fra Sundhedsstyrelsen blev 

9
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I denne undersøgelse er respondenterne blevet 
spurgt, om der er bestemte erhverv, som hiv-smit-
tede ikke bør bestride. Her svarer hele 71 %, at 
hiv-smittede ikke bør arbejde som sygeplejerske og 
72 %, at hiv-smittede ikke bør arbejde som tand-
læge. Og 30 % angiver pædagog som et andet er-
hverv, som hiv-smittede ikke bør bestride. 

Der fi ndes ifølge Sundhedsstyrelsen11 ingen 
jobs, hvor hiv-smitte kan have en arbejdsbetinget 
betydning, og der er ifølge Statens Serum Insti-
tut ingen tilfælde af arbejdsbetinget hiv-infektion i 
Danmark. 

I samme undersøgelse er respondenterne ble-
vet bedt om at vurdere sig enige eller uenige i en 
række udsagn. Og her svarer 21 %, at de er helt el-
ler overvejende enige i, at de ikke ønsker at spise 
mad, som en hiv-smittet har forberedt, 26 % er 
helt eller overvejende enige i, at de ikke ønsker at 
bruge samme toilet som en hiv-smittet, og 57 % 
svarer, at de er helt eller overvejende enige i, at de 
ikke ønsker at drikke af samme kop som en hiv-
smittet. 

En heteroseksuel kvinde, som har været smit-
tet i mere end 20 år, bekræfter i interviewet med 
hende, at hiv-smittede i befolkningen som helhed 
møder en lang række fordomme, og at angsten for 
hiv er udpræget. Til trods for, at det er mange år 
siden det første tilfælde af hiv blev konstateret i 
Danmark, er det meget lidt, som har ændret sig på 
dette område. Hun beskriver, at der er nuancefor-
skelle i reaktionerne, men der er ikke sket nogen 
radikale ændringer: 

Jeg ved egentlig ikke, om jeg synes folk 
er blevet mere tolerante. Folk ved jo selv-
følgelig mere i dag, fordi hiv har været her 
i fl ere år, men jeg synes egentlig ikke at ude 
blandt almindelige mennesker, at de er mere 
tolerante … måske knap så bange … al-
ligevel synes jeg, der stadig er noget i det 
med, at folk tænk, er at de selv må have væ-
ret skyld i det, dem som bliver smittet. Der 
synes jeg ikke, det har rykket sig meget.

»

Tabel 4.19 Reaktioner på: Din (nye) partner fortæller, 
at han/hun er smittet med hiv/aids - Tal fra 
Sundhedsstyrelsens undersøgelse om befolk-
ningens holdning, viden og adfærd (2002)

Ved ikke
Afbryder forholdet med det samme
Vil aldrig mere have sex med ham/hende
Vil sørge for, at vi fremover altid bruger
kondom/dyrker sikker sex
Det betyder ikke noget for mig

Tabel 4.20 Er der bestemte erhverv, som hiv-
smittede ikke bør bestride? - Tal fra AIDS-Fondets 
undersøgelse (2004)
Erhverv
Sygeplejerske
Pædagog
Tandlæge
Fysioterapeut
Frisør 
Politimand 
Politiker 
Andet 

25 %
21 %
21 %

45 %
3 %

%

71 %
30 %
72 %
19 %
14 %
12 %
5 %
7 %

%

Konklusion og anbefalinger

Det er et mindretal af hiv-smittede, der er åbne om 
deres hiv-status. Langt de fl este vælger meget præ-
cist, hvem der skal involveres i deres situation og 
for ganske mange er netop dét, at skulle fortælle, 
at de er hiv-smittede, vanskeligt og giver anledning 
til mange overvejelser.

Det kan dog ikke være et mål i sig selv, at så 
mange som muligt skal være åbne omkring hiv-
status – sygdom er en privat sag. Men meget tyder 
på, at det ikke blot er derfor, at så mange vælger 
at holde ”kortene tæt til kroppen”. Frygten for an-
dre menneskers reaktion spiller en stor rolle i, at så 
mange kun fortæller ganske få om deres hiv-status. 

For mange er det, at skulle fortælle om deres 
hiv-status, en fortløbende proces – noget man hele 
tiden skal forholde sig til. Medmindre man har 
valgt at være ’helt åben’ eller ’helt lukket’ vil man 
løbende blive konfronteret med situationer, hvor 
man skal tage stilling til, hvorvidt man skal fortæl-
le og hvordan man skal fortælle. 

Begreberne ’åben’ og ’lukket’ er ikke nødven-



95KAPITEL 4 • HIV OG LEVEKÅR

digvis særlig gode til at beskrive den virkelighed, 
man som hiv-smittet står i. De kan være misvisen-
de, fordi de risikerer at foregive en statisk situation 
og de kan være misvisende, fordi de også kan op-
fattes som værdiladede; at det er bedre at fortælle 
om sin hiv-status end ikke at gøre det. 

Undersøgelsen har også vist, at ikke alle væl-
ger at fortælle fl ere om deres status over tid – altså 
at blive mere åbne. For nogle går ’bevægelsen’ den 
modsatte vej – at de tidligere har været relativt 
ubekymrede om, hvorvidt andre kendte til deres 
hiv-status, men at forskellige omstændigheder har 
gjort, at de med tiden har valgt at være mere di-
skrete med deres status. 

Det er endvidere set, at der er en tendens til, 
at ”de nye” fortæller færre mennesker, at de er hiv-
smittede end ”de gamle” gjorde.

Undersøgelsen har også vist, at kontrol over 
hvem der har kendskab til ens hiv-status for gan-
ske mange er vigtig – et ønske om kontrol, der 
både hænger sammen med, at mange kun har for-
talt ganske få om deres hiv-status og frygten for, 
hvordan andre vil reagere, hvis de får det at vide. 
Det er således mere end hver tredje, der svarer be-
kræftende på, at de er nervøse for, at det skal ryg-
tes i deres omgangskreds.

Det er bemærkelsesværdigt, hvor mange der 
har valgt ikke at fortælle på deres arbejdsplads om 
deres hiv-status. Mere end halvdelen i alle grupper-
ne har ikke fortalt om deres hiv-status på deres nu-
værende arbejde og det er blot 16 %, der har mar-
keret, at alle eller de fl este på deres arbejdsplads 
ved at de er hiv-smittede.

De fl este, der faktisk har fortalt om deres hiv-
status på arbejdspladsen, har været glade for, at de 
har gjort det og de fl este har også oplevet positive 
reaktioner fra kollegaer. Der er dog også en del, 
der har fortrudt, at de har fortalt det og fl est blandt 
de heteroseksuelle, hvor en fjerdedel har fortrudt 
det. Analyserne tyder på, at mellem 15 og 20 % af 
de, der er i arbejde og har fortalt om deres hiv-
status har været udsat for diskrimination på ar-
bejdspladsen, hvilket kan være forklaringen på de 
relativt mange, der har fortrudt, at de har fortalt på 
arbejdspladsen om deres hiv-status.

Det er ikke målet i sig selv, at så mange som 
muligt skal fortælle om deres hiv-status på arbejds-
pladsen, men konsekvenserne af at vælge ikke at 

fortælle det kan betyde, at der ikke fra arbejdsgi-
verens side kan tages hensyn til den enkeltes hel-
bredssituation, hvis det er påkrævet. 

Noget tyder også på, at nogle bevidst vælger 
hverken at blande socialforvaltning og arbejdsgiver 
ind i deres situation, selvom de godt er klar over, at 
de ikke kan magte et fuldtidsarbejde. Men i stedet 
for at få etableret et fl eksjob eller andre skånefor-
anstaltninger, som tager hensyn til deres begræns-
ninger, laver de selv aftaler med arbejdspladsen om 
at gå ned i timeantal eller lignende. Og accepterer 
også den lønnedgang, som dette giver.

Der skabes ikke af sig selv en situation, hvor 
fl ere tør være åbne om deres hiv-status uden at 
skulle frygte omgivelsernes reaktioner. Omgivel-
sernes reaktioner hænger formentlig sammen med 
den overdrevne frygt for risikoen for at blive smit-
tet i andre sammenhænge end sex, men også med 
at hiv stadig betragtes som ”en særlig sygdom” 
– forbundet med tabuiseret seksualadfærd, død og 
smitsomhed – som får mange, selv professionelt 
sundhedspersonale, som ikke er vant til at arbejde 
med hiv-smittede (kapitel 9), til at reagere uhen-
sigtsmæssigt.

Det anbefales derfor, at der gennemføres bre-
de kampagner, der fokuserer på disse to elementer 
– den overdrevne frygt for smitte og stigmatiserin-
gen af hiv-smittede.

Det anbefales også, at der rettes et særligt 
 fo  kus på arbejdspladsproblematikkerne, så færre 
udsættes for diskrimination på arbejdspladsen, og 
så færre giver afkald på rettigheder om nedsat tid, 
skånefunktioner og støttemuligheder som faktisk 
eksisterer.

Det anbefales ligeledes, at der i forbindelse 
med rådgivning af hiv-smittede – både ny-konsta-
terede, men også folk der har været smittet længe, 
fordi det for de fl este er en fortløbende proces at 
fortælle andre, at de er smittede – sættes et særligt 
fokus på det at fortælle andre om sin hiv-status. 
For ganske mange er denne problemstilling årsag 
til mange og svære overvejelser. 

Sluttelig må det anbefales, at det undersøges 
nærmere om der faktisk er en øget stigmatisering i 
bøssemiljøet. En øget stigmatisering i dette miljø, 
hvor det skønnes at hver 20. er smittet med hiv, vil 
kunne modvirke de generelle forebyggende tiltag 
blandt mænd, der har sex med mænd.
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Hiv påvirker sexlivet

Seksualitet er en vigtig del og et centralt livskva-
litetsparameter i langt de fl este menneskers liv.1 
Kærlighed og seksualitet er for mange tæt for-
bundne, så dét at være hiv-smittet rammer di-
rekte ind i den enkeltes mulighed for at realisere 
et kærlighedsliv. I en undersøgelse om hiv-smit-
tedes livskvalitet må seksualiteten nødvendigvis 
have et centralt fokus – både fordi hovedparten af 
hiv-smittede er smittet seksuelt, men især fordi hiv 
smitter seksuelt. Nogle lærer forholdsvis godt at 
håndtere dét at risikere at overføre en livstruende 
sygdom til partneren, når de har sex, så det ikke 
fylder unødig meget. For andre er det en livslang 
proces at lære det, og ganske mange opgiver på ve-
jen.

Langt de fl este oplever, at seksuallivet foran-
drer sig efter, at de har fået konstateret hiv, blot 
12 % af alle svarer i spørgeskemaet, at deres sexliv 
ikke har forandret sig (se tabel 5.1). Næsten halv-
delen af den heteroseksuelle gruppe mener, at hiv 
i høj grad har forandret seksuallivet. Det er be-
mærkelsesværdigt hvor relativt mange i den etni-
ske gruppe, der mener at deres seksualliv ikke har 
forandret sig – næsten hver fjerde – og også i ka-
tegorierne ’i høj grad’ og ’i nogen grad’ ses det ved 
sammenligning med de øvrige grupper, at der er 
væsentligt færre, der mener, at hiv har påvirket de-
res seksualliv.2

Som Benny, en bøsse på ca. 50 år bosat i Jyl-
land, siger det, da vi spørger ham, hvad hiv gør ved 
sexlivet.

Sexlivet5.5.
Jeg synes ikke, at jeg bliver bange [for at 

smitte andre], men jeg har helt sikkert været 
mere kontrolleret. Men det er overvejende i si-
tuationer, hvor jeg ikke har fortalt den anden, 
at jeg er smittet. Det har altid handlet om sik-
ker sex, men så snart den anden ikke har vidst 
det, så er jeg blevet mere kontrollerende. Hvis 
jeg har fortalt den anden det, så har jeg slap-
pet mere af og dermed bliver sex også bedre 
– det hænger jo meget nøje sammen, synes jeg.

Benny peger her på, at særlig sex med partnere, der 
ikke har kendt hans hiv-status, synes han har været 
mindre godt, fordi han har været nødt til at være 
”særlig ansvarlig” og derfor mere kontrolleret, for 
ikke at smitte sin partner. Men også selvom man er 
i et fast forhold, kan sikker sex lægge en begræns-
ning på seksuallivet. Lasse, som har været gift i 
mere end 20 år, er blevet konstateret hiv-smittet 
for et års tid siden. Selvom han og hustruen har 
genfundet deres seksualliv, siger han også: 

Vi ville gerne uden [kondom]. Hun sav-
ner at mærke, at jeg kommer inde i hende 
uden kondom, det gør hun. Men det har 
ikke været smuttet. Og det kommer det 
heller ikke til. Men den følelse har vi da 
begge to, for det ville da være dejligt.

Men det er ikke alle med faste partnere, der synes, 
at deres seksualliv er påvirket af hiv. René, som 
også er heteroseksuel og mellem 40 og 50 år, har 
haft en fast kæreste i et par år, som han har lært 

»

»

Tabel 5.1 Har dit sexliv forandret sig efter, at du blev konstateret hiv-smittet? 

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere
De gamle
De nye

38 %
32 %
48 %
40 %
32 %
36 %
42 %
35 %

12 %
12 %
9 %
9 %

23 %
13 %
11 %
13 %

4 %
1 %
7 %
3 %

12 %
18 %
3 %
4 %

41 %
51 %
31 %
46 %
23 %
31 %
39 %
44 %

I nogen 
grad 

Ved 
ikke 

Slet 
ikke 

I høj grad 

5 %
4 %
4 %
3 %

11 %
3 %
5 %
4 %

Ube-
svaret 

1.212
637
340

70
133
39

634
558

Antal be-
svarelser

at kende efter, at han blev konstateret smittet. 
Det var ikke nemt at få hende fortalt, at han 
var smittet, men hun ”reagerede fi nt på det”, 
som han selv siger, og han fi nder ikke sexlivet 
svært. At skulle bruge kondom, beskytte sig og 
passe på er blevet en del af deres naturlige sex-
liv sammen, og han formulerer selv, at han sy-
nes, at de har et glimrende sexliv.

Om ens sexliv har forandret sig, handler 
ikke kun om ”mekanikken”, om at man kan 
synes, at ”det føles bedre” uden kondom, eller 
at man savner at komme i den anden eller at 
mærke, at den anden kommer inde i én. Sex-
livet handler fx også om selvværd, krops- og 
intimitetsangst, samlivsdynamiske omstæn-
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digheder, ændret kropsbillede, og for mange hiv-
smittede præges sexlivet endvidere af frygten for 
at komme til at smitte partneren. Og hiv gør også, 
at mange fi nder det svært at fi nde en kæreste eller 
partner. Disse problemstillinger vender vi tilbage 
til senere i dette kapitel.

I forlængelse af en konstatering af, at hiv har 
forandret sexlivet for næsten alle hiv-smittede, kan 
man se nærmere på, hvordan sexlivet konkret er 
påvirket. I spørgeskemaet blev der stillet en række 
spørgsmål om dette emne, og der er bl.a. blevet 
spurgt til i hvor høj grad, den enkelte inden for det 
sidste år har fået dække sine seksuelle behov. Da 
dette spørgsmål også er blevet stillet i SUSY-2005, 
kan der her sammenlignes med baggrundsbefolk-
ningen. Som det ses af tabel 5.2, er der stor forskel 
mellem grupperne på, i hvor høj grad dette er til-
fældet.

Det gælder for hiv-smittede, hvad enten vi ser 
på hele gruppen eller anskuer grupperne enkelt-
vis, at der er færre, der får dækket deres seksuelle 
behov, når der sammenlignes med baggrundsbe-
folkningen. Det bemærkes dog, at der i baggrunds-
befolkningen er en lille smule fl ere, som ikke har 
seksuelle behov, og det skyldes sandsynligvis, at 
der i baggrundsbefolkningen er langt fl ere ældre 
end i den samlede gruppe af hiv-smittede (jævn-
før de langt fl ere personer på alderspension i bag-
grundsbefolkningen end i gruppen af hiv-smittede, 
som tidligere omtalt).

De heteroseksuelle og stofbrugerne har det 
sværest mht. at få dækket deres seksuelle behov. 36 
% i disse grupper har slet ikke eller kun lidt fået 
dækket deres seksuelle behov sammenlignet med 
16 % i baggrundsbefolkningen. Og når vi ser på, 
hvor mange der fuldstændigt eller næsten fuld-
stændigt har fået dækket seksuelle behov, så er det 
kun ca. hver tredje i alle grupperne, der har svaret 
bekræftende på dette spørgsmål (bortset fra homo-
seksuelle og ”de nye”) – sammenholdt med at næ-
sten halvdelen i baggrundsbefolkningen.

Også ”de gamle” omfatter mange personer, 
der enten slet ikke får dækket seksuelle behov eller 
ikke har seksuelle behov, om end problemet ikke er 
så udtalt som hos heteroseksuelle og stofbrugere, 
og også i denne gruppe er det kun godt en tredje-
del, der får dækket seksuelle behov fuldstændigt el-
ler næsten fuldstændigt.

Det er bemærkelsesværdigt, at homoseksuelle og 
”de nye” ikke adskiller sig voldsomt fra baggrunds-
befolkningen, om end der dog i begge disse grup-
per er fl ere, der enten slet ikke eller kun lidt får 
dækket de seksuelle behov. I hvor høj grad man får 
dækket sine seksuelle behov er en subjektiv følelse 
hos den enkelte og sammensat af en række forskel-
lige behov; fysiske, følelsesmæssige, psykologiske, 
erotiske, etc., og derudover også om en række an-
dre basale behov er vigtigere at få opfyldt, fx søvn, 
ro, mad, tryghed, etc.. 

Man kan også konkret spørge til, hvor tit den 
enkelte har haft sex med en anden person. Også 
her er det muligt at sammenligne med baggrunds-
befolkningen med data fra SUSY-2005. Som det 
fremgår af tabel 5.3 adskiller hele gruppen af hiv-
smittede sig ikke i det væsentlige fra baggrundsbe-
folkningen, men man skal dog også her erindre sig, 
at der i baggrundsbefolkningen formentlige er fl e-
re ældre personer, som formentlig har mindre sek-
suel aktivitet, end i den aktuelt undersøgte gruppe. 
Der ses dog en del fl ere blandt hiv-smittede, der 
enten slet ikke har haft sex det sidste år, eller som 
har haft sex mindre end én gang om måneden. 

Som det fremgår af tabellen, er der ikke væ-
sentlig forskel på baggrundsbefolkningen og grup-
pen af hiv-smittede, når man ser på personer, der 
ofte har sex (sex hver dag og 1-2 gange om ugen). 
Til gengæld er der langt fl ere blandt gruppen af 
hiv-smittede, der enten slet ikke har haft sex el-
ler har haft sex mindre end én gang om måneden. 
Som i foregående tabel er det igen her gruppen af 
heteroseksuelle, der adskiller sig mest markant fra 
baggrundsbefolkningen; dobbelt så mange hete-
roseksuelle ”tilhører” disse grupper sammenlignet 
med baggrundsbefolkningen. Og også i gruppen af 
”de gamle”, synes der at være mange (næsten halv-
delen), som ikke har haft sex eller har haft sex min-
dre end én gang om måneden indenfor det sidste 
år. Som det erindres, var det også en af de grupper, 
der sammen med de heteroseksuelle i mindst grad 
fi k opfyldt deres seksuelle behov. 

Svarene i tabel 5.3 antyder, at man – for så vidt 
angår hyppigheden af sex – groft sagt kan opdele 
hiv-smittede i to grupper; en gruppe som langt hen 
ad vejen har sex i samme omfang som baggrunds-
befolkningen og en anden gruppe, som langt 
sjældnere har sex end baggrundsbefolkningen. 
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Tabel 5.2 I hvor høj grad har du inden for det seneste år fået dækket dine seksuelle behov 
- Sammenlignet med baggrundsbefolkningen

SUSY
Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbruger
De gamle
De nye

Tabel 5.3 Hvor ofte inden for det seneste år har du gennemsnitligt haft sex med en anden person?
- Sammenlignet med baggrundsbefolkning

SUSY
Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbruger
De gamle
De nye

Fuldstændigt eller 

næsten fuldstændigt

Delvist
Lidt Slet ikke Har ikke haft 

seksuelle behov

Ved ikke 
Uoplyst

Antal

49 %
38 %
44 %
34 %
36 %
33 %
36 %
36 %
41 %

9 %
15 %
15 %
12 %
30 %
15 %
15 %
16 %
14 %

8 %
7 %
3 %

13 %
1 %

10 %
8 %
8 %
5 %

20 %
21 %
25 %
15 %
21 %
17 %
18 %
21 %
21 %

7 %
15 %
11 %
24 %
10 %
10 %
21 %
16 %
13 %

2 %
2 %
1 %
1 %
0 %

10 %
3 %
1 %
3 %

6 %
2 %
1 %
2 %
1 %
6 %
0 %
1 %
3 % 

1.212
637
340

70
133
39

634
558

Hver dag
3-6 gange 

om ugen 1-2 gange 

om ugen 1-3 gange 

om måneden
Mindre end 1 

gang om måneden 

Slet ikke det 

seneste år

Ved ikke 
Uoplyst

< 1 %
1 %
1 %

< 1 %
1 %
1 %
3 %
1 %
1 %

26 %
20 %
24 %
16 %
13 %
16 %
8 %

18 %
22 %

12 %
20 %
23 %
17 %
29 %
19 %
18 %
22 %
19 %

9 %
8 %

10 %
6 %
9 %
7 %

13 %
7 %
9 %

25 %
23 %
26 %
18 %
34 %
18 %
13 %
23 %
23 %

16 %
23 %
13 %
39 %
10 %
23 %
38 %
25 %
19 %

2 %
2 %
1 %
2 %
1 %
8 %
3 %
2 %
3 %

9 %
3 %
2 %
3 %
3 %
8 %
5 %
2 %
4 % 

1.212
637
340

70
133
39

634
558

Antal be-

sva
relser

Hvor store disse to grupper er i de forskellige ”un-
dergrupper” af hiv-smittede er forskelligt – per-
soner der identifi cerer sig homoseksuelt har sex i 
et omfang, der ligger tættest på baggrundsbefolk-
ningen (og er også den gruppe, hvor fl est får dæk-
ket deres seksuelle behov), mens der i gruppen af 
personer der identifi cerer sig heteroseksuelt er fl est, 
der har ”mindst sex” (og hvor færrest får dækket 
de seksuelle behov). 

Det er værd at bemærke, at næsten fi re ud af 
10 heteroseksuelle angiver ikke at have haft sex in-
denfor det seneste år, hvilket er væsentligt over alle 
andre grupper og baggrundsbefolkningen. Blandt 
stofbrugerne er tallet tilsvarende højt, men dels er 
det faktiske antal stofbrugere lille, hvorfor tallet 

skal tolkes med varsomhed og dels er 30 af de 39 
stofbrugere heteroseksuelle og tæller således med 
i begge kategorier. Det kunne antyde problemer 
med seksualiteten – eller med det at fi nde partnere 
– for heteroseksuelle hiv-smittede.

Der var i spørgeskemaet opstillet en række ud-
sagn, som vi bad respondenterne om at forholde 
sig til, bl.a. om man synes, at ’det er blevet sværere 
at fi nde en fast partner eller kæreste som smittet’ 
og ’om man har færre partnere’. 

Hver fjerde af alle smittede har svaret, at de ”i 
høj grad” synes, at det er blevet sværere at fi nde en 
fast partner, men gruppen af heteroseksuelle skiller 
sig ikke særligt ud i forhold til de øvrige grupper. 
Det er i øvrigt værd at bemærke, at næsten hver 
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tredje af alle har svaret, at de ”slet ikke” synes, at 
det er blevet sværere at fi nde en fast partner eller 
kæreste. Det er i gruppen af etniske, at færrest fi n-
der det svært at fi nde en ny kæreste, til gengæld er 
der her også mange uoplyste, så disse data skal tol-
kes med varsomhed.3

Hvis vi ser på, om hiv-smittede har færre sek-
sualpartnere efter konstatering af hiv, er det næsten 
2/3 af alle, der svarer at de ’i høj grad’ eller ’i nogen 
grad’ har færre partnere, mens ca. 20 % siger, at 
det ikke er tilfældet. Ligesom det var i gruppen af 
etniske, at færrest syntes, at det var blevet sværere 
at fi nde en fast partner eller kæreste, er det er også 
i gruppen af etniske, at der er færrest, der har fået 
et mindre antal seksualpartnere efter konstatering 
af hiv. Der skal dog også her, som i foregående ta-
bel, tages højde for, at en meget stor del af denne 
gruppe ikke har svaret på spørgsmålet. Hetero  -
seksuelle og biseksuelle er de to grupper, hvor fl est 
’i høj grad’ har færre partnere, men tallene udjæv-
ner sig noget, når de, der har svaret, ’i nogen grad’ 
medregnes.

Et centralt spørgsmål rejser sig på baggrund 
af disse data. Når så mange hiv-smittede har færre 
partnere efter at være blevet fundet smittet, skyl-
des det så et positivt fravalg (at man ikke ønsker 
at udsætte andre for smitterisiko) eller et negativt 
fravalg (at man bliver eller er bange for at blive fra-
valgt pga. sin hiv-status, eller at man er blevet ban-
ge for at have sex). 

Der har ikke i Danmark været gennemført 
kampagner eller initiativer, der har opfordret til at 
nedsætte antallet af partnere (hverken for smittede 
eller ikke-smittede), når der ses bort fra enkelte 
pjecer fra midten af 80’erne, hvor denne mulighed 
nævnes. Men det forhindrer ikke, at den enkelte 
ville kunne overveje sit sexliv på denne måde. Må-
ske særligt, hvis man tidligere har haft usikker sex 
med mange forskellige seksualpartnere.

Der er ikke i spørgeskemaet blevet spurgt til 
baggrunden for, at den enkelte har færre partnere, 
men problemstillingen med at fi nde nye partnere 
eller kærester var et af fokuspunkterne i de kvali-
tative interview. For stort set alle – der ikke var i 
fast forhold – gav dét, at skulle fortælle en (poten-
tiel) ny partner om hiv-status, anledning til mange 
overvejelser. Frederik er en heteroseksuel mand, 
ungkarl og sidst i 40’erne og har haft en del kæ-

rester i de mere end 15 år, han har været smittet. 
Han siger, om det at møde en ny pige:

Når man møder en pige og skal for-
tælle hende det, så er det meget, meget, me-
get svært … hver gang … at få det gjort 
… og hvornår! Skal man sørge for at få det 
gjort inden, eller skal man ...? Og det bed-
ste er, at få det gjort med det samme. Altså, 
jeg har ikke prøvet, at de har sagt, at ”så kan 
du rende”, men det er jo det, man risikerer.

Selv om Frederik faktisk aldrig har oplevet at blive 
afvist pga. sin hiv-status, er det stadig meget svært 
at få det sagt. For hvornår skal det siges? Inden 
man begynder at fl irte, inden man inviterer pigen i 
byen, inden man inviterer hende hjem, inden man 
er sammen seksuelt. Det rigtige tidspunkt fi ndes 
nok ikke! Den enkelte må hver gang overveje stra-
tegien. Frederik er ikke åben hiv-smittet, så det er 
ikke sådan, at hele hans omgangskreds kender til 
hans hiv-status, og derfor kender de piger, som 
han møder, heller ikke til hans situation på for-
hånd. Frederik har gjort sig overvejelser om, at de 
piger, som han ”føler noget for” skal have det at 
vide, før de har sex, mens de piger, som han mere 
tænker som et ”one-night-stand”, ikke nødvendig-
vis behøver at få det at vide. Det synes han ikke, at 
han behøver fortælle, for han dyrker aldrig usikker 
sex. ”Det gør jeg simpelthen af princip bare ikke”, 
siger han. Men det er ikke altid, at han får det for-
talt, selvom han tænker på pigen som mere end et 
”one-night-stand”.

Men det hænder da, at jeg ikke får det 
fortalt inden første gang eller inden an-
den gang og så bliver det rigtig skidt … så 
sker det somme tider, at så slutter forhol-
det, for så får jeg det simpelthen ikke fortalt 
… så synes jeg, at jeg har været for dum.

Der kan altså for Frederik komme et tidspunkt, 
hvor det er for sent at fortælle det. Så er det nem-
mere at slutte forholdet.

Eller som Mona, der er i slutningen af 20’erne 
og har kendt til sin hiv-status i nogle få år, meget 
præcist siger det:

»

»



103KAPITEL 5 • HIV OG LEVEKÅR

Tabel 5.4 Du har sværere ved at fi nde en fast partner eller kæreste?

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere
De gamle
De nye

Tabel 5.5 Du har færre partnere?

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere
De gamle
De nye

26 %
26 %
29 %
36 %
20 %
38 %
29 %
24 %

30 %
35 %
29 %
23 %
31 %
23 %
32 %
35 %

15 %
8 %

19 %
10 %
24 %
26 %
11 %
12 %

14 %
16 %
11 %
11 %
9 %
5 %

15 %
13 %

I nogen 
grad 

Ved 
ikke

Slet 
ikke 

I høj grad 

15 %
15 %
13 %
20 %
16 %
8 %

14 %
16 %

Uop-
lyst

1.212
637
340

70
133
39

634
558

Antal be-
svarelser

44 %
43 %
50 %
51 %
28 %
38 %
48 %
40 %

19 %
19 %
15 %
23 %
30 %
15 %
17 %
21 %

11 %
4 %

17 %
4 %

23 %
31 %
8 %

14 %

20 %
28 %
10 %
17 %
10 %
15 %
21 %
17 %

I nogen 
grad 

Ved 
ikke 

Slet 
ikke 

I høj grad 

7 %
6 %
7 %
4 %

10 %
0 %
6 %
8 %

Uop-
lyst 

1.212
637
340

70
133
39

634
558

Antal be-
svarelser

Man tænker jo, hvornår er det rig-
tige tidspunkt at fortælle en fyr, at man 
er smittet. Skal man fortælle det før-
ste gang man er sammen, eller bare kys-
ser lidt eller skal man vente … eller?

Mona har ikke haft forhold til mænd, siden hun 
blev konstateret smittet, så hun har faktisk endnu 
ikke prøvet at skulle fortælle det. Og de der ved, at 
hun er smittet, kan tælles på mindre end én hånd. 
Hun fortæller, at hun faktisk er lidt bange for at 
skulle møde en fyr og skulle have sex. Hun er ban-
ge for at smitte den person, hun har sex med, selv 
om at hun godt ved, at sandsynligheden for det 
er lille, hvis bare de sørger for at bruge kondom. 
Men alligevel ligger tanken i baghovedet på hende. 
Mona er bange for, hvordan fyrene skal reagere, 
når de får det at vide, og derfor er hun også bange 
for at forelske sig – hun kunne risikere at blive så-
ret. Hun oplever selv, at hendes mulighed for at 
møde en mand og få børn og stifte familie er dét, 
som hiv allermest har påvirket hendes liv. Hun 

»

tænker en del over det med kærester og børn 
og frygter lidt, at tiden kommer til at ”løbe fra 
hende”.

Hun tænker mest over det, når hun går i 
byen sammen med veninderne – det er jo ty-
pisk i sådanne sammenhænge, at unge mænd 
og kvinder møder hinanden. Og hun ville ikke 
kunne gå hjem med en sød fyr uden først at 
fortælle ham, at hun er hiv-smittet:

Selvfølgelig går man ikke ud og har et 
”one-night-stand”! Det kan jeg simpelthen 
ikke få mig selv til … fordi så føler jeg mig 
forpligtet til, at han skal have det at vide.

Mona gør det klart, at det også gælder, selv om 
der bliver brugt kondom. Hendes moralopfat-
telse byder, at han skal have det at vide først. 
Nogen gange tænker hun på, hvordan hun selv 
ville reagere, hvis det var omvendt – at der 
kom en fyr og fortalte hende, at han var smit-
tet. Og hun ved faktisk ikke, hvordan hun ville 
reagere:

”Det er jo svært at sige, når 
nu man selv er i situationen”.

»

»

Mona har prøvet at bruge internettet til at møde en 
mand. Men hun er stadig noget tilbageholdende, 
og hun siger, at hun har meget svært ved at tro på, 
at en mand kan synes, hun er helt vild dejlig. Hun 
tænker her, at det siger han bare for at komme i 
seng med hende. Det er svært for hende at tro på 
andre, og hun har hele tiden liggende i baghovedet, 
at der er noget, hun først skal have fortalt, før hun 
kan se, om han bliver. Og hun er ikke nået dertil 
endnu, at hun tør fortælle det. 

Når hun har chattet på nettet, har hun nogle 
gange prøvet at fortælle folk, at hun er smittet. Det 
har hun gjort for at afprøve, hvordan folk reage-
rer på det. Nogen har sagt, at så tager de da bare to 
kondomer på. Folk har faktisk ikke reageret spe-
cielt på det, men Mona siger, at det er anderledes, 
når man sidder på nettet og ikke sidder ansigt til 
ansigt med folk. Det er nemmere at sige det til an-
dre der, for der kan man være mere anonym. 

Det er dog ikke kun, når man ikke er åben om 
sin hiv-status, at det opleves som svært at få en 
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partner eller kæreste. Lars, der er åben bøsse og 
åben hiv-smittet, vil rigtig gerne have en kæreste. 
Men udover at være hiv-smittet har han også nogle 
problemer med sine ben, så det er vanskeligt for 
ham at gå i byen og møde andre. Han siger:

Jeg vil enormt gerne have en kæreste. Jeg 
savner den der nærhed og omsorg og kon-
takt og sådan … tosomhed … ikke at vi skal 
sidde hjemme altid … men jeg savner det. 
Jeg er træt af at bo alene. Og uanset benene, 
så er jeg sikker på, at hiv gør det sværere at 
få en kæreste. Det synes jeg, at jeg oplevede i 
den tid, jeg havde det godt med hiv. Da havde 
jeg også en kæreste, og han var heller ikke 
smittet. Men jeg synes, at hiv gør det svæ-
rere. Det er altså noget, der skal ’sælges’, ikke. 
Chancen for at blive sorteret fra er større.

Følelsen af at ”chancen for at blive sorteret fra er 
større” gælder for hovedparten af de hiv-smittede, 
der er interviewet i forbindelse med denne under-
søgelse, hvad enten de har været alene eller sam-
men med en fast partner. 

Hvorfor er han her endnu, hvorfor er 
han ikke løbet langt væk? Hvad skal han med 
en hiv-smittet?”, som Martine sagde. Hun er 
afrikansk født og gift med en dansk mand, 
der ikke er smittet. Hun blev konstateret smit-
tet, da hun var gravid med deres første barn i 
slutningen af 90’erne. Hun overvejede endog 
på et tidspunkt at forlade sin mand, så han 
ikke ”skulle opleve hende syg og liggende i 
en seng og dø”, forklarer hun og fortsætter: 
Man får lav selvtil lid af at være hiv-smittet.

Hendes mand har dog været en god støtte for 
hende hele vejen, og han er ikke bange for at blive 
smittet. Det er hun til gengæld. Hun siger, at hun 
tænker på det hele tiden, når de har sex: ”Så ligger 
jeg der og bekymrer mig om, at han bliver smittet”. 

Bekymringen i forbindelse med sex

Bekymringen i forbindelse med sex fylder – som 
hos Martine – meget hos en del hiv-smittede, en-

»

»

ten deres egen bekymring eller deres partners be-
kymring for at blive smittet. For nogle fylder den 
så meget, at de helt ophører med at have sex. Sær-
lig den første periode, efter at have fået konstateret 
hiv, er for mange en svær periode i forhold til sex; 
man kan både være bange for at smitte sin partner, 
og man kan blive ramt af en følelse af ”a-seksuali-
tet”.

Jeg er blevet totalt a-seksuel af at blive 
hiv-smittet, jeg har ikke haft noget sex.

Sådan siger en heteroseksuel mand, der har kendt 
til sin hiv-status i 2½ år. Han var gift, da han blev 
konstateret smittet, men blev skilt et års tid ef-
ter. Han nåede aldrig at ”genfi nde” sin seksualitet, 
mens han endnu var sammen med hustruen, og 
han har heller ikke siden haft lyst til at være sam-
men med andre. 

Også Ulla, som blev fundet smittet tilbage i 
midten af 80’erne, husker sin frygt for at smitte an-
dre. Hun var dengang gift med en mand, der også 
blev fundet smittet, og efter at han døde i midten 
af 90’erne har hun to gange haft forhold til andre 
mænd. Men begge gange er det gået galt og begge 
gange har det, efter hendes egen opfattelse, været 
”lidt den samme historie”; at hun har været bange 
for at smitte partneren og samtidig været bange for 
at vise sine svage sider.

På en eller anden måde tror jeg, at jeg 
var bange for at smitte ham, men også for 
at være svag … at vise, at der kommer pe-
rioder, hvor jeg er syg. Begge gange har jeg 
brugt enorm energi på ikke at være syg, og 
ikke turde være i at have det dårligt […] Nu 
bor jeg alene og har det egentlig godt med det. 
Jeg tror ikke, jeg hopper ind ”i noget” igen.

Men de fl este kommer dog over denne indledende 
svære fase. Keld, som er i midten af 30’erne og ho-
moseksuel, har været smittet i mindre end et år, 
da vi taler med ham. Han blev konstateret smit-
tet samtidig med sin kæreste. De har et såkaldt 
åbent forhold og har også sex med andre. Keld var 
i starten meget bange for at smitte andre med hiv, 
når han havde sex med dem. Han fortæller, at han 
tænkte ”giv mig en hel body bag”.4  Han læste der-

»

»
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for en masse om hiv og smitteveje og talte meget 
med lægen og sygeplejersken på ambulatoriet om 
det. Han har en rigtig god relation til sin læge. De 
taler godt sammen, siger han, og hun er rigtig god 
til at forklare disse ting for ham. Så det går bedre 
med at have sex med andre nu. Keld er ikke læn-
gere så bange for at smitte andre.

I spørgeskemaet blev respondenterne spurgt 
om deres bekymring for at smitte, når de har sex 
med en ikke-smittet partner. De blev bedt om at 
beskrive deres bekymring på en skala fra 1 til 10, 
hvor 1 var defi neret som ”overhovedet ikke be-
kymret” og 10 svarede til ”overordentlig bekym-
ret”. Mere end hver femte satte kryds ved 10-tal-
let (og er altså ”overordentlig bekymrede”), mens 
mindre end hver tiende satte kryds ved 1-tallet (og 
er altså ”overhovedet ikke bekymrede”), se tabel 
5.6. Bekymring for at smitte partneren fylder altså 
gennemgående meget. 

For 14 % af alle har dét at blive fundet hiv-
smittet betydet, at de ikke længere har sex med an-
dre mennesker. Der er her stor forskel mellem de 
forskellige grupper af hiv-smittede. Blandt homo-
seksuelle er det således ”blot” 6 %, der er ophørt 
med at have sex, mens det blandt heteroseksuelle 
og etniske er henholdsvis 24 og 22 %, der ikke 
længere har sex.

Det er næppe bekymringen alene, der får disse 
mennesker til at holde helt op med at have sex. For 
mange spiller det formentlig også ind, at de også 
skal overvinde angsten for at fortælle partneren, at 

de er smittede – og dermed frygten for at blive af-
vist. 

Det er ikke kun hiv-smittedes bekymring for 
at smitte andre, der spiller ind i vanskelighederne 
ved seksuallivet. Også partnerens angst for at blive 
smittet har en del oplevet, og det er ikke befor-
drende for tilliden til at kunne fi nde en partner i 
fremtiden. 

Mia, som har kendt til sin hiv-status i seks år, 
fortæller at hun for nylig mødte en mand, som hun 
blev ret forelsket i, og da hun har det princip altid 
at fortælle om sin hiv-status, før hun har sex med 
mænd, fortalte hun ham det den første dag, de 
skulle være sammen. De gik i seng sammen og hun 
fortæller, at han derefter gik hjem og tænkte over 
det i en uges tid. Mia kom i denne periode med 
brochurer om hiv og smitteveje til ham. Men han 
fortalte hende derefter, at han alligevel ikke kunne. 
Han var bange for selv at blive smittet. Hun siger, 
at:

han vidste jo heller ikke noget om 
det, han har ikke tidligere haft no-
gen tæt på sig, som var smittet.

 Mia blev ked af det: ”Det var modbydeligt”, siger 
hun.”Man står pludselig i en situation, som man 
aldrig nogen sinde havde regnet med at stå i”. Hun 
beskriver det selv som om, at hun pludselig har op-
levet at blive vraget, ikke for den person hun er, 
men fordi hun har hiv med. 

For han ville jo gerne være sammen 
med mig, og han kunne smadder godt 
lide mig, og kunne tænke sig at lære mig 
mere at kende, men det kunne han ikke.

Mia har haft et fast forhold i mange af de år, hun 
har levet som smittet. Det er derfor relativt nyt for 
hende, at skulle fortælle det til mulige partnere / 
kærester, og hun tænker meget over, hvordan de 
vil reagere på det. Men hendes seneste oplevelse 
har slået skår i hendes selvtillid:

Det er sikkert ikke, fordi de ikke 
vil være sammen med mig. De vil 
bare ikke have det, jeg har med.

»

»

»

Tabel 5.6 Når du har sex med en person, der ikke er hiv-smittet 
– hvor bekymret er du da for at smitte den pågældende med hiv?

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbruger
De gamle
De nye

Respondenterne er blevet bedt om at svare på en skala fra 1 til 10, hvor 1 var 
defi neret til at svare til ”overhovedet ikke bekymret” og 10 var defi neret til at svare 
til ”overordentlig bekymret”. Svarene i kategorierne fra 2 til 9 er ikke medtaget i 
denne tabel.

Overhovedet ikke 

bekymret Overordentlig 

bekymret Har ikke haft sex 

siden konstatering 

af hiv Ubesva
ret 

Antal be-

sva
relser

8 %
9 %
7 %

14 %
5 %
5 %
8 %
7 %

14 %
6 %

24 %
7 %

22 %
21 %
9 %

18 %

1.212
637
340

70
133
39

634
558

22 %
20 %
21 %
27 %
26 %
38 %
24 %
20 %

9 %
7 %
6 %
6 %

24 %
21 %
7 %

11 %
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Også Cindy, der er født i det sydlige Afrika og 
mødte sin danske mand der, har oplevet hvad det 
betyder med en partner, der er bange for at bli-
ve smittet. Hun blev fundet smittet i midten af 
90’erne. Hendes mand forsøgte så godt han kunne 
at støtte hende og være der for hende, dels da hun 
fi k at vide, at hun var smittet, tiden efter, og da 
hun startede i behandling. Men det var tydeligt, 
at han var bange, siger hun. Mest af alt var han 
bange for selv at blive smittet. Cindy siger, at det 
var dumt af ham at være så bange, for nu brugte 
de jo kondom, når de havde sex og tog i øvrigt alle 
de forholdsregler, de skulle. Det havde de jo ikke 
gjort i al den tid, hun ikke vidste, at hun var smit-
tet, og der var han ikke blevet smittet af hende. Nu 
var hun oven i købet i behandling, og dermed var 
hendes virus-tal under kontrol. Sygeplejersken på 
hospitalet forsøgte også at forklare ham dette. Men 
det er Cindys opfattelse, at han aldrig holdt op med 
at være bange. ”Han brugte helst to kondomer, for 
at være sikker”, siger Cindy om deres sexliv. Det 
gjorde hende utrolig ked af det, og det påvirkede 
hende meget, at hendes mand var så bange for 
hende. Og hun synes ikke, at de på hospitalet fi k 
nogen særlig god rådgivning om, hvad de kunne 
og ikke kunne – hverken i forhold til sexlivet eller i 
forhold til deres liv som helhed. Cindy lagde mær-
ke til, at hendes mand ofte fl yttede hendes tand-
børste, så den ikke rørte ved hans, fordi han var 
bange for, at han så kunne blive smittet af hende. 

Cindy fortæller, at da de i sin tid mødte hinan-
den

… var det kærlighed ved første blik, 
som I siger her i Danmark. Siden kom pro-
blemerne med hiv ind i billedet, men jeg 
var jo stadig en god kone for min mand. 
Men han var kun sammen med mig af med-
lidenhed. Han elskede mig ikke mere.

Cindy var bange for at blive forladt, og forsøgte 
ekstra meget at være en god kone: ”For hvem ville 
ellers have mig?” Fordi hendes mand reagerede så-
dan, husker hun, at hun følte, at hun skulle være 
ekstra god i sengen og yde ekstra, hvilket også 
gjorde sexlivet med manden svært for hende. 

»

At vælge hiv-smittede partnere

Frygten for at smitte andre og frygten for at blive 
afvist får nogle enlige hiv-smittede til at overveje, 
om de skal fi nde en smittet partner, for på den 
måde at komme udenom en masse besværligheder 
– og samtidig dele liv med én, der instinktivt for-
står dem og deres livsbetingelser, 

… for det er nok svært for nogle, der 
ikke er smittede, at sætte sig ind i, hvor me-
get og hvor lidt begrænsninger, det giver,

som Benny, der er alene, siger det. Men der er både 
fordele og ulemper ved at sådant valg – fordele og 
ulemper, som langt de fl este enlige hiv-smittede 
gør sig overvejelser om. Af den samlede gruppe 
smittede er der en fjerdedel, der i en eller anden 
grad vælger eller foretrækker hiv-smittede part-
nere, knap en fjerdedel som ikke har taget stilling 
til spørgsmålet og resten, knap halvdelen, som ikke 
eksplicit vælger hiv-smittede partnere, se tabel 5.7.

Eva, som er midt i 30’erne og nyskilt, har tænkt 
over denne mulighed, og i vores interview med 
hende taler hun om fordele og ulemper ved at have 
en smittet kæreste. I vores referat af interviewet 
står der:

Nu står hun i stedet over for en ny måde 
at skulle ud og møde en ny mand på, og det 
var derfor, at hun for nylig var inde for at se 
kontaktannoncerne på ”Hivinfo”. Eva si-
ger, at det kunne være dejligt nemt. Men 
det ville måske også være dejligt at møde en 
mand, som ikke var smittet. Eva siger, at det 
kunne være dejligt, hvis hun mødte en, som 
tog sig af hende, bekymrede sig for hende, 
spurgte til hende – og tog med på hospita-
let og satte sig lidt ind i det. Hun har indtil 
nu været den stærke type, og den som havde 
styr på det hele og aldrig været syg. Der er 
på den måde fordele og ulemper ved at have 
en smittet eller en ikke-smittet kæreste.

Det er i gruppen af heteroseksuelle, at færrest væl-
ger hiv-smittede partnere, mens det er blandt ho-
moseksuelle, at fl est, hver tredje, i nogen eller høj 
grad foretrækker smittede partnere. Forskellen i 

»

»
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prævalens er nok en del af forklaringen på denne 
forskel – mens det skønnes at ca. 5 % af homo-
seksuelle mænd i Danmark er hiv-smittede, er det 
kun én ud af hver ca. 3.000 heteroseksuelle mænd 
og kvinder, der er smittede. Det er ganske enkelt 
”sværere at fi nde” en hiv-smittet partner for hete-
roseksuelle. Men man kan også overveje, om det 
homoseksuelle miljø er ekskluderende i forhold til 
hiv-smittede mænd, og at disse derfor foretrækker 
at være sammen med andre hiv-smittede

Opsummering

Som det fremgår af gennemgangen, er hiv-smit-
tedes sexliv stærkt påvirket af dét at være smittet. 
Næsten 90 % udtrykker, at deres sexliv i høj eller 
nogen grad er forandret, siden de blev konstateret 
smittede, bemærkelsesværdigt er det dog, at der i 
gruppen af etniske er 23 %, der har svaret at deres 
sexliv ikke er forandret.

I forhold til baggrundsbefolkningen er der 
også ganske mange, som slet ikke eller kun lidt får 
dækket deres seksuelle behov og ganske mange, 
40 % af alle, fi nder det i høj eller nogen grad svæ-
rere at fi nde en partner eller kæreste efter, at de er 
blevet konstateret smittede. Det er også vist, at næ-
sten to ud af tre har færre seksualpartnere, omend 
der dog også er næsten 20 %, for hvem det ikke er 
tilfældet. Problemet med at skulle fortælle en ny 
partner om hiv-status er stort for mange – hvor-
dan og hvornår skal det fortælles – og især udenfor 
storby-sammenhænge kan dette støde ind i dilem-
maet med at ønske kontrol over hvem, der ved, at 
man er smittet.

Også bekymringen for at smitte andre i forbin-
delse med sex fylder meget hos de fl este, mere end 
hver femte er overordentlig bekymrede i denne 
sammenhæng, og for stofbrugerne er det næsten 

Tabel 5.7 Du vælger hiv-smittede partnere? 

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere
De gamle
De nye

10 %
11 %
9 %

13 %
14 %
10 %
12 %
10 %

42 %
38 %
50 %
49 %
38 %
38 %
45 %
40 %

13 %
7 %

19 %
3 %

26 %
23 %
8 %

16 %

15 %
22 %
5 %

19 %
11 %
15 %
16 %
15 %

I nogen 
grad 

Ved 
ikke 

Slet 
ikke 

I høj grad 

19 %
22 %
17 %
17 %
12 %
13 %
19 %
19 %

Ube-
svaret 

1.212
637
340

70
133
39

634
558

Antal be-
svarelser

fi re ud af 10, der har denne ”maksimal” be-
kymring.

Særligt blandt homo- og biseksuelle er der 
mange, en tredjedel, der i høj eller nogen grad 
vælger at have sex med hiv-smittede partner, 
mens tallet er noget lavere for de øvrige grup-
per.

14 % af alle respondenter har ikke haft sex 
efter, at de blev konstateret hiv-smittede – med 

stor variation imellem grupperne. For gruppen af 
heteroseksuelle er det næsten hver fjerde, der er 
ophørt med at have sex, mens det blandt homosek-
suelle ”blot” er 6 %. Blandt etniske og stofbrugere 
er det mere end hver femte, der ikke længere (eller i 
hvert fald indtil nu) har sex.

Det skal dog heller ikke overses, at der er 
mange af respondenterne, for hvem sexlivet ikke 
nødvendigvis er problematisk – næsten 40 % har 
markeret, at de fuldstændigt eller næsten fuldstæn-
digt får dækket deres seksuelle behov, næsten hver 
femte har ikke færre partnere end tidligere og knap 
10 % er overhovedet ikke bekymrede for at smitte 
deres partner i forbindelse med sex. Men det må 
dog konkluderes, at sexlivet bliver svært for ganske 
mange efter, at de har fået konstateret en positiv 
hiv-status.

Seksuelle vanskeligheder

Spørgsmålet om seksuelle vanskeligheder blandt 
hiv-smittede er – og særlig i Danmark – et relativt 
uudforsket område. På trods af, at hiv så at sige 
”rammer direkte på seksualiteten” (fordi hiv smit-
ter seksuelt), fi ndes der ingen danske undersøgel-
ser om eventuelle seksuelle problemer og vanske-
ligheder blandt hiv-smittede.5 Der indgik derfor i 
spørgeskemaet en række spørgsmål om eventuelle 
problemer ligesom temaet også havde fokus i inter-
viewene. For så vidt angår spørgsmålene i spørge-
skemaet kan disse sammenlignes med baggrunds-
befolkningen, idet en række af spørgsmålene er 
kopieret direkte fra SUSY-undersøgelserne. 

Med hensyn til manglende eller nedsat lyst til 
sex gælder det for alle hiv-smittede (bortset fra bi-
seksuelle), at de indenfor det seneste år har oplevet 
mere manglende eller nedsat lyst til sex end bag-
grundsbefolkningen og mest markant blandt hete-
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roseksuelt smittede, hvor mere end hver tredje har 
oplevet dette – og mere end dobbelt så ofte end 
baggrundsbefolkningen. Og det er også blandt 
heteroseksuelt smittede, at der er færrest som ikke 
har disse problemer, se tabel 5.8. Og det skal sam-
tidig erindres, at der i baggrundsbefolkningen er 
langt fl ere ældre, end der er blandt respondenterne 
i spørgeskemaundersøgelsen.

Der er ikke væsentlig forskel på svarene fra ”de 
gamle” og ”de nye”, men om dette kan antyde, at 
det ikke er selve behandlingen (ARV), men mere 
psykologiske mekanismer, der gør sig gældende, 
kan der ikke her gives svar på. Det vil kræve yder-
ligere analyser.

Problemet med manglende lyst har gået igen 
i en del af interviewene, men det er svært for den 
enkelte at fi nde ud af, om det skyldes hiv eller me-
dicin – eller måske blot alderen! Kasper, som er 
heteroseksuel, uden fast partner og sidst i 40’erne, 
siger: 

Og så tror jeg altså, at medicinen gør 
at … jeg ved ikke, om det passer … men at 
det gør, at man ikke har så meget lyst. Men 
man bliver jo også ældre, ikke. Men jeg tror 
simpelthen, at medicinen lægger en … den 
seksuelle lyst er dalet. Og jeg har i hvert fald 
haft én kæreste, som gerne ville have me-
get sex … og jeg gad simpelthen ikke … 
og det tror jeg er en del af behandlingen.

Også Thomas, som blev fundet smittet i 1999 og 
kom på ARV straks derefter, synes, at han har pro-
blemer med sexlivet. Han er bøsse og også uden 
fast partner. Men for Thomas er det ikke så meget 
lysten, der er problemet. Han har rejsningsproble-
mer og mener selv, at det er psykisk:

Men et eller andet er det nok også ”for-
måelsen”, der spiller lidt ind, når det skal til 
at være alvor. At det kniber lidt … at man 
et eller andet sted i baghovedet tænker … 
og så går det ud over afslapningen. Jeg har 
lidt rejsningsproblemer. Når det skal til at 
være alvorligt, så kniber det. Jeg tror, at det 
er psykisk [og at det ikke er medicinen]. Jeg 
skiftede medicin for et par år siden, og det 
var en ændring til det bedre i hvert fald. Sta-

»

»

Tabel 5.8 Har du inden for det seneste år oplevet manglende eller 
nedsat lyst til sex? - sammenlignet med baggrundsbefolkningen

SUSY
Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbruger
De gamle
De nye

Tabel 5.9 Hvor ofte inden for det seneste år har du oplevet, at din 
rejsning ikke har været kraftig nok til indtrængning?
- Mænd, sammenlignet med baggrundsbefolkningen

SUSY
Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbruger
De gamle
De nye

Tabel 5.10 Hvor ofte inden for det seneste år har du oplevet, at du 
ikke har – eller med stort besvær – opnået udløsning (orgasme)?
- Mænd, sammenlignet med baggrundsbefolkningen

SUSY
Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbruger
De gamle
De nye

Ja, hele tiden 

eller ofte Ja, ind i m
ellem

Ja, men sjældent 

eller aldrig 

Uoplyst Antal be-

sva
relser

15 %
17 %
23 %
36 %
14 %
27 %
23 %
28 %
25 %

52 %
40 %
42 %
33 %
57 %
44 %
41 %
37 %
45 %

1.212
637
340

70
133
39

634
558

24 %
29 %
33 %
27 %
26 %
25 %
28 %
32 %
26 %

9 %
3 %
2 %
5 %
3 %
5 %
8 %
3 %
3 %

Hver gang eller 

ofte Ind imellem 

Sjældent eller 

slet ikke 
Uoplyst Antal be-

sva
relser

5 %
14 %
17 %
9 %

20 %
12 %
17 %
18 %
12 %

65 %
48 %
49 %
42 %
47 %
45 %
42 %
41 %
55 %

952
636
184
64
51
24

498
439

8 %
19 %
21 %
15 %
13 %
22 %
8 %

20 %
18 %

22 %
18 %
13 %
35 %
20 %
22 %
33 %
20 %
16 %

Hver gang eller 

ofte Ind imellem 

Sjældent eller 

slet ikke 
Uoplyst Antal be-

sva
relser

3 %
12 %
12 %
9 %

22 %
16 %
21 %
15 %
10 %

65 %
54 %
57 %
48 %
42 %
43 %
37 %
49 %
58 %

952
636
184
64
51
24

498
439

6 %
16 %
18 %
11 %
17 %
16 %
13 %
17 %
15 %

25 %
18 %
13 %
33 %
19 %
25 %
29 %
19 %
17 %
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digvæk, så er det få gange, hvor det har fun-
geret … hvad skal man sige … upåklageligt 
… uden at jeg får problemer hen ad vejen.

Selvom Thomas mener, at hans problemer er psy-
kiske, fremgår det dog også af det, han siger, at 
han tidligere har haft problemer, som han mener, 
må skyldes medicinen – der skete i hvert fald en 
positiv ændring med rejsningsproblemerne, da han 
skiftede medicin. Netop spørgsmålet om rejsnings-
problemer indgik i spørgeskemaet, og som det ses i 
tabel 5.9, har hiv-smittede mænd næsten tre gange 
så ofte rejsningsproblemer som baggrundsbefolk-
ningen.

Der blev også i spørgeskemaet stillet spørgsmål 
om evnen til at opnå udløsning (orgasme), og også 
her ses der store problemer for gruppen af hiv-
smittede mænd, når det sammenlignes med bag-
grundsbefolkningen. Som hiv-smittet er der næ-
sten fi re gange så stor risiko for at have problemer 
med udløsning, og mest markant ses det hos bisek-
suelle og stofbrugere, hvor mere end hver femte 
har angivet at have denne type af problemer. Som 
i den foregående tabel ses det, at heteroseksuelle 
mænd er den gruppe, som mindst typisk har dette 
problem – men dog stadig næsten en tre gange for-
højet risiko i forhold til baggrundsbefolkningen.

Som det fremgår, har mange hiv-smittede 
mænd problemer med lyst, rejsning og udløsning. 
En sammenligning af problemet med nedsat eller 
manglende lyst hos mænd og kvinder viser (tabel 
5.11), at dette problem er mere udtalt blandt kvin-
der end blandt mænd. Hvor det er godt hver fjerde 
mand, der har oplevet dette indenfor det seneste 
år, er det mere end hver tredje kvinde, som har 
haft denne oplevelse.

Men lystproblemet ”slår ikke igennem”, når 
kvinderne mere specifi kt spørges til problemer 
med fugtighed i skeden eller orgasme. Hiv-smit-
tede kvinder har tilsyneladende ikke samme fysiske 
problemer i forhold til seksualitet, som hiv-smit-
tede mænd har – om end hiv-smittede kvinder har 
ca. 50 % hyppigere problemer med tørhed i skeden 
end baggrundsbefolkningen. Det ses ingen forskel 
mellem kvinder konstateret smittet før eller efter 
1997 og ingen nævneværdig forskelle mellem de 
forskellige grupper.

På spørgsmålet om vanskeligheder med at 

Tabel 5.11 Har du inden for det seneste år oplevet manglende eller 
nedsat lyst til sex? - Mænd og kvinder

Mænd
Kvinder

Mænd og kvinder i denne tabel indbefatter alle mænd og kvinder i undersøgelsen, 
uanset undergrupper.

Tabel 5.12 Hvor ofte inden for det seneste år har du oplevet, at du 
ikke er blevet tilstrækkelig fugtig i skeden?
- Kvinder, sammenlignet med baggrundsbefolkningen

SUSY
Alle
Heteroseksuelle
Etniske
De gamle
De nye

Undergrupperne homoseksuelle, biseksuelle og stofbrugere er ikke medtaget i 
tabellen, da der kun er ganske få kvinder repræsenteret i disse grupper.

Tabel 5.13 Hvor ofte inden for det seneste år har du oplevet, at du 
ikke har – eller med stort besvær – opnået udløsning (orgasme)?
- Kvinder, sammenlignet med baggrundsbefolkningen

SUSY
Alle
Heteroseksuelle
Etniske
De gamle
De nye

Undergrupperne homoseksuelle, biseksuelle og stofbrugere er ikke medtaget i 
tabellen, da der kun er ganske få kvinder repræsenteret i disse grupper.

Hver gang eller 

ofte Ind imellem 

Sjældent eller

slet ikke 
Uoplyst Antal be-

sva
relser

25 %
35 %

43 %
33 %

952
260

29 %
27 %

3 %
6 %

Hver gang eller 

ofte Ind imellem 

Sjældent eller 

slet ikke 
Uoplyst Antal be-

sva
relser

8 %
13 %
11 %
13 %
13 %
13 %

47 %
40 %
41 %
56 %
53 %
58 %

260
156
82

136
119

13 %
18 %
15 %
23 %
18 %
19 %

32 %
29 %
33 %
30 %
26 %
31 %

Hver gang eller 

ofte Ind imellem 

Sjældent eller 

slet ikke 
Uoplyst Antal be-

sva
relser

10 %
13 %
10 %
14 %
11 %
18 %

40 %
39 %
38 %
39 %
43 %
35 %

260
156
82

136
119

16 %
19 %
19 %
17 %
21 %
18 %

32 %
28 %
33 %
30 %
25 %
29 %
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opnå udløsning / orgasme ses det dog, at særligt 
kvinder smittet efter januar 1997 har problemer 
(tabel 5.13). Her er det næsten hver femte og knap 
dobbelt så mange som i baggrundsbefolkningen, 
som har problemer.

I forlængelse af spørgsmålet om eventuelle sek-
suelle problemer, er respondenterne blevet spurgt 
om de har søgt hjælp til løsning af problemerne. 
Som man kan se af tabel 5.14, har 30 % markeret, 
at de ikke har haft seksuelle problemer og 16 % har 
haft problemer, men har ikke haft behov for hjælp. 
Det er altså alt i alt en meget stor del af hiv-smit-
tede, som har seksuelle problemer på den ene eller 
anden måde. Hver syvende har svaret, at de rent 
faktisk har haft behov for hjælp eller støtte, men at 
de ikke har søgt den. Måske fordi de ikke har vidst, 
hvor de skulle gå hen! Det ses også, at ganske man-
ge, ca. hver ottende, har talt med lægen eller syge-
plejersken på det hiv-behandlende center om deres 
seksuelle problemer.

Det er værd at bemærke, at homo- og biseksu-
elle mænd, samt ”de gamle” er de grupper, der of-
test har talt med personalet på det hiv-behandlende 
center om seksuelle problemer. Måske er det fordi 
netop personer fra disse grupper, er de bedste til 
selv at tage problemerne op med personalet – un-
der alle omstændigheder kan man sige, at ”de gam-
le” har kendt personalet længere og har haft mere 
tid til at tage disse problemstillinger op. Ved de 
indledende interview på de hiv-behandlende centre 
gik det igen mange steder, at personalet havde van-
skeligheder med disse samtaler, og som det frem-
går fra et interview fra et af de store centre, skal 
man være parat, når situationen opstår: 

I ambulatoriet er de heller ikke så vant til 
at tale med patienterne i dybden om seksualitet 
og de problemer, der måtte være. [Sygeplejer-
sken] fortæller om en thailandsk kvinde, som 
var til kontrol hos hende og en læge. Kvindens 
mand sad udenfor og ventede. Kvinden fortal-
te, at hun efter at hun var blevet fundet smittet, 
ikke længere havde lyst til sex, men det havde 
hendes mand, og det var et problem for hende, 
og det gjorde hende ked af det. [Sygeplejersken] 
er stadig ked af, at hverken hun eller lægen 
reagerede på det kvinden sagde. De fi k svaret 
hende, at det gik forhåbentligt over med tiden. 

»

Og det synes sygeplejersken nok, der burde 
være samlet mere op på. Men hun siger også, 
at det tager tid at tale ordentligt med folk om 
den slags. Der kan være mange forhold som 
spiller ind i forhold til de seksuelle vanskelig-
heder; der kan have været problemer før, det 
kan være sygdommen, det kan være en psykisk 
påvirkning, og det kan være medicinen – og 
at få afdækket, hvad der er hvad, tager tid.” 

Men det er ikke alene paratheden, der skal være 
på plads. Man skal også konkret ”invitere” til den 
slags samtaler, og det gør man ikke stående på gan-
gen eller i medicinrummet. Fra et af de andre store 
hiv-behandlende centre har vi i referatet af inter-
viewet skrevet: 

Dertil kommer, at der er en del, som har 
seksuelle problemer på grund af medicinen. 
Og sygeplejerskerne spørger sig selv, om de er 
gode nok til at tale med patienterne om seksua-
litet. Er de gode nok til at være ’obs’ på patien-
ternes problemer i den retning. De forsøgte for 
et par år siden at sætte fokus herpå, men både 
sygeplejerskerne og patienterne har ofte travlt, 
og så bliver der ikke taget den tid hertil, der er 
behov for. Det er svært at få talt om. De har på 
afdelingen to samtalerum, hvor det er menin-
gen, at de skal tage patienterne med ind, men 
ofte ender det med, at de taler med patienterne 
ude på gangen eller ude i medicinrummet på 
vej fra konsultation med lægen. Her er der ikke 
samme mulighed for at tale om fortrolige ting.

Sygeplejerskerne på et tredje center sagde, at:

… patienterne vil enormt gerne tale om 
det [sex], når de får muligheden. Det er vo-
res ansvar, at der bliver talt om det. Men vi 
skal klædes på til det, vi skal lære det. Derfor 
burde alle, der arbejder med hiv-patienter i 
dag have et kommunikationskursus, for vores 
opgaver handler meget mere om at tale med 
mennesker end tidligere. Der er meget, der 
har ændret sig som følge af kombinationsbe-
handlingen. Ambulatorierne skal derfor klædes 
på til at kunne håndtere disse forandringer.

»

»
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Det er også værd at bemærke, at næsten hver fjerde 
stofbruger har haft behov for hjælp, men ikke har 
søgt den, og at mere end fi re ud af fem stofbrugere 
har haft seksuelle problemer. 

Opsummering

Det gælder for alle grupper af hiv-smittede, bortset 
fra de biseksuelle, at de indenfor det seneste år of-
tere har oplevet manglende eller nedsat lyst til sex 
sammenlignet med baggrundsbefolkningen, og 
problemet er mest udtalt blandt den heteroseksu-
elle gruppe. 

Ses der på mænd og kvinder (uanset gruppe-
tilhør) er det hver fjerde mand og godt hver tredje 
kvinder, der inden for det seneste år ofte eller hele 
tiden har problemer med manglende eller nedsat 
lyst.

Blandt hiv-smittede mænd ses det, at deres ri-
siko for at have rejsningsproblemer er tre gange 
større end i baggrundsbefolkningen og risikoen for 
at have problemer med udløsning / orgasme er fi re 
gange større

Det ses også, at der blandt hiv-smittede kvin-

Tabel 5.14 Har du søgt hjælp for dine seksuelle problemer, efter at du er blevet konstateret hiv-smittet?

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbruger
De gamle
De nye
Mænd
Kvinder

Der har været mulighed for at sætte fl ere krydser ved dette spørgsmål. Procenttallene er beregnet i forhold til gruppernes størrelse.
Kategorierne ’mænd’ og ’kvinder’ i denne tabel indbefatter alle mænd og kvinder i undersøgelsen, uanset undergrupper.
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12 %

12 %
15 %
10 %
13 %
5 %
8 %

15 %
8 %

13 %
7 %

5 %
6 %
2 %

10 %
3 %
5 %
5 %
4 %
5 %
3 %

14 %
15 %
12 %
13 %
13 %
23 %
12 %
16 %
14 %
14 %

6 %
7 %
5 %
4 %
5 %
0 %
7 %
4 %
6 %
4 %

2 %
2 %
2 %
4 %
0 %
0 %
3 %
1 %
2 %
1 %

9 %
13 %
4 %

13 %
0 %

10 %
11 %
7 %

11 %
1 %

30 %
32 %
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30 %
29 %
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31
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941
184
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der er forøget risiko for problemer med fugtighed 
i skeden, men problemet er dog ikke så udtalt i for-
hold til baggrundsbefolkningen, som mændenes 
rejsningsproblemer er. Problemer med udløsning / 
orgasme er størst hos gruppen af ”de nye” kvinder, 
hvor næsten hver femte og knap dobbelt så mange 
som i baggrundsbefolkningen har disse problemer. 

Knap en tredjedel har markeret, at de ikke 
har haft seksuelle problemer efter, at de er fundet 
hiv-smittede og ca. hver sjette (16 %) har haft sek-
suelle problemer, men ikke haft behov for hjælp i 
den forbindelse. Samtidig har hver syvende (14 %) 
svaret, at de faktisk har haft behov for hjælp, men 
ikke har søgt den. Særlig blandt stofbrugerne sy-
nes seksuelle problemer at være et vanskelig tema 
– næsten hver fjerde har haft behov for hjælp, men 
har ikke søgt den og kun få har talt med deres læge 
eller sygeplejerske.

Ca. hver ottende har talt med lægen eller syge-
plejersken på det hiv-behandlende center om sek-
suelle problemer, men det er også gået igen ved 
interviewene med sygeplejerskerne på disse centre, 
at netop samtalerne om seksualitet er vanskelige 
– men skal ikke alene være parat, når patienterne 
bringer temaet på bane, man skal være i stand til 
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selv at bringe emnet ”på bane”. Lokalemangel 
er nogle steder et problem for sygeplejerskerne, 
hvilket betyder, at en del patientsamtaler fore-
tages på gangene eller i medicinrummet, hvor 
der ikke er mulighed for at tale om fortrolige 
emner.

Usikker sex

Sikker sex er vanskeligt … for alle, smittede 
og ikke-smittede. Sikker sex, dvs. at have sex 
med kondom,6 lyder så enkelt og simpelt, men 
virkeligheden viser, at det er det ikke. Det er 
vanskeligt at påvise, at den ”almindelige he-
teroseksuelle” befolkning dyrker mere sikker 
sex i dag, end før de store aids-kampagner, og 
blandt de unge viser undersøgelser, at jo mere 
sex de unge har, jo mere usikker sex dyrker de 
også.7 Sikker sex bliver næppe nemmere, fordi 
man er hiv-smittet – måske tværtimod. 

Omfanget af usikker sex blandt hiv-smit-
tede (med ikke-smittede) er helt centralt for 
omfanget af smitteudbredelsen – det er de al-
lerede smittede, der smitter de ikke-smittede 
og jo mere usikker sex hiv-smittede har, jo 
større sandsynlighed er der for en fortsat smit-
tespredning. Der er derfor i spørgeskemaet ble-
vet spurgt til omfanget af usikker vaginal- eller 
analsex indenfor det seneste år – de seksual-
praksiser med størst risiko for overførsel af hiv. 
Som det fremgår af tabel 5.15, har 23 % af alle 
hiv-smittede haft usikker vaginal- eller analsex 
med en ikke-smittet partner eller en partner, 
hvis hiv-status ikke var kendt, indenfor det se-
neste år. 

Det er dog også værd at huske, at næsten to 
ud af tre ikke har haft usikker sex indenfor det 
seneste år. Der er dog store forskelle mellem de 
forskellige grupper. 

I gruppen af homoseksuelle mænd har næ-
sten hver tredje haft usikker sex indenfor det 

Tabel 5.15 Hvor ofte har du indenfor det seneste år haft usikker vaginal- 
eller analsex (dvs. uden kondom) med en anden person, som enten ikke 
var smittet med hiv, eller hvis hiv-status du ikke kendte?

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbruger
De gamle
De nye

Tabel 5.16 Hvor mange af dem der har dyrket sex, har dyrket henholdsvis 
sikker og usikker sex inden for det seneste år

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbruger
De gamle
De nye

I denne tabel er gruppen af dem, der ikke har haft usikker sex indenfor det seneste år 
splittet op i to kategorier – de der slet ikke har haft sex, og de der har haft sex og dyrket 
sikker sex.

63 %
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56 %
66 %
60 %

3 %
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2 %
1 %
7 %
3 %
3 %
4 %

23 %
31 %
14 %
26 %
18 %
23 %
21 %
26 %
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0 %
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6 %

11 %
5 %

10 %
18 %
7 %
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seneste år. I den seneste Sexlivsundersøgelse fra 
2006 fra STOP AIDS og Statens Serum Institut 
om homoseksuelle mænds seksualadfærd, blev det 
fundet 49 % af de hiv-smittede i denne gruppe 
havde haft usikker sex indenfor det seneste år.8 
Det skal dog bemærkes, at i Sexlivsundersøgelser-
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ne indgår udelukkende mænd, der faktisk har haft 
sex indenfor de sidste 12 måneder, mens der i nær-
værende undersøgelse også er medtaget mænd, der 
ikke har haft sex i denne periode. 

Det er i gruppen af heteroseksuelle mænd og 
kvinder, at vi fi nder, at færrest har haft usikker sex. 

Begrebet ”usikker vaginal- eller analsex” er 
ikke i sig selv en særlig præcis angivelse af størrel-
sen af den risiko, der reelt har været til stede. Der 
kan være tale om et samleje uden udløsning fra 
mandens side, hvis han er den smittede (”afbrudt 
samleje”), hvilket markant nedsætter risikoen for 
overførsel af hiv. Og der kan være tale om smit-
tede, som har et umåleligt virus-tal, og som derfor 
er meget lidt smitsomme.9 Vi ved fra Sexlivsunder-
søgelserne,10 at en del hiv-smittede homoseksuelle 
mænd vælger positionering11 som en del af en sik-
ker sex strategi og derfor, selvom de både defi nito-
risk og faktisk udsætter en anden for smitte, også 
vælger seksuelle positioner, der nedsætter risikoen 
for smitteoverførsel.12

En del af dem, der ikke har haft usikker sex in-
den for det seneste år, må naturligvis fi ndes blandt 

de smittede, der slet ikke har haft sex inden for 
denne periode. I tabel 5.16 er kategorien af dem, 
der ikke har haft usikker sex derfor opdelt i dem, 
der ikke har haft sex og dem, der har dyrket sex og 
haft sikker sex. I forebyggelsessammenhænge er 
det ikke interessant, at fi nde ud af, hvor mange der 
ikke har haft sex, men hvor mange der faktisk er 
i stand til at dyrke sikker sex.  Kategorierne ’ube-
svaret’, ’vil ikke svare’ og ’ved ikke’ er her samlet 
under ét, men medtaget fordi det viser noget om 
sikkerheden ved tolkningen af de andre tal; jo fl ere 
der ikke har svaret på spørgsmålet om seksualad-
færd, jo større usikkerhed på tolkningen af tabel-
len.

Vi ser her, at det er blandt homoseksuelle 
mænd, at vi både fi nder fl est, der har dyrket usik-
ker sex, men også samtidig fl est (kun overgået af 
biseksuelle), der har dyrket mest sikker sex. Og 
som det ses er stofbrugerne den eneste gruppe, 
hvor der er fl ere – af de der faktisk har haft sex – 
der har haft usikker sex end sikker sex.13 

I forsøget på at komme nærmere årsagerne til 
baggrunden for, at den enkelte har usikker sex, var 
der i spørgeskemaet et spørgsmål, der lød: ”Hvis 
du har haft usikker sex én eller fl ere gange inden 
for det seneste år – kan du så beskrive, i hvilke si-
tuationer dette forekommer for dig?”. Der var an-
givet 14 mulige svar, som var defi neret på forhånd, 
og en rubrik, hvor man selv kunne angive eventu-
elle andre årsager. Spørgsmålet henvendte sig ikke 
kun til dem, der havde usikker sex med en partner 
med negativ eller ukendt hiv-status, men til alle der 
havde haft ubeskyttet sex. Der var således medta-
get en svarmulighed, der hed ” fordi du vidste, at 
din partner var hiv-smittet”.

I tabel 5.17 er vist, hvordan respondenterne har 
svaret på dette spørgsmål. Alle svarmulighederne 
er medtaget (også de med meget få svar), idet man-
ge af disse repræsenterer forestillinger om årsager 
til usikker sex, som ofte høres i diskussioner om 
dette tema.

Det er værd at bemærke at kun 11 personer 
(4 %) svarer, at kondomer signalerer hiv/aids. I de 
indledende informantinterview var der fl ere som 
mente, at netop denne problemstilling var et pro-
blem, men det kan denne undersøgelse ikke be-
kræfte.

Det anføres også ofte, at depression / tristhed 

Tabel 5.17 Hvis du har haft usikker sex én eller fl ere gange inden for 
det seneste år – kan du så beskrive, i hvilke situationer dette 
forekommer for dig

Fordi din partner ikke ønskede at bruge kondom
Fordi du vidste, at din partner var hiv-smittet
Fordi det er mere intimt og tæt
Fordi det føles bedre
Fordi du var påvirket
Fordi du regnede med at din partner var hiv-smittet
Fordi kondomet ødelægger fornøjelsen ved sex
Fordi du mener, at du ikke er særlig smitsom
Fordi du har behov for en gang i mellem at ”give slip”
Fordi du ingen kondomer havde
Fordi du var deprimeret eller ked af det
Fordi kondom signalerer hiv/aids
Fordi du glemte det
Fordi kondom signalerer mistillid
Andet 
I alt

 Der var mulighed for at sætte fl ere krydser ved dette spørgsmål. Procenterne er 
beregnet i forhold til de 279 respondenter, der tidligere har svaret, at de har dyrket 
ubeskyttet sex indenfor det seneste år.

176
124
118
108
66
65
59
58
48
18
15
11
8
8

78
960

Svar
63 %
44 %
42 %
39 %
24 %
23 %
21 %
21 %
17 %
7 %
5 %
4 %
3 %
3 %

28 %

%
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/ nedtrykthed skulle være årsag til vanskeligheder 
med at fastholde sikker sex adfærd. Denne under-
søgelse kan, som det fremgår af tabellen, ikke be-
kræfte, at dette gør sig gældende for hiv-smittede. 
Der diskuteres også i disse år om ”behandlingsop-
timisme”14 er årsag til meget usikker sex, og der 
er, som det fremgår, 21 % som har markeret ved 
denne svarmulighed (”Fordi du mener, at du ikke 
er særlig smitsom”). Det tyder altså på, at denne 
”behandlingsoptimisme” er slået igennem – i hvert 
fald blandt hiv-smittede – og er årsag (eller medvir-
kende årsag) til en del usikker sex. Det kræver dog 
mere analyse af data fra spørgeskemaerne, hvis det 
skal afklares i hvor høj grad ”behandlingsoptimis-
men” er en medvirkende årsag blandt mange andre 
til usikker sex eller fremstår som en mere central 
forklaring.

Det er bemærkelsesværdigt, at den svarmulig-
hed, der oftest er blevet markeret ved er, ”Fordi 
din partner ikke ønskede at bruge kondom”. Vi 
kan ikke vide om partneren her (også) var hiv-
smittet, og risikoen for at smitte en hiv-negativ 
person med hiv derfor ikke var til stede, ligesom vi 
ikke kan vide, om partneren faktisk vidste, at den 
pågældende var smittet med hiv. 

En nærmere analyser viser, at der blandt ho-
moseksuelle mænd, der har haft usikker sex er 61 
%, der har givet dette svar, og at tallet blandt hete-
roseksuelle og etniske med usikker seksualadfærd 
er henholdsvis 72 % og 63 %. 

Vi kan heller ikke vide, om dette er responden-
tens (muligvis forkerte) tolkning af, hvad der fore-
gik eller om partneren faktisk frabad sig brugen af 
kondom. Der er stor forskel på, om partneren ek-
splicit har frabedt sig brugen af kondom, eller om 
respondenten har tolket, at dette var partnerens 
ønske. Men tallet er bemærkelsesværdigt i den lø-
bende diskussion om, hvem der har ansvaret for at 
dyrke sikker sex. Men inden der drages for hastige 
konklusioner, skal man huske, at der også kan være 
tale om en fast partner, som udmærket kender ri-
sikoen og vælger at udsætte sig for den (måske 
sammen med en velbehandlet hiv-smittet partner 
med umåleligt virus-tal), at der kan være tale om 
sex, hvor manden (hvis han er den smittede) væl-
ger ikke at få udløsning, og risikoen derfor kun er 
minimal – kun en nærmere analyse kan afklare en 
række af disse spørgsmål.

Som det er fremgået tidligere, så er det 23 % af alle 
hiv-smittede, der inden for det seneste år har haft 
usikker sex. Blandt de smittede, der blev intervie-
wet til undersøgelsen, var der kun ganske få, som 
fortalte om, at de havde haft usikker sex. Langt 
hovedparten sagde, at de altid dyrkede sikker sex. 

Niels var dog ikke bange for, at fortælle os, 
at han ikke altid dyrkede sikker sex. Han er åben 
bøsse og åben hiv-smittet om omkring 40 år. Han 
har for det meste været i faste forhold, men siden 
han blev fundet smittet i slutningen af 90’erne, har 
han ikke haft nogen fast kæreste. Det er han nu ret 
sikker på ikke skyldes, at han er smittet, siger han. 
Men han forklarer også, at det nok er fordi:

… at efter, at jeg blev konstateret hiv-
smittet, har der været så mange følgesyg-
domme, og jeg har været på revalidering 
og sådan ... det har ikke rigtig været rele-
vant at gå ud og fi nde en fast kæreste. Det 
må vente, til der er mere tjek på alting.

Så dét, at Niels ikke har nogen fast kæreste, skyldes 
måske ikke, at han er hiv-smittet (i den forstand at 
han ikke kan fi nde en partner, der vil være kæreste 
med en smittet). Men hans liv har, i hans egen for-
ståelse, været ret kaotisk siden, fordi han har haft 
så mange følgesygdomme med deraf følgende sy-
gemeldinger, mangel på indtægter … og nu er han 
på bistandshjælp og arbejdsprøvning, og pessimist 
i forhold til, om han vil være i stand til at klare et 
fuldtidsarbejde mere. 

Når vi taler om seksuallivet, siger han, at han 
sætter grænsen ved folk, der vil slikke pik med 
kondom; ”det nægter jeg altså at være med til. Det 
kan lige blive et nummer for sikkert”. Han synes, 
at risikoen for at smitte andre ved oralsex er så for-
svindende lille, at man ikke behøver være specielt 
opmærksom på det – og med hensyn til at ”give 
sæd i munden”, så mener han, at det må være op til 
den anden, om han vil modtage den (sæden). Han 
fortæller ikke altid sine partnere, at han er smittet, 
det afhænger af situationen: 

Hvis det er sådan stille og roligt, så for-
tæller jeg det, men hvis jeg har fået en del ba-
jere, og det er på saunaen, så er det ikke hver 
gang, jeg siger det ... det må jeg erkende.

»

»
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Han synes principielt, at det er det mest rigtige at 
fortælle, at man er hiv. ”Men det er der jo så me-
get, der er”, som han siger! Det er sket nogle få 
gange, at folk ikke har villet have sex, når han har 
fortalt, at han var hiv. Men det synes han er ok, det 
er en ærlig sag. 

Det kan da godt være, at jeg siger ’idiot’ 
til mig selv lige bagefter, men det holder 
mig ikke vågen om natten. Jeg synes, det 
er hans soleklare valg. Hvis jeg ikke kunne 
tage det, kunne jeg jo bare holde min kæft.

Vi forsøger i interviewet at spørge ind til, om der 
er et ”system i” eller en ”sammenhæng i”, hvilke si-
tuationer, det er, at Niels har usikker sex. Men han 
kan ikke selv se nogen sammenhæng.

Det kommer bare, altså, det sker bare 
… hvad der nu sker på det pågældende tids-
punkt … der er ikke noget planlagt i noget 
af det … jeg har også brugt meget tid på 
at lære de helt unge, hvordan de skal op-
føre sig for at være på den sikre side.

Han fortæller, at han har talt med en del unge, der 
bruger oliebaserede cremer sammen med kondom, 
og at han har fortalt dem, at ”det skal de altså ikke, 
for så risikerer kondomet at gå i stykker”. Han si-
ger i forlængelse heraf:

Altså overfor unge fyre, der er jeg væl-
dig ansvarlig, men overfor fyre på min egen 
alder, der ligger det nok lidt i baghovedet 
på mig, at i vores aldersklasse, at hvis det 
ikke er sivet ind endnu … jamen, så er folk 
kraftædeme for dumme, ikke … så der sy-
nes jeg altså lidt, at det er på eget ansvar. Jeg 
kunne ikke fi nde på, at bolle en ung fyr på 
18 år uden kondom. Men en på min egen al-
der … altså, så måtte han hyle op, hvis det 
var … i kampens hede … hvis han men-
te, at det ikke skulle være på den måde.

Måske er det situationer, som Niels her fortæller 
om, at der er blevet krydset af i ”fordi din partner 
ikke ønskede at bruge kondom”. Det er i hvert fald 
tydeligt, som historien bliver fortalt, at Niels me-

»

»

»

ner, at det er partnerens ansvar, at der bliver brugt 
kondom.

Kasper, som også er åben bøsse og åben hiv-
smittet og et halvt hundrede år, siger om dét, at 
dyrke sikker sex:

Men jeg ville da lyve, hvis jeg sagde, at det 
var uproblematisk at dyrke sikker sex, fordi 
det er da … godt nok sidder kondomer inde 
på rygraden af mig, men nogen gange er det 
da et afbræk, og så skal man også lige huske, 
at sådan og sådan … Jeg har dyrket usikker 
sex med andre smittede, hvor vi har valgt at 
gøre det sådan … det har været et fælles valg 
… men det er jo en anden del af det, ikke. 

Kasper siger, at han oplever sikker sex som en be-
grænsning, og han vil ikke afvise, at han aldrig 
nogen sinde kunne komme til at dyrke usikker 
sex. Men det er indtil videre – i de 20 år han har 
været smittet – kun sket én gang. Og det var sam-
men med en, han var ”lidt kæreste” med – og som 
”snød ham”. Kasper var ikke klar over, at kæresten 
havde taget kondomet af: 

Han synes, det kunne være rig-
tig sjovt ikke at bruge kondom, og jeg 
blev fuldstændig fi rkantet, da jeg opda-
gede, at han ikke havde brugt kondom.

Så forskelligt kan man have det med, at ens part-
ner ikke bruger kondom. Man kan synes, at det da 
er deres eget ansvar – og man kan blive ”fuldstæn-
dig fi rkantet”.

Får nye sexpartnere kendskab til hiv-
status

Vi har lige stiftet bekendtskab med Niels, som ty-
deligvis ikke altid fortæller sine nye sexpartnere, 
at han er smittet og heller ikke altid insisterer på 
sikker sex – det afhænger af situationen. Vi har 
allerede tidligere i dette afsnit set eksempler på 
hiv-smittede, som har det helt anderledes med det 
– som ikke ville kunne have sex med en ny part-
ner uden at fortælle det. Nogle synes, at det er en 
moralsk forpligtelse, andre synes, at man ikke kan 

»

»
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basere et forhold på at være ”startet forkert”. Man 
kan illustrere de to ”yderpunkter” i holdningen til 
at fortælle om sin hiv-status med følgende to cita-
ter – det første er Niels, og det andet er Eva, som 
vi også har citeret tidligere i dette kapitel: 

… men en på min egen alder … altså, 
så måtte han hyle op, hvis det var … i kam-
pens hede … hvis han mente, at det ikke 
skulle være på den måde [uden kondom].

Jeg synes, det er ens pligt at fortælle an-
dre det, så de får det valg, som jeg ikke fi k.

I spørgeskemaet blev respondenterne spurgt: ”For-
tæller du, at du er hiv-smittet, før du første gang 
har sex med en ny partner?” og der blev givet en 
række forskellige svarmuligheder på dette spørgs-
mål. I tabel 5.18 ses det, hvordan svarene fordeler 
sig. Som det fremgår, er det en klar forskel mellem 
de forskellige grupper – og groft sagt med de ho-
moseksuelle og biseksuelle mænd på den ene side 
og heteroseksuelle, etniske og stofbrugere på den 
anden side. 

For så vidt angår de tre sidstnævnte grupper 
har næsten halvdelen af disse ikke haft sex med 

»

»

Tabel 5.18 Fortæller du, at du er hiv-smittet, før du første gang har sex med en ny partner?

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbruger
De gamle
De nye

Der har ved dette spørgsmål været mulighed for at sætte fl ere krydser. De angivne procenttal er beregnet i forhold til gruppens 
størrelse.

Fo
rtæ

lle
r d

et
 a

ltid
 

ua
ns

et
 o

m
 I 

ha
r s

ikk
er

 
se

x 
el

le
r u

sik
ke

r s
ex

 

Fo
rtæ

lle
r d

et
 h

vis
 I 

ha
r u

sik
ke

r s
ex

 

Fo
rtæ

lle
r d

et
 so

m
m

et
ide

r, 
ua

ns
et

 o
m

 I 
ha

r s
ikk

er
 

se
x e

lle
r u

sik
ke

r s
ex

 

Fo
rtæ

lle
r d

et
 a

ld
rig

 ti
l 

”o
ne

-n
ig

ht
-s

ta
nd

s”
/ lø

se
 

se
ks

ua
lp

ar
tn

er
e 

Fo
rtæ

lle
r d

et
 a

ld
rig

 

Ha
r ik

ke
 ha

ft s
ex

 m
ed

 en
 

ny
 se

ks
ua

lpa
rtn

er
 si

de
n d

u 
ble

v k
on

sta
ter

et 
hiv

-s
m

itte
t 

Be
sv

ar
el

se
r

An
ta

l b
es

va
re

lse
r

24 %
18 %
34 %
19 %
23 %
31 %
28 %
18 %

10 %
16 %
3 %

19 %
4 %
3 %

12 %
8 %

10 %
14 %
5 %

11 %
6 %
8 %
9 %

11 %

8 %
11 %
4 %

14 %
5 %
5 %
8 %
9 %

22 %
33 %
8 %

27 %
11 %
10 %
23 %
21 % 

28 %
15 %
42 %
23 %
48 %
44 %
21 %
36 %

1.235
687
327
69

127
39

646
572

1.212
637
340

70
133
39

634
558

en ny partner efter, at de er blevet konstateret hiv-
smittede, hvor det blandt homoseksuelle mænd 
blot er 15 %, der ikke har haft sex med en ny part-
ner. Vi har tidligere (tabel 5.7) set, at 33 % af de 
homoseksuelle mænd har svaret, at hiv ’i høj grad’ 
eller ’i nogen grad’ har betydet, at de har færre sek-
sualpartnere, mens det blandt heteroseksuelle var 
14 % som mente, at det at være hiv-smittet hav-
de denne konsekvens. Så selvom homoseksuelle 
mænd på den ene side er den gruppe, hvor hiv har 
haft størst betydning mht. antallet af partnere (og 
dvs. har betydet, at man har færre partnere), er det 
samtidig den gruppe, hvor færrest ikke har haft en 
ny seksualpartner siden konstatering af hiv. Det ser 
dermed ud til, at gruppen af homoseksuelle mænd, 
før konstatering af hiv, har haft en del fl ere seksu-
alpartnere en de andre grupper.

Hvis vi sammenholder dem, der ’ikke har haft 
sex med en ny partner siden konstatering af hiv’ 
med dem, ’der altid fortæller om hiv-status før sex 
med en ny partner’, så udgør disse tilsammen om-
kring 75 % blandt heteroseksuelle, etniske og stof-
brugere – mens de kun udgør 33 % af homoseksu-
elle mænd. Betragtet på denne måde kan man sige, 
at det ”blot” er omkring 25 % af heteroseksuelle, 
etniske og stofbrugere, der risikerer at udsætte en 
partner for smitte (uden at den pågældende har 
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kendskab til den anden er hiv-smittet), mens det 
måske er op til 67 % af homoseksuelle mænd, som 
har denne risiko.  

Det fremgår også af tabellen, at der er langt 
fl ere blandt homoseksuelle mænd end blandt nogle 
af de andre grupper, der aldrig fortæller om deres 
hiv-status – både i almindelighed (14 %) og i for-
bindelse med til ”one-night-stands”/løse seksual-
partnere (33 %). Det skal dog her ikke glemmes, 
at prævalencen af hiv blandt homoseksuelle mænd 
er langt større end i nogle af de andre grupper, og 
at ikke-smittede homoseksuelle mænd derfor også 
må formodes at have en bevidsthed om den risi-
ko, som de udsætter sig for, når de har usikker sex 
med andre mænd.

Der har været gennemført en særlig analyse 
af sammenhængen mellem åbenhed overfor nye 
seksualpartnere og usikker sex. Denne analyse har 
inddraget de hiv-smittede, der faktisk har haft sex 
efter, at de er blevet konstateret smittede, og som 
samtidig har besvaret spørgsmålet om, hvorvidt de 
fortæller, at de er smittede, når de første gang har 
sex med en ny partner.

Analysen viste, at sammenhængen mellem 
åbenhed over for nye seksualpartnere og risikoen 
for usikker sex var forskellig afhængigt af, om man 
havde en fast partner eller ej. Resultaterne af ana-
lysen kan fortolkes således, at hiv-smittede, der 
havde en konsistent strategi for åbenhed – og en-
ten altid var åbne eller altid var lukkede – havde 
den laveste risiko for usikker sex, dog med und-
tagelse af gruppen af hiv-smittede, der aldrig var 
åbne og ikke havde en fast partner. Samtidig havde 

hiv-smittede med en mere inkonsistent strategi i 
forhold til åbenhed en overrisiko for at have haft 
usikker sex.16

Ønskes hjælp til at blive bedre til at 
dyrke sikker sex

At være i stand til at dyrke sikker sex er centralt 
for langt de fl este hiv-smittede. Som det allerede 
er fremgået, er mere end hver femte ”overordent-
lig bekymret” for at smitte partneren i forbindelse 
med sex – en bekymring, som burde kunne mind-
skes og håndteres, hvis den enkelte har et præcist 
kendskab til smitteveje og sikker sex praktikker. I 
erkendelse af, at sikker sex for mange er vanske-
ligt at praktisere, blev der i spørgeskemaet stillet 
følgende spørgsmål: ”Vil du gerne have hjælp eller 
støtte til at blive bedre til at dyrke sikker sex mere 
konsekvent?” I tabel 5.19 ses, hvordan responden-
terne har svaret på dette spørgsmål, og der er i ta-
bellen medtaget oplysningen fra tidligere om, hvor 
mange der har haft usikker sex inden for det sene-
ste år. Som det fremgår, er det omkring halvdelen 
af alle, der har haft usikker sex, som gerne vil have 
hjælp til at blive bedre. Det fordeler sig dog meget 
forskelligt mellem de forskellige grupper. Det er 
blandt homoseksuelle mænd, at færrest – både fak-
tuelt og i forhold til omfanget af usikker sex – øn-
sker en sådan hjælp eller støtte. Blandt alle øvrige 
grupper synes der at være en ganske god overens-
stemmelse mellem antallet af personer, der har haft 
usikker sex og ønsket om hjælp eller støtte til at 
blive bedre.17  

Tabel 5.19 Vil du gerne have hjælp eller støtte til at blive bedre til at dyrke sikker sex 
mere konsekvent?

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere
De gamle
De nye

Procenttallene vedr. usikker sex stammer fra tabel 5.15.

23 %
31 %
14 % 
26 %
18 %
23 %
21 %
26 %

46 %
51 %
41 %
50 %
32 %
26 %
47 %
46 %

22 %
21 %
27 %
16 %
21 %
23 %
24 %
20 %

12 %
10 %
11 %
17 %
21 %
28 %
10 %
14 %

Ja
 

Ved 
ikke 

Nej Har haft u-
sikker sex  

10 %
12 %
9 %

10 %
6 %

10 %
9 %

12 %

Er ikke 
relevant  

9 %
6 %

11 %
7 %

20 %
13 %
10 %
8 %

Ube-
svaret 

1.212
637
340

70
133
39

634
558

Antal be-
svarelser

Mange er ikke vant til at tale 
om sex, hverken hiv-smittede eller 
personale, og det kan føles meget 
”privat” at skulle gøre det – både 
for den smittede og personalet. 
Men med en sygdom, der smitter 
seksuelt, er det nødvendigt for alle 
parter at overkomme denne hur dle. 
Og behovet for viden kan opstå 
lang tid efter, at man er konstateret 
smittet. Som fx for Ida, der er smit-
tet og i en årrække har været gift 
med en hiv-smittet mand, men nu 
for første gang, pga. en skilsmisse, 
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skal ud og fi nde en ny partner med sin status som 
hiv-smittet i bagagen. Hun siger, at det derfor er 
nogle helt nye ting, hun har behov for at tale med 
dem om på hospitalet: ”Altså, hvordan smitter hiv 
helt præcist, hvad og hvornår er det, at jeg skal pas-
se meget på, når … hvis jeg møder en ny mand”. 
Ida vil gerne have præcist styr på, hvor meget skal 
der til for, at man bliver smittet. Hun har på afde-
lingen blandt andet fået nogle brochurer, hun kan 
læse i, men hun siger også, at der hele tiden opstår 
nye situationer, hvor hun tænker …

… hvad gør man så dér … det må jeg 
lige fi nde ud af. Selvfølgelig skal man bruge 
kondom, men der er så mange andre ting.

Det er bemærkelsesværdigt, at mere end hver fem-
te etniske og næsten hver tredje stofbruger marke-
rer, at de gerne vil have hjælp til at blive bedre til at 
dyrke sikker sex.

Respondenterne er også blevet spurgt – hvis de 
havde svaret ’ja’ til, at de gerne ville have hjælp el-
ler støtte – hvem de gerne vil have tilbudt denne 
hjælp fra. Der var på forhånd givet en række svar-
muligheder, men da vi ikke uden yderligere analy-
ser kan vide, hvor mange personer der har svaret 
på spørgsmålet, og da der var mulighed for at sætte 
fl ere krydser, vises disse oplysninger ikke i tabel-
form. Der var dog tre svarkategorier, som alle fi k 
markeringer fra mellem 45 og 50 % af responden-
terne. Det var lægen eller sygeplejersken på den af-
deling, hvor man går til kontrol, og det var ”andre 
hiv-smittede / netværksgruppe”. 

Opsummering

Næsten hver fjerde af alle hiv-smittede har inden 
for det seneste år haft usikker sex med en partner, 
der ikke var smittet, eller hvis hiv-status de ikke 
kendte. Der er dog stor forskel mellem grupperne. 
Det er blandt homoseksuelle, at fl est, næsten hver 
tredje, har haft usikker sex, mens det er blandt he-
teroseksuelle, at færrest (14 %) har haft usikker sex.

Disse tal dækker dog over, at mange hetero-
seksuelle (næsten 40 %) ikke har haft sex inden for 
de seneste 12 måneder. Hvis der udelukkende ses 
på hiv-smittede, der faktisk har haft sex i denne 

»

periode, så viser det, at gruppen af homoseksuelle 
faktisk dyrker mere sikker sex end gruppen af he-
teroseksuelle. Denne analyse viser også, at det er 
blandt stofbrugerne, at færrest af dem der har haft 
sex, som har været i stand til at dyrke sikker sex. 

Respondenterne er også blevet spurgt i hvilke 
situationer, det forekommer, at de har haft usik-
ker sex og her har lidt mere end hver femte marke-
ret ved den svarmulighed, der hedder: ”Fordi du 
mener, at du ikke er særlig smitsom”. Noget tyder 
altså på at ”behandlingsoptimisme” kan være årsag 
eller medvirkende årsag til en del usikker sex. 

Mest bemærkelsesværdigt er det dog, at næ-
sten to ud af tre har markeret ved svarmuligheden: 
”Fordi din partner ikke ønskede at bruge kon-
dom”. Det kan dog ikke ud af spørgeskemaet udle-
des, om dette skyldes, at partneren var hiv-smittet, 
om denne eksplicit frabad sig brugen af kondom, 
eller om det er respondentens tolkning, at partne-
ren ikke ønskede at bruge kondom.

Det er blandt gruppen af homoseksuelle, at 
fl est ikke fortæller om deres hiv-status til nye sek-
sualpartnere, både når det drejer sig om et ”one-
night-stand” og i almindelighed. Det skal dog i 
denne sammenhæng erindres, at man må formode, 
at bevidstheden om risikoen blandt ikke-smittede 
homoseksuelle mænd er langt større end i nogen af 
de andre grupper pga. den høje prævalens blandt 
homoseksuelle mænd. En analyse har endvidere 
vist, at hiv-smittede med en konsistent strategi for 
enten at fortælle eller ikke at fortælle om hiv-sta-
tus ser ud til at have den laveste risiko for at dyrke 
usikker sex med.

Sammenholdes oplysningerne om hvor mange, 
der faktisk har haft usikker sex med hvor mange, 
der ønsker hjælp eller støtte til at blive bedre til at 
dyrke sikker sex, er der for alle grupperne – bort-
set gruppen af homoseksuelle – en ganske god 
overensstemmelse mellem, hvor mange der dyr-
ker usikker sex og hvor mange, der gerne vil have 
hjælp til at blive bedre. Særlig blandt stofbrugere 
og etniske er der mange, der har markeret et ønske 
om hjælp til at blive bedre til at dyrke sikker sex. 
Når respondenterne skal pege på, hvem der skal 
give denne hjælp eller støtte, peges der på lægen og 
sygeplejersken på det hiv-behandlende center og på 
andre hiv-smittede.
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Rådgivningen på de hiv-behandlende 
centre

Sammenfattende ser det ud til, at hiv-smittede har 
ganske mange problemer i forbindelse seksuallivet: 
Nedsat eller manglende lyst til sex gør sig gældende 
for mere end halvdelen af alle, ganske mange har 
rejsnings- eller udløsningsproblemer, og omfanget 
af usikker sex synes også at være stort – næsten en 
fjerdedel af alle har inden for det seneste år haft 
usikker anal- eller vaginalsex med en partner, der 
ikke var smittet med hiv, eller hvis hiv-status re-
spondenten ikke kendte. 

At have et velfungerende seksualliv handler 
ikke blot om en forbedret livskvalitet for den en-
kelte. Når vi taler om hiv, som helt primært smitter 
seksuelt, handler dét at hjælpe den enkelte til et vel-
fungerende seksualliv i lige så høj grad om at ned-
sætte risikoen for at eksponere andre for smitte. 

Det fordrer med stor sandsynlighed en vis grad af 
afklarethed til egen seksualitet og hiv-status, hvis 
man skal forvente, at hiv-smittede er (eller bliver i 
stand til) at praktisere mere konsekvent sikker sex. 
Og det kræver et ganske detaljeret kendskab til 
smitteveje og størrelsen af forskellige risici ved for-
skellige seksualpraktiker. 

Det er kendt, at det for langt de fl este patienter 
er vanskeligt at tage seksuelle emner op med sund-
hedspersonalet, ligesom det er kendt, at det for 
sundhedspersonalet generelt er vanskeligt at tage 
seksuelle emner op med patienterne. Det sidste 
har været påvist i en lang række undersøgelser og 
artikler.18 Ved de indledende informantinterview 
med personalet på de hiv-behandlende centre var 
den helt generelle opfattelse, at det er personalets 
ansvar, at sætte dette vanskelige tema på dagsorde-
nen – både i forhold til ny-konstaterede smittede, 
men også i forhold til ”de gamle”: ”Det kan være 

Tabel 5.20 Hvordan er din kontakt til lægen og sygeplejersken på ambulatoriet?

Alle – kontakt til lægen
Alle – kontakt til sygeplejersken

Tabel 5.21 Har du indtryk af, at lægen på hiv-ambulatoriet har tid nok til at tale med dig?

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere
De gamle
De nye

Tabel 5.22 Har du indtryk af, at sygeplejersken på hiv-ambulatoriet har tid nok til at tale med dig?

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere
De gamle
De nye

62 %
70 %

8 %
4 %

< 1 %
1 %

26 %
21 %

God
 

Dårlig
 

Hverken god 
eller dårlig

Meget
god 

1 %
1 %

Meget 
dårlig 

2 %
3 %

Uoplyst 

1.212
1.212

Antal be-
svarelser

65 %
64 %
68 %
71 %
57 %
62 %
66 %
63 %

11 %
11 %
11 %
7 %

11 %
10 %
12 %
10 %

1 %
1 %
1 %
0 %
2 %
3 %
1 %
1 %

15 %
17 %
14 %
17 %
13 %
15 %
15 %
16 %

5 %
5 %
4 %
3 %
6 %
8 %
5 %
4 %

1 %
1 %

< 1 %
1 %
2 %
0 %
1 %
1 %

1 %
1 %
1 %
1 %
6 %
0 %
1 %
3 %

1 %
< 1 %

1 %
0 %
5 %
3 %

< 1 %
1 %

1.212
637
340

70
133
39

634
558

Altid/næ-
sten altid 

Sjældent
 

Antal be-
svarelser

Uoplyst
 

Ofte
 

Nogle 
gange

Ved 
ikke

Aldrig Ikke 
relevant

75 %
78 %
76 %
77 %
65 %
59 %
78 %
71 %

6 %
5 %
6 %
4 %
5 %
5 %
5 %
6 %

1 %
1 %
1 %
1 %
3 %
3 %
1 %
2 %

14 %
14 %
14 %
10 %
5 %

26 %
13 %
15 %

2 %
2 %
2 %
1 %
4 %
3 %
3 %
2 %

1 %
1 %
1 %
3 %
2 %
0 %

< 1 %
1 %

1 %
1 %
1 %
1 %
4 %
3 %
1 %
2 %

1 %
< 1 %

1 %
1 %
6 %
3 %

< 1 %
1 %

1.212
637
340

70
133
39

634
558

Altid/næ-
sten altid 

Sjældent
 

Antal be-
svarelser

Uoplyst
 

Ofte
 

Nogle 
gange

Ved 
ikke

Aldrig Ikke 
relevant
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svært at have været smittet i mange år og så pludse-
lig få behov for at spørge om ting, som man burde 
have vidst fra starten af”, som nogle af sygeplejer-
skerne på et af centrene sagde. 

Det er ikke overraskende, at der peges på læ-
gen og sygeplejersken, som de personer man øn-
sker hjælp eller støtte af. Der blev i interviewene 
udtrykt meget stor tilfredshed med disse persona-
legrupper og spørgeskemaundersøgelsen bekræfter 
dette billede. På spørgsmålet om hvordan kontak-
ten til lægen og sygeplejersken på det hiv-behand-
lende center er, svarer henholdsvis 88 % og 91 % 
’meget god’ eller ’god’ og blot 2 % har svaret, at de 
har en ’dårlig’ eller ’meget dårlig’ kontakt med læ-
gen eller sygeplejersken, se tabel 5.20. 

På de store hiv-behandlende centre har læ-
gen og sygeplejersken hver typisk 15-20 minutter 
til patienterne, når disse kommer til kontrol, og 
det synes ikke af meget, når der skal tales om syg-
domsudvikling, medicin, bivirkninger, adherence, 
seksualitet, sikker sex etc. Men den begrænsede tid, 
der er til rådighed, er tilsyneladende ikke noget, 
som patienterne lægger mærke til eller er utilfredse 
med. Som det fremgår af tabellerne 5.21 og 5.22, 
er det indtrykket hos to ud af tre hiv-smittede, at 
lægen ’altid’ eller ’næsten altid’ har tid nok til at tale 
og vedrørende sygeplejerskerne er tilfredsheden 
endnu større – her er det tre ud af fi re, som synes, 
at der ’altid’ eller ’næsten altid’ er tid nok til at tale.

Respondenterne er også i spørgeskemaet blevet 
spurgt, om de har behov for mere information om 
seksuelle problemer, om smitterisiko i forbindelse 
med sex, og om dét at have et godt seksualliv, og 
resultaterne af svarene ses i tabellerne 5.23, 5.24 
og 5.25. Det fremgår med al ønskelig tydelighed, 
at hiv-smittede ønsker mere information om disse 
temaer. Hver fjerde har markeret, at de har behov 
for mere information om seksuelle problemer og 
dét at have et godt seksualliv. Og 15 % har behov 
for mere information om smitterisiko i forbindelse 
med sex. Særlig bemærkelsesværdigt er det måske, 
at så mange blandt etniske og biseksuelle ønsker 
mere information om smitterisiko i forbindelse 
med sex. Og tallene er minimumstal – blandt de 
etniske er der 35 %, der ikke har svaret på dette 
spørgsmål, så det reelle behov kan være endnu 
større end de 24 %, der har markeret et behov. En-
hver hiv-smittet med et aktivt seksualliv bør have 

Tabel 5.23 Har du behov for mere information om 
seksuelle problemer?

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere
De gamle
De nye

Tabel 5.24 Har du behov for mere information om 
smitterisiko i forbindelse med sex?

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere
De gamle
De nye

Tabel 5.25 Har du behov for mere information om et 
godt seksualliv?

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere
De gamle
De nye

27 %
29 %
25 %
21 %
30 %
26 %
28 %
26 %

21 %
14 %
25 %
16 %
38 %
41 %
18 %
24 %

52 %
57 %
50 %
56 %
32 %
33 %
54 %
50 %

Nej Antal be-
svarelser

UoplystJa 

1.212
637
340

70
133
39

634
558

15 %
13 %
15 %
29 %
24 %
18 %
13 %
18 %

16 %
12 %
18 %
11 %
35 %
46 %
13 %
18 %

69 %
76 %
67 %
60 %
41 %
36 %
74 %
64 %

Nej Antal be-
svarelser

UoplystJa 

1.212
637
340

70
133
39

634
558

27 %
27 %
27 %
27 %
29 %
26 %
26 %
28 %

18 %
12 %
21 %
17 %
35 %
38 %
16 %
19 %

55 %
61 %
52 %
56 %
35 %
36 %
58 %
52 %

Nej Antal be-
svarelser

UoplystJa 

1.212
637
340

70
133
39

634
558
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et endog meget grundigt kendskab til seksuelle 
smitteveje – både af hensyn til at kunne have et 
seksualliv uden bekymring for at smitte partneren 
og for rent faktisk ikke at risikere at smitte partne-
ren.

Der er tydeligvis forskel på, hvor ofte og hvor 
meget, der bliver talt med hiv-smittede om seksu-
elle emner. Det afhænger ikke bare af hvilket et af 
de hiv-behandlende centre, man går til kontrol på. 
Det afhænger også af, hvem man taler med. Nogle 
læger og sygeplejersker har mere erfaring i at tale 
om sex og seksualitet end andre, men det synes 
ikke rimeligt, at den information, som den enkelte 
får, i stort omgang skal være afhængig af center-
tilknytning eller personer. På ét center sagde en af 
sygeplejerskerne om dét at tale med de hiv-smit-
tede patienter om sex: 

Jeg gør det ikke hver gang, 
men nok hver anden. 

Og på et andet center sagde en sygeplejerske at, 

… medmindre patienterne selv brin-
ger de seksuelle problemer op, taler jeg 
meget sjældent med dem om det.

Som vi har set, er der ganske mange af de hiv-
smittede, som gerne vil have mere information om 
seksuelle smitteveje, seksuelle problemer og dét at 
have et godt seksualliv. Det er der ikke noget nyt i. 
I 1996-97 gennemførte Hvidovre Hospital en un-
dersøgelse blandt heteroseksuelle diskordante par 
(par hvor den ene part er hiv-smittet, og den anden 
ikke er det). Formålet var at undersøge anvendel-
sen af kondom som forebyggelse af smitte med hiv 
samt at belyse en strategi for bedre oplysning af pa-
tienterne. Undersøgelsen er publiceret i Ungeskrift 
for Læger, hvor det bl.a. noteres:19

Patienterne udtrykte stor tilfredshed 
med, at der blev afsat yderligere tid til infor-
mation om smitteforebyggelse og at kunne 
samtale om deres sygdom og seksualitet. […] 
Der vil således fremover i afdelingen som 
støtte for denne gruppe patienter tilbydes ek-
stra tid til samtale om forebyggende adfærd.

»

»

»

Vi har ikke kunnet få bekræftet, at der på Hvidov-
re Hospital er blevet tilbudt ”ekstra tid til samtale 
om forebyggende adfærd” efter denne undersø-
gelse. 

I Brobyggerprojektet var det også erfarin-
gen, at de etniske hiv-smittede gerne ville tale om 
seksualitet og seksuelle emner (når intervieweren 
bragte temaet på bane), og samme erfaring er gjort 
i nærværende projekt. Der er ingen, der afviste at 
tale om sex, seksualadfærd eller seksuelle vanske-
ligheder i forbindelse med interviewene. Det har 
selvklart ikke været lige nemt for alle.

I forbindelse med interviewet med David, en 
heteroseksuel mand, der ikke er født i Danmark, 
men fundet smittet her for to år siden, har vi note-
ret:20

Jeg forsøger at spørge ind til sexlivet mel-
lem ægtefællerne, og det er tydeligt, at ”den 
slags” ikke er nemt for David (”sådan noget 
taler vi jo ikke om i [hans hjemland]”). Men 
han fortæller, at de aldrig har været så bekym-
rede for gen-smitning, men at de også passer 
på hinanden. Han fortæller, at de ikke altid 
bruger kondom, men at han heller ikke får ud-
løsning i hende, hvis de ikke bruger kondom.

Jeg forsøger at spørge ind til de mere 
psykologiske påvirkninger af seksualiteten ved 
at være hiv-smittet. David siger, at det me-
ner han ikke, at han er ”ramt af”. Han har jo 
ikke haft sex med andre end hustruen, siger 
han, så mangel på lyst / følelsen af at være 
smitsom etc. er ikke noget han kender til.

Til gengæld fortæller han, at han godt 
kan have mange fantasier om at gå i byen 
og have sex med andre kvinder – sær-
ligt når hans hustru fx er væk et par dage. 
Men det bliver kun ved fantasierne.

Med hensyn til at have fået sikker sex 
rådgivning på hospitalet, siger han, at det 
kan han simpelthen ikke huske, at han har 
fået. Men, siger han, de fl este sygeplejer-

»

»

»

»
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sker er jo også kvinder, og som en [hans 
nationalitet] mand vil det være svært for 
ham at tale om den slags med kvinder.

Som det ses, er han nu gift med en hiv-smittet 
kvinde (som hverken er fra Danmark eller hans 
hjemland) – og selv om han ikke synes, at det er 
nemt at tale om sex, så gør han det faktisk – og 
oven i købet om nogle af de mere ”pinlige” fan-
tasier, han har om sex med andre kvinder. Det er 
meget sandsynligt, at David har udstrålet eller sig-
naleret, at han ikke ville tale om sex – ”det vil være 
svært for ham at tale om den slags med kvinder” 
– men det synes heller ikke acceptabelt, at en per-
son, der er fundet hiv-smittet for to år siden, ikke 
har fået nogen sikker sex rådgivning. Eller i hvert 
fald ikke kan huske, at han har fået det.

I forbindelse med de indledende informantin-
terviews, sagde sygeplejerskerne på et af de store 
provinshospitaler (uddrag fra vores referat): 

Seksualitet er et stort problem. Mange 
er bange for at have sex, de skal have hove-
det med sig, når de har sex, de mister noget 
af nærheden, og muligheden for at give sig 
hen. De bliver dermed hele tiden mindet om, 
at de er syge/bærere af hiv. Dertil kommer, 
at der er en del, som har seksuelle problemer 
på grund af medicinen. Og sygeplejerskerne 
spørger sig selv, om de er gode nok til at tale 
med patienterne om seksualitet. Er de gode 
nok til at være ”obs” på patienternes proble-
mer i den retning? De forsøgte for et par år 
siden at sætte fokus herpå, men både syge-
plejerskerne og patienterne har ofte travlt, 
og så bliver der ikke taget den tid hertil, der 
er behov for. Det er svært at få talt om.” 

Og at sygeplejepersonalet faktisk forsøgte at sætte 
fokus på seksualiteten, bekræftes af en af de smit-
tede, vi interviewede, som hører til på dette center. 
Han siger:

For nogle år siden snakkede de også om, 
at nu skulle de også til at spørge lidt til det 
der med seksualiteten og sådan noget, men 
det er heller ikke blevet til mere end snak-
ken om det. Men igen har de så også sagt 

»

»

til folk, at de nok også selv skal bringe det 
på bane, fordi at … fordi de også skal over-
skride nogen grænser ved at spørge om det.

Det er dog ikke patienternes ansvar selv at bringe 
temaet om sex på bane. Det er udenfor diskussion 
personalets opgave. Peter, som har været på ARV 
siden 1996, siger at han faktisk har talt ”lidt med 
lægerne” på det hiv-behandlende center:

… de er begyndt at spørge lidt til det 
… i en afsluttende sætning, når man er 
på vej ud, men jeg tror simpelthen ikke, 
at det er dem [at skulle tale om sex]. 

Carsten kan også illustrere, hvordan han blev ori-
enteret om sex og seksuelle smitteveje. Han er ble-
vet fundet smittet for mindre end to år siden og 
startede straks med at gå til kontrol på et af de sto-
re københavnske hospitaler. Carsten er gift, og vi 
spørger derfor i interviewet til, hvad han har fået 
af vide på hospitalet i forbindelse med sikker sex; 
”Blev du grundigt instrueret i grænser, hvor langt 
må I gå, og hvad må I ikke”?

Nej, jeg synes ikke grundigt. Altså, jeg 
fi k at vide, hvem jeg havde pligt til at for-
tælle det, og hvem jeg ikke havde pligt 
til at fortælle det. Det fi k jeg at vide.

Pligten handlede om, at hvis han ikke selv fortalte 
det til hustruen, så ville personalet gøre det det. 

Den var klokkeklar … 
så jeg var ikke i tvivl.

Det skal dog også nævnes, at Carsten fortæller en 
historie, som viser at personalet var endog meget 
omsorgsfulde og støttende i den vanskelige op-
gave, det var, at skulle fortælle det til hustruen. Og 
efter en del ”tilløb” fi k han også selv fortalt hende 
det. Og efter at have fortalt historien om persona-
lets støtte, vender han tilbage til det oprindelige 
spørgsmål:

Nej, det synes jeg ikke. Men det tror 
jeg måske var lidt … jeg blev spurgt på et 
tidspunkt nede på ambulatoriet, om jeg 

»

»

»

»
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havde brug for nogle pjecer og sådan no-
get, ikke. Og det følte jeg egentlig ikke 
at jeg havde. Altså, jeg vidste udmærket 
godt, hvad kan vi, og hvad kan vi ikke.

Carsten syntes altså selv, at hans viden om sikker 
sex var tilstrækkelig – men det kan personalet jo 
ikke vide om den rent faktisk er, medmindre de 
taler med ham om det. Carsten har fuld forståelse 
for, at det er et vanskeligt tema for hospitalsperso-
nalet, men ender alligevel med at sige: 

Jeg ved ikke om man skal stille det op 
som et spørgsmål, vel … ’Har du brug for 
noget materiale?’ Der ville det da nok være 
smartere at sige, ’Nu skal du høre her’ …!

Vi kan ikke vide om Carsten husker rigtigt, når 
han fortæller historien. Han var i krise og kan have 
glemt, at der faktisk er nogle, der har talt med ham 
om sikker sex på en mere uddybende måde, end 
han fortæller os det. Men pointen er, at det kan 
han altså ikke huske – så hvis der er blevet talt med 
ham om sikker sex, så er det blevet gjort på et for-
kert tidspunkt. 

Hvis denne historie havde været fra midten 
af 1980’erne, så havde det (måske!) været forstå-
eligt, at personalet ikke havde talt uddybende med 
 Car sten om sikker sex. Men det er en ganske ny 
historie fra et af de store specialiserede køben-
havnske hospitaler, og det er en historie om en 
gift mand, som personalet var endog særdeles om-

»

Tabel 5.26 Vil du gerne have, at personalet (lægen eller sygeple-
jersken) på hiv-ambulatoriet med jævne mellemrum, fx en gang om 
året, tog initiativ til at tale med dig om eventuelle seksuelle problem-
stillinger (fx manglende lyst, angst for at smitte andre, vanske-
ligheder med at dyrke sikker sex m.m.)?

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere
De gamle
De nye

31 %
30 %
29 %
24 %
37 %
44 %
30 %
33 %

17 %
16 %
19 %
10 %
21 %
26 %
16 %
18 %

47 %
51 %
46 %
60 %
34 %
23 %
50 %
47 %

Nej Ube-
svaret

Ved
ikke

Ja 

5 %
3 %
6 %
6 %
8 %
8 %
5 %
2 %

sorgsfulde i forhold til … når det gjaldt om, at han 
skulle få fortalt hustruen, at han var smittet. Det 
forekommer ikke tilfredsstillende, at man nøjes 
med at spørge ham, om ”han har brug for noget 
materiale”, når der efterfølgende skal tales om sik-
ker sex.

Efter gældende regler er det hospitalernes op-
gave at tage sig af både de behandlingsmæssige og 
forebyggende opgaver, som er forbundet med råd-
givning til mennesker med kroniske sygdomme 
og – som det er anført i ”Sundhedsfremmende 
og smitteforebyggende rådgivning til mennesker, 
der fi ndes hiv-smittede – råd til sundhedspersona-
let”:21

Det er Sundhedsstyrelsens synspunkt, at 
det er sundhedsvæsenets naturlige opgave – i 
forlængelse af undersøgelse og behandling – at 
varetage den almene psykosociale rådgivning 
af hiv-smittede på linje med andre kroniske 
sygdomme. Det er herunder sundhedsvæ-
senets opgave at bidrage til at motivere hiv-
 patienten til fremover at anvende seksualprak-
tikker, der forhindrer videresmitte med hiv.

De allerede nævnte eksempler på, at hiv-smittede 
får udleveret skriftligt materiale, som en erstatning 
for en samtale om sex og sikker sex, eller at emnet 
bringes på bane i en sætning, når patienten er på 
vej ud af døren, synes ikke at være acceptable løs-
ninger – og det er heller ikke acceptabelt, at over-
lade det til den hiv-smittede at være ansvarlig for at 
bringe emnet på bane. 

Respondenterne er også blevet spurgt, om de 
gerne ville have, at personalet (lægen eller syge-
plejersken) på det hiv-behandlende center med 
jævne mellemrum, fx en gang om året, tog initiativ 
til at tale om eventuelle seksuelle problemstillinger. 
Som det fremgår af tabel 5.26, er det næsten hver 
tredje, der har svaret ’ja’ til dette – og også en gan-
ske stor del der har svaret ’ved ikke’ – mens min-
dre end halvdelen eksplicit svarer, at det ønsker de 
ikke.

Dette udtalte ønske fra respondenter om at få 
talt om seksuelle problemstillinger bør der handles 
på. Der skal ofte kun ganske lidt til at sætte seksua-
liteten konstruktivt på dagsordenen, og alene det 
at personalet demonstrerer, at de tør tage initiativer 

»

Antal be-
svarelser

1.212
637
340

70
133
39

634
558
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til at italesætte seksualitet og seksuelle problemstil-
linger, vil også gøre det lettere for hiv-smittede selv 
at tage problemer op, når disse opstår.

Opsummering

Der er meget stor tilfredshed med kontakten med 
lægen og sygeplejersken på de hiv-behandlende 
centre. En væsentlig del af forudsætningen for at 
kunne tale med patienterne om følsomme em-
ner som seksualitet er således tilstede, nemlig en 
grundlæggende god kontakt. 

Der er stor forskel på hvor ofte og hvor meget, 
der bliver talt med hiv-smittede om seksuelle te-
maer i forbindelse med kontrolbesøg, og det synes 
både at være center- og personafhængigt. Mange 
hiv-smittede udtrykker ønsker om mere informa-
tion om seksuelle problemer og smitterisiko i for-
bindelse med sex.

På mange af de hiv-behandlende centre er man 
opmærksomme på de seksuelle problemstillinger, 
der kan være for de hiv-smittede patienter, men 
mange steder er det vanskeligt at få sat temaet på 
dagsordenen. Selv på centre, hvor man har beslut-
tet at sætte fokus på sex i samtalerne med patien-
terne, synes det vanskeligt at få tid til at gøre dette. 
Det er dog værd at bemærke, at næsten en tredjedel 
af alle respondenter har tilkendegivet, at de gerne 
vil have, at personalet på det hiv-behandlende cen-
ter med jævne mellemrum tager initiativ til at tale 
om seksuelle problemstillinger.

Konklusion og anbefalinger

Som det er fremgået i dette kapitel, har ganske 
mange hiv-smittede omfattende problemer med 
sexlivet og seksualiteten. I det omfang det har væ-
ret muligt er respondenterne i denne undersøgelse 
blevet sammenlignet med baggrundsbefolkningen, 
og på alle parametre viser det sig, at konkrete og 
målbare problemer er langt mere udbredte blandt 
hiv-smittede end i baggrundsbefolkningen (fx i 
forhold til rejsning, fugtighed i skeden, orgasme og 
at få dækket seksuelle behov). 

Hertil kommer en række mere hiv-specifi kke 
problemer, som hiv-smittede konfronteres med, fx 

frygten for at smitte andre i forbindelse med sex, 
overvejelser og vanskeligheder med at skulle for-
tælle nye partnere om hiv-status (hvornår og hvor-
dan skal det gøres?) og angsten for at blive afvist, 
når partneren får det at vide.

Ganske mange er helt ophørt med at have sex, 
fl est blandt den heteroseksuelle gruppe, hvor næ-
sten hver fjerde ikke har haft sex med en anden 
person efter at have fået konstateret hiv. 

Næsten hver fjerde af alle hiv-smittede har in-
den for det seneste år haft usikker sex med en part-
ner, der ikke var smittet, eller hvis hiv-status de 
ikke kendte. Der er dog stor forskel mellem grup-
perne. Det er blandt homoseksuelle at fl est, næsten 
hver tredje, har haft usikker sex, mens det er blandt 
heteroseksuelle, at færrest (14 %) har haft usikker 
sex.

Næppe mange af disse problemstillinger er for 
så vidt nye, men det er første gang, at omfanget af 
problemerne er blevet så tydeligt dokumenteret, og 
det opfordrer til seriøse overvejelser om, hvordan 
indsatsen i forhold til hiv-smittedes sexliv og sek-
suelle vanskeligheder kan forbedres.

Der har hen over årene været en række tiltag, 
som skulle klæde sundhedspersonalet (og specielt 
sygeplejerskerne) på til at tale med hiv-smittede om 
seksualitet og seksuelle problemstillinger, men in-
gen af disse synes at have ændret mærkbart på si-
tuationen.

Ganske mange hiv-smittede ønsker, at per-
sonalet på de hiv-behandlende centre med jævne 
mellemrum skal tage initiativ til at tale om seksu-
elle problemstillinger, og tilfredsheden med og til-
liden til sygeplejersker og læger er så stor, at dette 
bør kunne anvendes konstruktivt til de vanskelige 
samtaler om sex. 

Samtalerne om seksuallivet er vigtige og cen-
trale, ikke ’blot’ (hvilket dog også er centralt) af 
hensyn til den enkeltes livskvalitet, men også af 
hensyn til det smittebekæmpende arbejde. Det for-
drer med stor sandsynlighed en vis grad af afkla-
rethed til egen seksualitet og hiv-status, hvis man 
skal forvente, at hiv-smittede skal blive i stand til at 
praktisere mere konsekvent sikker sex. Og det kræ-
ver også et ganske detaljeret kendskab til smitteve-
je og størrelsen af forskellige risici ved forskellige 
seksualpraktiker – som mange af respondenterne 
også har udtrykt ønske om at få mere viden om.
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Det må derfor anbefales, at der tages markante ini-
tiativer i forhold til denne problemstilling. Det er 
vanskeligt, både at initiere og afsætte tid til samta-
ler om følsomme emner, men det er ikke patienter-
nes ansvar at tage disse vanskelige emner op. 

Det bør derfor overvejes på de hiv-behand-
lende centre at lave en egentlig seksuel anamnese 
med alle hiv-patienter i forbindelse med konstate-
ring af hiv og gennemføre jævnlige samtaler, hvert 
eller hvert andet år, med alle, så der løbende sik-
res patienterne mulighed for at diskutere vigtige 
spørgsmål med personalet. Seksuallivet er ikke en 
uforanderlig størrelse, og for mange opstår der nye 
problemstillinger hen ad vejen, som de får brug for 
at tale om.

Det anbefales derfor, at der ansættes hiv-råd-

givere på de hiv-behandlende centre i lighed med 
den funktion som er på Skejby Sygehus. En sådan 
hiv-rådgiver vil, udover at gennemføres samtalerne 
om seksualiteten med ny-konstaterede hiv-smittede 
på centrene (og sikre at en lang række informatio-
ner om fx PEP, straffeloven, smitteopsporing, etc. 
videreformidles) også kunne supervisere persona-
let i vanskelige samtaler med hiv-patienterne.

Det bør også overvejes på de hiv-behandlende 
centre, at sættes mål og indikatorer i forhold til pa-
tienternes behov (for information) og adfærd (usik-
ker sex). Målene kan fx sættes med udgangspunkt 
i de spørgsmål, der er stillet i Levekårsundersøgel-
sen (fx ”Har du behov for mere information om 
sikker sex”), og vil kunne gennemføres ved relativt 
simple spørgeskemaer, der sætter en baseline.

  For en uddybning af seksualitetens betydning for sund-
hed og sygdom henvises til kapitel 1 i: Christian Graugaard, 
Bo Møhl og Preben Hertoft (red.): Krop, sygdom og seksuali-
tet: Hans Reitzels Forlag: 2006.

  Man skal dog bemærke, at der er relativt mange, der 
ikke har svaret på spørgsmålet eller svaret ’ved ikke’, i alt 23 
%, mens det i den samlede gruppe kun er knap 9 %, der en-
ten ikke har svaret eller svaret ved ikke. 

  Man kan overveje, hvor de, der allerede er i et fast for-
hold, har sat deres kryds ved dette spørgsmål. Hvis man 
sammenligner med opgørelsen i kapitel 2 (tabel 2.11) om hvor 
mange, der har en fast partner (55 %), antyder det, at disse 
har svaret i kategorierne ’slet ikke’, ’ved ikke’ eller ’uoplyst’.

  ”Body bag” er det engelske udtryk for en ligpose; Keld 
mener altså, at han skulle være pakket ind ”fra top til tå”.

  En gennemgang af udenlandske erfaringer kan fi ndes i 
kapitel 6 ”Seksuelt overførbare sygdomme og seksualitet” af 
Christian Graugaard & Anne-Marie Worm i: Christian 
Graugaard, Bo Møhl & Preben Hertoft (red.): Krop, sygdom & 
seksualitet: Hans Reitzels Forlag: 2006

  Sikker sex er også ikke-penetrerende sex, men for for-
enklingens skyld omtales sikker sex som sex med kondom. 

  Forebyggelsessekretariatet, Frederiksberg Hospital: Ung 
99 – en seksuel profi l. Rapport 1: Frederiksberg: 1999: 100

  Mundtlig oplysning fra sekretariatschef Jakob Haff, 
STOP AIDS. Tallene offentliggøres i efteråret 2007 i en rap-
port om Sexlivsundersøgelsen 2006.

  Nicolai Lohse og Niels Obel: Stabil langtidseffekt af hiv-
behandling: Ugeskrift for Læger: 169/12: 2007: 1109.

  Gitte Olesen: Smutteren, der bekræfter normen – en 
kvalitativ interviewundersøgelse om usikker sex bland mænd, 
der har sex med mænd. STOP AIDS – Bøssernes hiv-organi-
sation og Statens Serum Institut: 2003

  Positionering refererer her til, at man kan vælge at være 
aktiv eller passiv part i det anale samleje.

  Det er fx væsentlig mindre risikabelt for en ikke-smittet 
mand, at være den indtrængende part i et analt samleje end 
at være den modtagende part.

1 

2 

3 
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  Man skal ved læsningen af tabel 5.16 være opmærksom 
på betydningen af de, der ikke har haft sex. Der er således 
relativt fl ere af de heteroseksuelle – der faktisk har haft sex – 
der har dyrket sikker sex. 

  ”Behandlingsoptimisme” betyder, at dét at der i dag er 
relativt gode behandlingsmuligheder for hiv-smittede, foranle-
diger den enkelte til at være mindre påpasselig med sikker 
sex – og altså dyrke mere usikker sex.

  Med de foreliggende analyser er det ikke muligt at af-
dække, hvor mange der både har sat kryds ved ”fortæller det 
altid uanset om I har sikker sex eller usikker sex” og ved ”for-
tæller det hvis I har usikker sex”. De angivne 67 % for homo-
seksuelle mænd er derfor et maksimumstal. 

  Denne analyse er foretaget af Annemarie Rinder Bolle-
rup og Anne Sofi e Bæk-Sørensen i forbindelse med en spe-
cialeafl evering på kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvi-
denskab på Københavns Universitet. Både specialet og en 
kortere artikel, der resumerer specialet, kan ses på www.le-
vekaar.dk.

  Vi kan ikke vide, uden yderligere analyser, hvorvidt det 
faktisk er de personer, der har haft usikker sex inden for det 
seneste år, der også gerne vil have hjælp til at blive bedre til 
at dyrke sikker sex, men det synes rimeligt at antage, at i 
hvert fald en god del af disse ønsker denne hjælp eller støtte.

  Fx Sygeplejersken, nr. 21, 2002, Sygeplejersken nr. 6, 
2007 og kapitel 1 i: Christian Graugaard, Bo Møhl og Preben 
Hertoft (red.): Krop, sygdom og seksualitet: Hans Reitzels 
Forlag: 2006

  Nina M. Weis, Lisbet Skinnes, Birgitte Vesterdal, Peter 
Aabech & Lars R. Mathiesen: ”Sikker sex” blandt hiv-smittede 
heteroseksuelle par: Ugeskrift for Læger 161/24: 1999: 3666-
70

  David ønskede ikke, at vi optog interviewet på bånd.
  Tinne Lauersen, Hanne Sørensen, Jan Fouchard: Sund-

hedsfremmende og smitteforebyggende rådgivning til men-
nesker, der fi ndes hiv-smittede – råd til sundhedspersonalet: 
Sundhedsstyrelsen: 2007
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Hverdagens udfordringer6.6.
Vanskeligheder med hverdagens 
problemer

Under interviewene er vi ofte stødt på en psykisk 
skrøbelighed hos interviewpersonerne, som bl.a. 
kommer til udtryk ved at små og ofte uventede 
ting i dagligdagen kan skabe uorden og nogle gan-
ge ”vælte læsset”. Det var selvfølgelig ikke hos alle, 
at vi mærkede denne skrøbelighed (enten fordi vi 
ikke var gode nok til at bemærke den, eller fordi 
den rent faktisk ikke var til stede), men vi mødte 
den så mange gange, at vi ikke kunne undgå at be-
mærke den.

Esther, en afrikansk kvinde i starten af 30’erne, 
var en af de smittede, der gav indtryk af en sådan 
psykisk skrøbelighed. Hun har været smittet i mere 
end 10 år og fortæller, at hun i dag føler sig ret af-
klaret omkring hiv, men beskriver også hiv som en 
mental tornado eller orkan i hendes liv. Den ud-
viklede sig langsomt og blev til en enorm storm, 
der lagde sig igen efter noget tid – men med mel-
lemrum stadig rejser sig. Hun fortæller også, at det 
at få konstateret hiv har ændret hendes livsstil så 
drastisk, at hun ikke længere er den samme person 
som før. Da hun fi k at vide, at hun var smittet, be-
gyndte hun at tænke og leve meget kortsigtet. Hun 
husker, at hun troede hun skulle dø, og derfor hele 
tiden forsøgte at skynde sig at opleve alle de ting, 
hun var bange for at komme til at gå glip af. 

Der er stadig situationer i hverdagen, som kan 
slå hende ud og skabe ubalance i hendes verden. 
Det kan blandt andet være, hvis hun erfarer, at no-
gen bag om hendes ryg taler om hende og hendes 
hiv-status.

Esther fortæller, at hun stadig mest af alt tæn-
ker ”i 24 timer ad gangen”. Hun fokuserer meget 
på at leve i nuet, og planlægger fra hun står op, til 
hun går i seng, og handler dermed meget spontant. 
Hun kan stadig ikke overskue at planlægge alt for 
meget ud i fremtiden. Nogen gange bliver hun dog 
tvunget til at gøre det, primært af økonomiske år-
sager, men ellers forsøger hun at undgå det. 

Esther fortæller, at hun nu, efter råd fra en hiv/
aids-rådgiver, er begyndt at skrive lister, hvorigen-
nem hun tillader sig at drømme. På listerne kan 
hun så krydse af, når hun har gjort/oplevet de ting, 
der står der. Det er på listerne – og ikke i hovedet 
– hun tør lægge planer for fremtiden og drømme 

om den. Listerne lyder måske ikke af meget, men 
de er for hende et stort fremskridt, for før var alt, 
der handlede om planlægning af og drømme om 
fremtiden en stor gråzone for hende. 

Men måske bliver man sådan”, siger 
hun, ”hvis man kender så mange, som er 
døde – så bliver det vigtigt at leve i nuet.

Også John, en homoseksuel mand sidst i 30’erne, 
giver udtryk for denne skrøbelighed. Da han for 
godt fem år siden fi k konstateret hiv blev hans liv 
noget kaotisk, og han gik fx til eksamen på sit stu-
die før han egentlig var klar til det, fordi han ville 
være færdig – med det resultat, at han dumpede. 
Han fortæller, at han dengang følte et stort behov 
for at komme videre med sit liv, efter at han havde 
fået konstateret hiv og siger, at han dengang tænk-
te:

Jeg ved ikke, hvad der sker, og jeg 
ved ikke, hvad livet indeholder!. 

Det pres som John følte i denne periode og usik-
kerheden om fremtiden, er stort set væk nu, for-
tæller han. Men det overrasker ham til stadighed, 
at han løbende støder ind i ting eller situationer i 
hverdagen, hvor han føler sig væltet af pinden og 
har fornemmelsen af, at han mister kontrollen over 
tingene. 

Han beskriver, at der ofte er tale om ganske 
små ting, som kommer på et tidspunkt, hvor han 
er uforberedt og/eller træt. Det er som oftest ufor-
udsete ting, som kan vælte ham, og det er først når 
han efterfølgende ”ser situationen udefra”, at han 
kan se, at det er små eller ubetydelige ting. 

Han giver som eksempel, at han for nylig søgte 
om et mindre lån i banken. Da lånet var faldet på 
plads, sagde hans bankrådgiver, at banken gerne 
så, at han fi k lavet en livsforsikring. Det slog helt 
benene væk under John.

John gik helt ned over dette. Det skete en fre-
dag, og han meldte afbud til sine aftaler lørdag og 
søndag. I løbet af weekenden fi k John talt med sin 
far og sin kæreste, som fi k gjort det tydeligt for 
ham, at han bare kunne søge om lån i en anden 
bank eller sige ’nej’ til, at han ville have lavet en 
livsforsikring. Da han om mandagen ringede til 

»

»
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Tabel 6.1 Hvor ofte har du inden for den sidste måned følt, at tilværelsen formede 
sig efter dit hoved? - Sammenlignet med baggrundsbefolkningen

SUSY-2005
Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere

4 %
7 %
6 %
8 %
3 %

11 %
15 %

7 %
14 %
14 %
15 %
17 %
11 %
21 %

27 %
36 %
35 %
37 %
30 %
42 %
31 %

43 %
31 %
36 %
28 %
31 %
14 %
13 %

16 %
7 %
8 %
7 %

10 %
4 %

10 %

4 %
5 %

< 1 %
5 %
9 %

19 %
10 %

-
1.212 

637
340

70
133
39

Aldrig Næsten 
aldrig

En gang 
imellem

Ofte Meget 
ofte

Ube-
svaret

Antal be-
svarelser

Tabel 6.2 Hvor ofte har du inden for den sidste måned været i stand til at håndtere 
dagligdagens irritationsmomenter? - Sammenlignet med baggrundsbefolkningen

SUSY-2005
Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere

1 %
1 %
1 %
1 %
3 %
4 %
0 %

2 %
4 %
3 %
3 %
3 %
5 %
8 %

12 %
21 %
20 %
22 %
16 %
30 %
36 %

48 %
51 %
57 %
52 %
49 %
33 %
38 %

33 %
17 %
18 %
17 %
21 %
10 %
5 %

4 %
5 %
2 %
5 %
9 %

18 %
13 %

-
1.212 

637
340

70
133
39

Aldrig Næsten 
aldrig

En gang 
imellem

Ofte Meget 
ofte

Ube-
svaret

Antal be-
svarelser

Tabel 6.3 Hvor ofte har du inden for den sidste måned følt, at du havde styr på 
tingene? - Sammenlignet med baggrundsbefolkningen

SUSY-2005
Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere

1 %
2 %
2 %
1 %
1 %
5 %
0 %

2 %
6 %
6 %
6 %
4 %
8 %

10 %

11 %
24 %
21 %
26 %
27 %
28 %
38 %

50 %
49 %
53 %
50 %
41 %
31 %
33 %

33 %
15 %
19 %
12 %
20 %
14 %
5 %

3 %
5 %
2 %
5 %
6 %

16 %
13 %

-
1.212 

637
340

70
133
39

Aldrig Næsten 
aldrig

En gang 
imellem

Ofte Meget 
ofte

Ube-
svaret

Antal be-
svarelser

Tabel 6.4 Hvor ofte har du inden for den sidste måned følt, at du var ude af stand til 
at kontrollere de betydningsfulde ting i dit liv?
- Sammenlignet med baggrundsbefolkningen

SUSY-2005
Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere

40 %
14 %
14 %
11 %
17 %
12 %
3 %

33 %
32 %
36 %
31 %
29 %
20 %
15 %

18 %
31 %
31 %
31 %
24 %
32 %
38 %

4 %
15 %
13 %
17 %
17 %
13 %
26 %

2 %
4 %
5 %
4 %
7 %
5 %
3 %

3 %
5 %
2 %
5 %
6 %

17 %
15 %

-
1.212 

637
340

70
133
39

Aldrig Næsten 
aldrig

En gang 
imellem

Ofte Meget 
ofte

Ube-
svaret

Antal be-
svarelser

banken, var der heller ingen proble-
mer i, at han afviste at få lavet en for-
sikring. Han er dog blevet opmærk-
som på, at dette kan få betydning for 
hans og kærestens langtidsplaner, for 
det kan påvirke dem, hvis/når de vil 
købe et hus. 

I spørgeskemaet er der stillet en 
række spørgsmål, som har til formål, 
at få hiv-smittedes vanskeligheder i 
hverdagen belyst. Spørgsmålene er 
stillet på samme måde, som det blev 
gjort i SUSY-2005, så man direkte 
kan sammenligne hiv-smittedes tan-
ker og følelser inden for den seneste 
måned med baggrundsbefolknin-
gens. Det har dog ikke været muligt 
at sammenligne hiv-smittedes besva-
relser på dette område med patien-
ter med andre kroniske sygdomme, 
hvilket vil være nødvendigt, for at få 
det fulde billede af om – og hvordan 
– hiv-smittede er særligt påvirkede i 
forhold til andre patientgrupper. Der 
fi ndes os bekendt ikke sådanne un-
dersøgelser blandt andre patientgrup-
per, hvilket vi vil anbefale bliver gen-
nemført. 

Spørgsmålene der, populært sagt, 
handler om ”hvordan man føler, at 
man har styr på sit liv” er i spørge-
skemaet introduceret på følgende 
måde: ”Spørgsmålene drejer sig om 
dine følelser og tanker inden for den 
sidste måned – ved hvert spørgsmål 
bedes du angive, hvor ofte du i den 
forgangne måned følte eller tænkte 
på den pågældende måde”. 

Som det fremgår af tabellerne 6.1 
til 6.5 er det et helt gennemgående 
træk, at hiv-smittede ikke føler, at 
de har nær så meget styr på deres liv 
som baggrundsbefolkningen. Uanset 
om det handler om at håndtere dag-
ligdagens irritationsmomenter eller 
være i stand til at kontrollere de be-
tydningsfulde ting i livet, så har re-
spondenterne en langt mindre følelse 
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Tabel 6.5 Hvor ofte har du inden for den sidste måned følt, at vanskelighederne 
hobede sig så meget op, at du ikke kunne magte dem?
- Sammenlignet med baggrundsbefolkningen

SUSY-2005
Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere

42 %
24 %
26 %
21 %
24 %
17 %
5 %

34 %
31 %
35 %
30 %
27 %
20 %
13 %

16 %
24 %
24 %
24 %
29 %
23 %
23 %

4 %
11 %
9 %

13 %
13 %
12 %
31 %

1 %
5 %
4 %
7 %
3 %
8 %

18 %

3 %
5 %
2 %
5 %
4 %

20 %
10 %

-
1.212 

637
340

70
133
39

Aldrig Næsten 
aldrig

En gang 
imellem

Ofte Meget 
ofte

Ube-
svaret

Antal be-
svarelser

bemærkelsesværdig og foruroligende, 
men om den er en del af dét, at lide 
af en meget alvorlig kronisk og døde-
lig sygdom eller om den er særegen 
for hiv-smittede, vides ikke. Men hiv 
adskiller sig fra de fl este andre alvor-
lige sygdomme ved at være smitsom 
og stigmatiseret, og 9 % af respon-
denterne har i spørgeskemaet svaret, 
at andre mennesker ’i høj grad’ eller 
’i nogen grad’ er bange for dem og 
holder fysisk afstand – og det er kun 
omkring to-tredjedele, som har sva-
ret, at de ikke oplever denne form 
for afstandtagen (se tabel 6.6). Blandt 
gruppen af stofbrugere er det godt 
hver femte, der har oplevet dette ’i 
nogen grad’ eller ’i høj grad’.

Spørgsmålet blev også stillet ’den 
anden vej rundt’, dvs. om responden-
terne selv har følt sig smitsomme og 
derfor holdt afstand til andre og her 
er tallene endnu højere. Godt hver 
sjette, 16 % af alle respondenter sva-
rer, at de ’i høj eller nogen grad’ har 
følt sig smitsomme og holdt fysisk af-
stand til andre mennesker (tabel 6.7). 
Det er blandt stofbrugere, at fl est 
(hver fjerde) har haft denne oplevelse 
af smitsomhed og holden afstand til 
andre. Færrest blandt de homoseksu-
elle svarer, at de føler sig smitsomme 
og holder fysisk afstand til andre, 
men alligevel er der 13 %, der ’i høj 
eller nogen grad’ har denne følelse.

Selina, som er sidst i 30’erne og 

Tabel 6.6 I hvilken grad har du, som følge af at du er hiv-smittet, oplevet at andre er 
bange for dig og holder fysisk afstand.

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere

2 %
1 %
3 %
0 %
4 %
3 %

7 %
7 %
8 %
7 %
6 %

18 %

15 %
16 %
17 %
11 %
10 %
18 %

60 %
66 %
55 %
66 %
39 %
38 %

7 %
5 %
7 %
1 %

17 %
13 %

9 % 
4  %
9  %
14 %
32 %
10 %

1.212 
637
340

70
133
39

I høj 
grad

I nogen 
grad

I mindre 
grad 

Slet 
ikke

Ikke 
sikker

Ube-
svaret 

Antal be-
svarelser

af at have ”styr på tingene” end baggrundsbefolk-
ningen. 

Der er således dobbelt så mange i baggrunds-
befolkningen, der ’meget ofte’ følte, at de i den 
forgangne måned var i stand til at håndtere daglig-
dagens irritationsmomenter og mere end dobbelt 
så mange, der ’meget ofte’ følte, at de havde styr 
på tingene. Og der er tre gange så mange blandt 
hiv-smittede, der ’ofte’ eller ’meget ofte’ følte, at de 
var ude af stand til at kontrollere de betydnings-
fulde ting i livet. Det samme gør sig gældende, når 
spørgsmålet handler om følelsen at, vanskeligheder 

hober sig så meget op, at man føler, at man ikke 
kan magte dem.
Den skrøbelighed, som vi identifi cerede ved inter-
viewene, viser sig samlet set således også gennem 
besvarelserne af spørgeskemaet, og særligt viser 
der sig en skrøbelighed blandt de etniske og stof-
brugerne. Om dette skyldes, at disse grupper er 
såkaldte ’dobbeltudsatte’ grupper – altså at de ud-
over at være hiv-smittede, også er udsatte som hen-
holdsvis etniske eller stofbrugere – vides ikke. 

Denne psykiske skrøbelighed eller den større 
vanskelighed ved at håndtere livet i dagligdagen er 

Tabel 6.7 I hvilken grad har du, som følge af at du er hiv-smittet, oplevet at du føler 
dig smitsom og holder fysisk afstand til andre?

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere

5 %
3 %
7 %
6 %

12 %
13 %

11 %
10 %
12 %
10 %
7 %

13 %

16 %
19 %
13 %
20 %
13 %
5 %

57 %
62 %
56 %
50 %
41 %
49 %

3 %
2 %
3 %
1 %
5 %
7 %

8 %
5 %
9 %

13 %
23 %
13  %

1.212 
637
340

70
133
39

I høj 
grad

I nogen 
grad

I mindre 
grad 

Slet 
ikke

Ikke 
sikker

Ube-
svaret 

Antal be-
svarelser
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Tabel 6.8 I hvilken grad har du, som følge af at du er hiv-smittet, oplevet at du føler 
dig isoleret?

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere

7 %
4 %

10 %
7 %

12 %
18 %

15 %
16 %
14 %
11 %
14 %
23 %

14 %
14 %
16 %
11 %
17 %
13 %

54 %
59 %
49 %
57 %
34 %
36 %

2 %
2 %
2 %
1 %
8 %
3 %

8 %
4 %
9 %

11 %
16 %
8 %

 

1.212 
637
340

70
133
39

I høj 
grad

I nogen 
grad

I mindre 
grad 

Slet 
ikke

Ikke 
sikker

Ube-
svaret 

Antal be-
svarelser

femte af alle respondenter svarer, at de ’i høj eller 
nogen grad’ føler sig isoleret. Og igen ser det værst 
ud for de etniske og stofbrugerne, hvor henholds-
vis 26 % og 41 % ’i høj eller nogen grad’ føler sig 
isoleret (tabel 6.8). Det skal dog også bemærkes, 
at mere end halvdelen af alle respondenter svarer, 
at de slet ikke føler sig isoleret. For de etniske og 
stofbrugerne er dette tal kun henholdsvis 34 % og 
36 %. 

For alle grupperne gælder det, at hiv-smittede 
selv holder mere fysisk afstand til andre, end de 
oplever, at andre holder fysisk afstand til dem.

Oplevelsen af at føle sig isoleret kan meget let 
være påvirket af, hvordan man oplever, at andre 
ser på en. Vi oplever generelt os selv (bl.a.) gennem 
den måde andre ser på os på. Og negative tanker 
og følelser kan føre til, at hiv-smittede vælger at 
holde fysisk afstand til andre mennesker. 

Denne oplevelse af isolation bliver også tydelig 
i svarene på spørgsmålet om, hvorvidt man nogen-
sinde er alene, når man egentlig havde mere lyst til 
at være sammen med andre. Foruroligende mange 
af respondenterne – når der sammenlignes med 

Tabel 6.9 Sker det, at du er alene, selv om at du egentlig havde mest lyst til at være 
sammen med andre? - Sammenlignet med baggrundsbefolkningen

SUSY-2005
Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere

3 %
14 %
13 %
16 %
14 %
20 %
31 %

14 %
30 %
29 %
31 %
21 %
35 %
36 %

13 %
27 %
32 %
24 %
21 %
20 %
5 %

70 %
24 %
24 %
26 %
41 %
14 %
23 %

< 1 %
3 %
2 %
3 %
1 %
7 %
5 %

< 1 %
1 %
1 %
1 %
0 %
4 %
0 %

-
1.212 

637
340

70
133
39

Ofte En gang 
imellem 

Sjæl-
dent 

Aldrig Ved
ikke

Ube-
svaret

Antal be-
svarelser

baggrundsbefolkningen – svarer, at de ’ofte’ eller 
’en gang imellem’ er alene, når de faktisk hellere 
ville være sammen med andre.

I SUSY-2005 har 3 % af baggrundsbefolk-
ningen (fordelt på alle aldersgrupper) svaret, at de 
’ofte’ er alene, selv om de egentlig havde lyst til at 
være sammen med andre, mens 14 % har svaret en 
gang imellem (sammenlagt 17 %). Til sammenlig-
ning har 14 % af respondenterne i Levekårsunder-
søgelsen svaret, at de ’ofte’ er alene, selv om at de 
egentlig havde lyst til at være samme med andre, 
og 30 % har svaret ’en gang imellem’ (sammen-
langt 44 %). 

Værst ser det ud blandt de etniske og stofbru-
gerne. 20 % af de etniske svarer, at de ’ofte’ er ale-
ne, og 35 % at de ’engang imellem’ er alene, selv 
om at de egentlig havde lyst til at være sammen 
med andre (tilsammen 55 %). Og blandt stofbru-
gerne er svarfordelingerne henholdsvis 31 %, der 
svarer ’ofte’, og 36 % der svarer ’en gang imellem’ 
(tilsammen 67 %). 

Sammenlignet med baggrundsbefolkningen, 
er det meget høje tal for folk, der er alene, når de 

født i et afrikansk land, fortæller, at 
når man hører andre, der ikke er hiv-
smittede, tale om hiv, bliver man også 
selv bange for sygdommen. Hun for-
tæller om en veninde hun har, som 
ikke ved, at Selina er smittet. Denne 
kvinde fortæller om, hvordan hun, 
når hun er sammen med hiv-smittede, 
enten i Danmark eller i Afrika, ikke 
vil drikke af de glas, de stiller frem, 
men i stedet drikker fra fl asken. Selina 
fortæller, at hun, når hun hører sådan 
noget, får lyst til at fortælle, hvordan 
hiv smitter og ikke smitter. Men det 
tør hun ikke, fordi hun er bange for, 
at hun på denne måde vil afsløre, at 
hun selv er smittet.

Måske er det denne oplevelse af 
smitsomhed og holden afstand til an-
dre, og oplevelsen, af at andre er ban-
ge for en og holder afstand, der gør 
at mange af respondenterne føler sig 
isolerede. I hvert fald kan det konsta-
teres, at en betydelig gruppe hiv-smit-
tede føler sig isolerede. Mere end hver 
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egentlig havde mere lyst til at være sammen med 
andre. Om det har sammenhæng med den psyki-
ske skrøbelighed og den større vanskelighed ved at 
håndtere dagligdagslivet, kan der kun gisnes om. 
Eller skyldes det, at man som hiv-smittet har et 
større behov for at være sammen med andre, fordi 
man lider af en alvorlig sygdom og/eller at man 
har været/er i en dramatisk krise efter testsvaret? 
Eller skyldes det, at den enkelte ikke har fortalt an-
dre om sin hiv-status, og derfor bærer rundt på en 
hemmelighed, som kommer imellem i de sociale 
relationer, og dermed skaber en følelse af at være 
alene, når man er sammen med andre? Eller træk-
ker man sig fra sociale relationer, fordi man er ban-
ge for andres blikke og fordomme om hiv-smittede 
og/eller fordi man er bange for at blive afvist?

Der er enkelte, der eksplicit har fortalt om den-
ne følelse af ensomhed, fx Aaron, en etnisk mand, 
der sagde: 

Det er svært at håndtere tavshe-
den omkring min hiv-status, og jeg føler 
mig meget alene – det er et ensomt liv.

Men for ham hænger ensomheden og hemmelig-
heden om hiv måske også sammen med, at han er 
alene i et nyt land, hvor han ikke kender nogen, og 
ikke kender sproget. Men han har på grund af hiv 
heller ikke haft modet til at springe ud i at skabe 
sig nye sociale relationer. Andre igen fortæller, at 
det kun er når de er sammen med andre hiv-smit-
tede, at de rigtig slapper af. Ikke fordi at de her 
taler om sygdom og medicin, men fordi der ikke 
her er en hemmelighed imellem dem, her kan de 
slappe af og tale om alle mulige andre ting. En si-
ger eksplicit, at andre hiv-smittede er de eneste, der 
rigtig forstår, hvordan det er for hende at leve som 
hiv-smittet. 

Også Svend, der er homoseksuel og omkring 
50 år, taler om sin følelse af ensomhed, da han 
– fra at have været dødelig syg og forberedt sig selv 
og alle sine venner og familie på, at han skulle dø 
– pludselig fi k det meget bedre efter at være startet 
i ARV behandling. Han siger, at den begejstring 
som venner og familie havde, var svær for ham 
at fi nde, og det var ikke mindst svært for ham at 
fi nde tilbage til livsglæden. Den opmærksomhed, 
der havde været omkring ham, da han forberedte 

»

sig på at dø, forsvandt også lige så langsomt, i takt 
med at han vendte tilbage til livet – vendte tilbage 
til at blive en del af samfundet og til at blive usyn-
lig igen.

Pludselig forsvandt opmærksomhe-
den på mig. Det var ikke de første måneder, 
men sådan indenfor et år. Så holdt mine sø-
skende op med at ringe og spørge, om jeg 
havde det godt, og det var faktisk mærkeligt, 
ikk’. Det har jeg tænkt meget på siden … at 
hold da op, hvor blev jeg pludselig usynlig 
igen. Og det er jo godt nok, ikk’. For så bli-
ver man jo en del af det samfund, der bare 
kører og det er jo rigtig godt, ikk’. Men det 
var svært … fra at have forberedt alle, inklu-
sive mig selv, på at jeg skulle dø, så vendte 
det hele rundt igen. Jeg synes, det var svært 
at fi nde livsglæde i det. Det tog lang tid.

Også Kaare, der er blevet fundet smittet inden for 
de sidste par år, har gjort sig nogle overvejelser om 
dét at være smittet med hiv, og at andre mennesker 
ikke spørger til det. Han er gift og på hustruens ar-
bejdsplads ved alle det, ”fordi hun er ikke så god til 
at gå og skjule sådan nogle ting”.

… men så var der nogen derude på hendes 
arbejdsplads, der ikke rigtig kunne fi nde ud 
af at spørge ind til mig måske … eller spørge 
ind til hende; ’hvordan går det egentlig’? Hvis 
man har været ude for en trafi kulykke og fået 
smadret benet, jamen … ’hvor langt er du i 
din genoptræning, kan du gå nu, har du smidt 
krykkerne osv.’. Jeg kom jo derud og lignede 
ham, de så sidste gang, der var fest. Der er jo 
ikke noget at se … og så glemmer man det 
der med at spørge. Det er også meget rart at 
få en SMS en gang i mellem, hvor der står 
’hvordan går det egentlig’, ’hvad siger helbre-
det i øjeblikket’ – altså et eller andet, bare den 
der med … en eller anden form for følelse af 
noget omsorg. I stedet for den der; ’nå, men 
det går nok meget godt, indtil vi hører no-
get andet’ … det er sådan lidt ærgerligt”.

Og selv om Kaare ikke er særlig åben om sin hiv-
status og ikke ønsker, at der skal vises ham særlige 

»

»
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Tabel 6.10 Har du inden for den sidste måned taget nogen af nedenstående typer 
medicin?

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbruger
De gamle
De nye

17 %
18 %
17 %
19 %
13 %
44 %
20 %
14 %

5 %
1 %
6 %
9 %
7 %

21 %
6 %
4 %

8 %
3 %

11 %
7 %
7 %

44 %
9 %
6 %

7 %
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8 %
6 %
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5 %
2 %
6 %
1 %
6 %
5 %
3 %
6 %
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0 %
55 %
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Tabel 6.11 Har du, i den periode du har været hiv-smittet, i en længere periode 
taget nogen af nedenstående typer medicin? 

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbruger
De gamle
De nye

24 %
26 %
22 %
21 %
22 %
36 %
29 %
19 %

6 %
3 %
8 %
7 %
7 %

21 %
8 %
3 %

12 %
11 %
13 %
9 %

12 %
49 %
14 %
9 %

13 %
16 %
10 %
16 %
11 %
10 %
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7 %
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39 %
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hensyn eller gøres noget særligt ud af ham, så fi n-
der han det samtidig mærkeligt, at ingen spørger til 
ham. Måske er det (bl.a.) i denne følelse af at blive 
usynlig, at følelsen af ensomhed og isolation skal 
forstås. 

Der er ikke noget i besvarelserne, der indike-
rer at oplevelsen af at være alene er mere udbredt 
blandt hiv-smittede, som har været smittet i mange 
år (”de gamle”) i forhold til dem, som er konstate-
ret smittede efter at ARV slog igennem (”de nye”).

Følelsen af at være isoleret og være alene, når 
man hellere vil være sammen med andre, har til-
syneladende ikke noget at gøre med, 
hvorvidt man faktisk har venner og 
er sammen med disse. I spørgeske-
maet er der blevet spurgt til, om den 
enkelte har venner og til det svarer 
97 % ’ja’. Det er blandt de homosek-
suelle, at fl est svarer at de har venner 
(99 %), og blandt de etniske, at fær-
rest har venner (91 %). Men samlet 
set adskiller situationen sig ikke fra 
baggrundsbefolkningen, når der sam-
menlignes med en rapport fra SFI fra 
2003,1 hvor mellem 97 – 99 % af de 
adspurgte mellem 30-59 år svarer ’ja’ 
til, at de har venner.

Heller ikke når der spørges til, 
hvornår man sidst så en af sine venner 
og hvor hyppig man dermed har kon-
takt til disse venner, er der noget som 
indikerer, at der skulle være forskel 
mellem hiv-smittede og baggrunds-
befolkningens social relationer. 85 % 
af de respondenter, som har svaret, at 
de har venner, har inden for den sene-
ste uge set mindst en af disse venner. 
Til sammenligning har mellem 76 % 
og 88 % af baggrundsbefolkningen 
mellem 30-59 år i SFI-undersøgelsen 
svaret, at de ugentligt ser mindst en af 
deres venner.

Opdelt på grupper svarer færrest 
blandt de etniske (80 %), at de har set 
en af deres venner inden for den sene-
ste uge, og inden for den seneste må-
ned har 86 % af de etniske set mindst 
en af vennerne. For alle responden-

terne er det 95 %, der inden for den seneste måned 
har set mindst en af disse.  

Brug af sovemedicin og nerve-
medicin

I de indledende informantinterview var der en del 
af de interviewede, der pegede på, at der synes at 
være mange hiv-smittede med depressionslignende 
symptomer – andre gjorde dog opmærksom på, 
at dette næppe adskilte sig fra, hvad man ser ved 
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Tabel 6.12 Hvor mange gange har du været i kontakt med psykolog i løbet 
af de sidste 12 måneder?

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere
De gamle
De nye

71 %
76 %
70 %
71 %
55 %
28 %
74 %
70 %

5 %
4 %
5 %
9 %
5 %
8 %
5 %
4 %

3 %
3 %
4 %
3 %
5 %

10 %
3 %
3 %

7 %
7 %
8 %
6 %
6 %

18 %
5 %
9 %

14 %
11 %
13 %
11 %
29 %
36 %
13 %
15 %

0 
gange 

1-2 
gange 

3-5 
gange 

6 gange 
eller mere 

Ube-
svaret 

Antal be-
svarelser

1.212
637
340

70
133
39

634
558

Tabel 6.13 Hvor mange gange har du været i kontakt med psykiater i 
løbet af de sidste 12 måneder?

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere
De gamle
De nye

76 %
80 %
75 %
77 %
58 %
44 %
77 %
75 %

3 %
3 %
3 %
1 %
3 %
3 %
2 %
3 %

1 %
1 %
1 %
0 %
2 %
8 %
1 %
1 %

2 %
3 %
2 %
1 %
2 %
0 %
2 %
2 %

19 %
14 %
18 %
20 %
35 %
46 %
17 %
19 %

0 
gange 

1-2 
gange 

3-5 
gange 

6 gange 
eller mere 

Ube-
svaret 

Antal be-
svarelser

1.212
637
340

70
133
39

634
558

andre alvorlige kroniske lidelser. Der er derfor i 
spørgeskemaet spurgt til forbruget af sovemedi-
cin og forskellige typer af nervemedicin og selvom 
spørgsmålene ikke er blevet stillet, så der kan laves 
direkte sammenligninger med SUSY-2005, så er 
der ikke tvivl om, at respondenterne i Levekårs-
undersøgelsen har et væsentligt højere forbrug af 
sove- og nervemedicin end baggrundsbefolknin-
gen. Blandt Levekårsundersøgelsens responden-
ter har 17 % af alle taget sovemedicin inden for 
den seneste måned (tabel 6.10). I SUSY-2005 er 
det samme spørgsmål blevet stillet til forbruget de 
sidste 14 dage og her svarer 3 % af baggrundsbe-
folkningen, at de har taget sovemedicin og selvom 
de undersøgte tidsperioder ikke er ens, så ser det 
ud til at der blandt hiv-smittede er en tre gange så 
høj tilbøjelighed til at anvende sovemedicin, som 
blandt baggrundsbefolkningen.

Der blev i spørgeskemaet ikke alene spurgt til 
forbruget af sove- eller nervemedicin inden for den 
sidste måned, men også til hvorvidt man havde 
taget denne type af medicin i en længere periode, 

mens man har været hiv-smittet. Resultatet af disse 
svar ses i tabel 6.11.

For så vidt angår nervemedicin er der i SUSY-
2005 blevet stillet spørgsmålet ”Har De inden for 
de sidste 14 dage taget nervemedicin (håndkøbs-
medicin og recept)” og til det har 4,2 % af alle sva-
ret ’ja’. I Levekårsundersøgelsen er der dels blevet 
spurgt til forbruget i den seneste måned og dels er 
spørgsmålet om ”nervemedicin”, som det fremgår 
af tabel 6.10 og 6.11, blevet udspecifi ceret i forskel-
lige kategorier af medicin, hvorfor en sammenlig-
ning ikke umiddelbar er mulig. Men meget tyder 
på, at der også i denne kategori af medicin er et 
stort forbrug.

Kontakt til psykolog og psykiater

I spørgeskemaet blev der ikke blot spurgt til for-
bruget af medicin, men også til i hvilket omfang 
man inden for det seneste år havde været i kon-
takt med psykolog eller psykiater, og hvorvidt man 

havde været i kontakt med det psykiatriske 
system (distriktspsykiatrien eller psykiatrisk 
hospital). Som det fremgår af tabellerne 6.12 
og 6.13 er det henholdsvis 15 % og 6 % af re-
spondenterne, der indenfor det seneste år har 
været i kontakt med en psykolog eller en psy-
kiater. Data for hvor mange der har været i 
forbindelse med distriktspsykiatrien (2 % af 
alle), med psykiatrisk hospital uden at være 
indlagt (2 % af alle) og indlagt på psykiatrisk 
hospital (3 % af alle) bringes ikke i tabelform 
pga. de små tal. 

Der er altså ikke noget, der tyder på, at 
der blandt hiv-smittede er særligt mange der 
har tilknytning til det psykiatriske system. 
Det er selvfølgelig muligt, at netop smittede 
med en sådan tilknytning ikke ville være i 
stand til at udfylde det omfattende spørge-
skema – men der er dog heller ikke noget i 
informantinterviewene, der tyder på en sådan 
tilknytning. 

Der er blot fi re af de interviewede, der 
har gået eller aktuelt går til psykolog. For to 
dem ligger erfaringerne mange år tilbage, 
hvor de gik til psykolog i forbindelse med, at 
de blev smittet (begge for mere end 15 år si-
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den) – og begge havde gode erfaringer med disse 
samtaler. Som den ene siger: 

… og det havde jeg vældig glæde af, 
og der gik jeg 4-5 måneder … indtil jeg 
kunne høre fuglene synge. Jeg kan huske, at 
jeg cyklede hjem derude fra og hørte fug-
lenes sang og kan huske, at jeg tænkte, at 
’ham behøver jeg ikke at gå hos længere’. 

Der er kun en enkelt af dem, der er smittet inden 
for de sidste syv år (14 personer), der af sin læge 
har fået en henvisning til psykolog, hvilket er gan-
ske overraskende i betragtning af den krise som 
beskeden om en positiv hiv-test bringer de fl este 
i. Den pågældende endte med ikke at gøre brug 
af sin henvisning – han fi k den blot, så han havde 
den, hvis han fi k brug for den, men han synes ikke, 
at han har haft det behov. Hans hustru fi k også en 
henvisning til psykolog, fordi hendes krise også var 
voldsom og hun gik til samtaler i en periode. 

Sandra går aktuelt til psykolog pga. angstpro-
blemer – hun er utrolig bange for at dø. Hun er et-
nisk, i starten af 30’erne, gift med en dansk mand 
(der dog p.t. arbejder i udlandet) og hun har i syn 
år vidst, at hun er smittet. Hendes problem med 
angst har fyldt meget hos hende det sidste år, og 
lige nu fylder det utrolig meget i hendes liv. Hun 
mener selv, at det skyldes, at hun nu har erkendt, 

»

hun ikke orker mere, hun gider ikke leve mere og 
magter ikke at arbejde. Sandra er utrolig ked af det! 
”Det er en forfærdelig sygdom”, siger hun! Hun 
har meget brug for at komme ud lige nu, siger hun. 
Ud og være sig selv, og glemme at hun er syg. Lige 
nu går hun bare derhjemme, og er ked af det og 
græder meget. Hun vil ikke længere græde over, at 
hun er syg, siger hun. Hun glæder sig rigtig meget 
til, at hun igen bliver i stand til at drikke kaffe med 
veninderne, hvor hun skal tale om noget helt andet 
end hiv – for de ved ikke, at hun er smittet. 

I spørgeskemaet blev der også spurgt til om 
den enkelte på noget tidspunkt, i forbindelse med 
hans/hendes hiv-status, har haft behov for at tale 
med en psykolog / psykiater / terapeut, men ikke 
har gjort det. Svarene på dette spørgsmål kan ses 
i tabel 6.14, men da det var muligt at sætte kryds 
ved fl ere svar samtidig, kan det ikke uden yder-
ligere analyse afklares, hvor mange der i alt har 
ment at de har haft behov for samtaler med en psy-
kolog, psykiater eller terapeut, men ikke haft mu-
lighed for det. Men det kan konstateres, at det er 
knap halvdelen, der har svaret, at de ikke har haft 
et sådant behov, men også at ganske mange (11 %) 
ikke havde råd eller ikke vidste (8 %), hvordan de 
kunne komme i kontakt med en psykolog, psykia-
ter eller terapeut. Mht. spørgsmålet om penge må 
det konstateres, at det er gratis at gå til psykiater, 
hvis man får en henvisning og at man kun betaler 

Tabel 6.14 Har du på noget tidspunkt i forbindelse med din hiv-status haft behov for at tale 
med en psykolog, psykiater eller terapeut, men ikke gjort det fordi:

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbruger
De gamle
De nye

Det var muligt at sætte fl ere krydser ved dette spørgsmål. Procentgrundlaget er gruppernes størrelse.

4 %
4 %
3 %
6 %
4 %
8 %
4 %
3 %

4 %
5 %
3 %
1 %
5 %
3 %
3 %
4 %

11 %
11 %
11 %
11 %
13 %
28 %
12 %
11 %

8 %
8 %
7 %

10 %
15 %
23 %
7 %

10 %
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at hun aldrig bliver rask, og 
det har taget hårdt på hen-
de. Hun har indtil nu troet 
på, at der ville ske et mira-
kel, som ville helbrede hen-
de. Det har hun nu erkendt, 
ikke kommer til at ske. Hun 
har endda prøvet at gå til 
en vækkelsespræst, som lo-
vede helbredelse, hvilket 
ikke hjalp. De første seks år 
Sandra var smittet, havde 
hun ikke de store problemer 
med angst, men det sidste år 
har det været meget anderle-
des. Hun er meget plaget af 
angst, hun siger, at hun hele 
tiden tænker ’hvorfor mig?’. 
Hun tænker hele tiden, at 
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en mindre andel selv, hvis man får en henvisning 
til en psykolog.

Alkohol- og rygevaner

I dag hvor kombinationsbehandlingen har ændret 
sygdomsbilledet så radikalt for hiv-smittede, er der 
kommet en stigende fokus på livsstilssygdomme 
(også) hos denne patientgruppe. Alkohol- og ryge-
vaner kommer måske til at spille en større og stør-
re rolle for, hvor længe man lever.

Der er i spørgeskemaet blevet spurgt til re-
spondenternes alkohol- og rygevaner, men det 
kræver et omfattende analysearbejde at lave fyl-
destgørende sammenlignende undersøgelser med 
data for baggrundsbefolkningen. Da livsstilssyg-
domme formentlig vil få et større og større fokus i 

fremtiden, har vi valgt at præsentere data fra disse 
spørgsmål relativt ubearbejdede. 

Hver tiende af alle respondenter svarer, at de 
aldrig drikker noget, der indeholder alkohol. Fær-
rest blandt de homoseksuelle (5 %) og biseksuelle 
(7 %) svarer, at de aldrig drikker alkohol, mens det 
for de etniske og stofbrugerne udgør hele 26 %. 
Stofbrugerne udgør dog også samtidig den gruppe, 
hvor der er fl est (18 %), der drikker hver dag.

13 % af alle respondenter svarer, at de stort set 
hver dag drikker noget der indeholder alkohol. Her 
skiller de etniske sig igen ud ved, at det for denne 
gruppe kun er 4 %, der drikker dagligt.

39 % af alle respondenter svarer, at de ryger 
dagligt. Blandt de etniske er der færrest, som ryger 
dagligt, idet kun 21 % af denne gruppe svarer ’ja’ 
hertil. Stofbrugerne udgør den gruppe, hvor fl est 
ryger dagligt, idet hele 79 % svarer ’ja’ til spørgs-

Tabel 6.15 Hvor tit drikker du noget, der indeholder alkohol?

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbruger
De gamle
De nye

10 %
5 %

12 %
7 %

26 %
26 %
9 %

10 %

29 %
34 %
23 %
33 %
26 %
18 %
28 %
30 %

18 %
13 %
24 %
24 %
22 %
13 %
18 %
17 %

21 %
26 %
17 %
13 %
11 %
13 %
21 %
22 %
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målet. 
Til sammenligning med 

baggrundsbefolkningen kan 
det oplyses, at i SUSY-2005 
har 30 % angivet, at de ry-
ger dagligt. Det ser altså 
umiddelbart ud til, at der i 
gruppen af hiv-smittede er 
omkring en tredjedel fl ere 
rygere end i baggrundsbe-
folkningen.

I SUSY-2005 har man 
defi neret ’storrygere’ som 
personer, der ryger mere 
end 15 cigaretter om dagen. 
I denne undersøgelse (bag-

Tabel 6.16 Ryger du tobak?

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere
De gamle
De nye

39 %
41 %
41 %
41 %
21 %
79 %
43 %
35 %

21 %
22 %
23 %
27 %
13 %
8 %

24 %
19 %

7 %
7 %
6 %
7 %
5 %
3 %
7 %
6 %
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27 %
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54 %
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grundsbefolkningen) angiver 17 % at være stor-
rygere. Af tabel 6.17 (s. 138) fremgår det, at   
29 % af respondenterne har svaret, at de ryger 
15 cigaretter eller mere. Meget tyder altså på, at 
der blandt hiv-smittede er en overrepræsenta-
tion af rygere og ikke mindst storrygere.

Forsikringer og pensionsordninger

Meget tyder på at hiv-smittedes muligheder for 
at få lavet optimale livsforsikringer, pensions-
ordninger eller private sygeforsikringer er om-
råde, som skal undersøges nærmere. 
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Tabel 6.17 Hvor meget ryger du i gennemsnit om dagen?

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere

12 %
10 %
12 %
17 %
14 %
18 %

7 %
6 %
7 %
9 %
7 %
0 %

25 %
26 %
28 %
19 %
8 %
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Tabel 6.18 Har din hiv-smitte forhindret dig i at få en optimal livsforsikring, 
pensionsordning eller privat sygeforsikring?

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere
De gamle
De nye

Der har været mulighed for at give fl ere svar, hvorfor den samlede procent kan give mere 
end 100.

31 %
44 %
27 %
26 %
20 %
33 %
30 %
18 %

20 %
22 %
18 %
26 %
15 %
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14 %
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11 %
8 %
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11 %
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Som det fremgår af tabel 
6.18 har næsten en tredjedel 
af alle svaret, at deres hiv-
status har forhindret dem i 
at tegne en optimal livsfor-
sikring, hver femte har ikke 
kunnet tegne den private 
sygeforsikring de ønskede 
og hver syvende har haft 
problemer i forhold til pen-
sionsordninger. Særligt de 
homoseksuelle oplever livs-
forsikring som et problem, idet hele 44 % har 
oplevet, at deres hiv-status har forhindret dem 
i at få en optimal livsforsikring. Det ses også, 
at problemet er større blandt ”de gamle” end 
blandt ”de nye” på alle tre områder. 

Børn 

At få konstateret hiv sætter for mange drøm-
mene om at stifte familie og få børn på en 
prøve. For mange bliver det store spørgsmål, 
hvorvidt de nogen sinde kan få børn, og hvis 
de allerede har børn, om de skal fortælle bør-
nene at mor og/eller far er smittet med hiv – og 
hvis ja, hvornår og hvordan skal de fortælle det. 
For tællingerne fra interviewene viser, at der 
er mange forskellige måder at håndtere disse pro-
blemstillinger om børn på. 

At fortælle børn

At have børn som hiv-smittet rejser nogle vanskeli-
ge problemstillinger, specielt hvis man i større eller 
mindre grad lever hemmeligt med sin hiv-status. 
Mange oplever at blive udfordret på deres hemme-
lighed, når de har børn. 

Erfaringen fra interviewene viser, at det er me-
get få, der har fortalt deres børn om deres hiv-sta-
tus. Mange giver som begrundelse, at børnene ikke 
er gamle nok til at forstå det endnu. Ni af de inter-
viewede havde og boede sammen med egne eller 
partnerens børn og to havde børn over 18 år, der 
ikke længere boede hjemme. En stor del af inter-
viewpersonerne lever mere eller mindre skjult med 

deres hiv-status, og at de ikke har fortalt det til de-
res børn, hænger også sammen med dette. Det er 
svært at bede børnene om at leve med denne hem-
melighed – forældrenes hemmelighed. 

Der er enkelte, som også beskriver forholdet 
til deres ekspartner, som en del af forklaringen på, 
at de ikke har fortalt børnene om deres hiv-status. 
Hvis de ikke længere er sammen med børnenes 
anden forælder, kan de være nervøse for, hvordan 
denne vil reagere, og de synes ikke, at de kan for-
tælle det til børnene, før den anden forælder har 
fået det at vide – og netop ekspartneren har de må-
ske ikke specielt lyst til at involvere.

Også ønsket om at ”passe på børnene”, dvs. 
ikke gøre dem kede af det og lade dem gå rundt 
med en viden, som kan være svær at bære for et 
barn, var hos mange en del af forklaringen på ikke 
at fortælle børnene noget. 

Dilemmaet om hvorvidt man skal fortælle bør-
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nene om forældrenes hiv-status eller ikke, er i no-
gen forstand blevet vanskeligere med årene, for i 
dag kan man længere end tidligere skjule, at man 
er smittet med hiv – og beslutningen kan derfor 
lettere skubbes frem i tiden. Ikke fordi man nød-
vendigvis tager en beslutning om at udskyde det, 
men fordi ”den ene dag tager den anden”.

Men der er ingen tvivl om, at det for alle – der 
har fortalt det – har været utroligt svært at skulle 
gøre det. De fl este er selvsagt utrolig bange for 
børnenes reaktioner, men en del af de interviewede 
med børn, der ville kunne forstå hvad hiv er, for-
talte også, at de havde besluttet sig for, at de ikke 
ville lyve, hvis børnene direkte spørger, om det er 
hiv de har i kroppen. 

Lykke, en dansk kvinde, hvis mand har en søn 
på 11 år, som bor hos dem hver anden uge, fortæl-
ler, at de meget hurtig var enige om, at han ikke 
skulle have at vide, at hun er hiv-smittet, bl.a. fordi 
manden har dårligt forhold til sønnens mor. Lykke 
skjuler dog ikke for drengen, at hun tager medicin. 
Hun har bare fortalt ham, at hun får medicin for at 
beholde sit gode helbred og det har han endnu ikke 
stillet spørgsmål ved. Hun har dog heller ikke end-
nu gjort sig tanker om, hvad hun skal fortælle, hvis 
han spørger yderligere.

En anden dansk kvinde, Mette, fortæller, at 
hun egentlig gerne ville kunne fortælle sin ældste 
datter, at hun er hiv-smittet, fordi datteren er ved 
at være i den alder, hvor hun vil begynde at have 
sex med drenge. På den anden side synes hun også, 
at det vil være synd for hende, at hun skal gå rundt 
og vide sådan noget. Ikke mindst fordi hendes far 
(som moderen er skilt fra) og de yngre søskende 
ikke ved noget. Mette vil ikke fortælle eksmanden 
noget, for hun er overbevist om, at han og hans 
familie vil reagere meget negativt. Hun fortæl-
ler, at hun forventer en reaktion i stil med: ”Sådan 
en aids-patient! Du kan da ikke have børnene”. Så 
derfor vil den store pige heller ikke kunne tale med 
sin egen far om Mettes hiv-status og som hun si-
ger: 

Og jeg er jo ikke syg! Det kunne da godt 
være, at hvis man var det, at man ville sige det.

Når børnene er blevet lidt ældre, tror Mette, at hun 
vil fortælle dem det. Men først når de er blevet 

»

gamle nok til, at de kan snakke sammen om det 
som søskende – så de kan bruge hinanden. Hun 
fortæller, at det somme tider kan være været svært 
ikke at dele det med sine børn. Og måske ved bør-
nene det allerede – de hører jo et klik hver aften, 
når hun tager sin medicin, siger hun. Men de har 
ikke spurgt om noget. Og medicin kan være man-
ge ting, så det er ikke sikkert, de tænker over det. 
Men som Mette også siger: ”De kan jo godt læse, 
og det står jo på pakkerne”.

Mette fortæller også, at hun og hendes nuvæ-
rende mand måtte fl ytte til en mindre by, fordi det 
var begyndt at rygtes, der hvor de tidligere boede, 
at hun var fundet hiv-smittet. De ønskede ikke, at 
dette skulle påvirke børnenes skole eller gå ud over 
børnenes sociale liv. 

Grace, en etnisk kvinde, der er gift med en 
dansk mand, fortæller, at hun ikke er i tvivl om, at 
hendes datter, der er syv år, skal have det at vide på 
et tidspunkt, når hun bliver større. Hun ved fak-
tisk allerede, at Grace har en sygdom, som hun har 
fået forklaret med, at hun har ”beskidt blod”. Dat-
teren har også været med til kontrol på hospita-
let, og set når de tager blodprøver på moderen, og 
hun ser moderen tage medicin – så hun ved faktisk 
godt, at moderen har en sygdom, bare ikke hvad 
det er. Men hun er ikke i tvivl om, at datteren skal 
have det at vide, når hun bliver ældre. Datteren vil 
så være den første udover ægtemanden og hendes 
 søster, der får kendskab til Graces hiv-status. 

Rådgivningen om dét, at skulle fortælle børn 
om forældrenes positive hiv-status er vanskelig 
og sensitiv. Det er Sabihas historie et godt eksem-
pel på. Sabiha er afrikansk født og har tre børn og 
bor sammen med en dansk mand i en mindre pro-
vinsby. Hun vender fl ere gange tilbage til, at en 
rådgiver har forsøgt at overtale hende til at fortælle 
hendes børn, at hun er smittet. Hun er blevet ved 
med at sige til rådgiveren, at hun ikke vil fortælle 
børnene noget, fordi hun ikke vil gøre dem kede af 
det. Hendes oplevelse er, at det virker som om, at 
det er et problem for denne rådgiver, at hun ikke 
ville fortælle dem om hendes hiv-status – som om, 
siger hun, at han har besluttet sig for, at hendes be-
slutning er forkert. 

Der fi ndes ikke nogen ”bedste vejledning” i 
hvornår og hvordan, man skal fortælle børn om 
forældres hiv-status – der må altid tages konkrete 
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hensyn og gøres konkrete overvejelser. Børnenes 
modenhed er forskellig og nogle børn skal bære 
det som en hemmelighed uden at måtte fortælle 
det til andre. Særlig i små samfund i provinsen kan 
det sidste give anledning til overvejelser, da ”alle” 
hurtigt kan få kendskab til forældrenes hiv-status, 
hvis barnet ”taler over sig”. 

Ønsket om at få børn

Gennem interviewene har mange af de intervie-
wede beskrevet, hvordan drømmen om at få børn 
har fyldt meget efter at de fi k konstateret hiv. Det-
te gælder både mænd og kvinder, men særligt for 
kvinderne har dette været udtalt, og ikke mindst 
hos de etniske kvinder. 

En dansk kvinde fortæller, at der hvor hiv fyl-
der mest i hendes liv, er i forhold til drømmen om 
at fi nde en mand og få børn. Derfor tænker hun 
meget over det med kærester osv. 

 … man tænker da over det … også 
fordi man jo gerne vil have børn på et tids-
punkt. Man kan jo godt se at tiden går … 
og selv om jeg godt ved, at jeg stadig er 
ung … men hvis man skal have boet sam-
men i to år først så … så løber tiden. [For 
at få hjælp til at blive gravid, skal man have 
boet sammen med sin partner i to år].

En afrikansk kvinde fortæller, at hun altid har 
drømt om at skulle stifte familie og få børn, og 
var bange for, at dette ikke kunne gå i opfyldelse, 
da hun fandt ud af, at hun var smittet med hiv. Ud 
over at være ked af ikke at kunne få børn, var hun 
bange for, at hendes mand ville forlade hende, hvis 
hun ikke kunne give ham børn. 

Rådgivere fra hiv-organisationerne har beskre-
vet, at der ligeledes er hiv-smittede som oplever det 
som et dilemma, hvorvidt man kan tillade sig at få 
børn, når der er risiko for at man dør tidligere end 
andre forældre. De tumler med om deres ønske 
om at få børn under disse omstændigheder er for 
egoistisk. 

Flemming, en heteroseksuel mand omkring de 
50 år og alene, fortæller, at han altid gerne har vil-
let have børn, men de første mange år efter han 

»

fi k konstateret hiv, var det utopi at tænke på børn. 
Han fortæller, at han tidligere har haft en kæreste, 
som gerne ville have børn med ham. Den gang 
kunne man få sæden ”vasket”2 i Italien, men end-
nu ikke i Danmark. Kæresten var klar til, at de tog 
til Italien for at få det gjort, men det var han ikke 
selv klar til, og i det hele taget var han ikke på det 
tidspunkt afklaret nok omkring sin hiv-status til 
at få børn. Flemming afviser stadig ikke, at det en 
dag kan lykkes for ham, under de rette omstændig-
heder, at få børn:  

Bortset fra det har jeg altid håbet, at 
jeg skulle have børn. Altid. Så troede jeg, 
at så skulle jeg ikke have det og så gik der 
mange år, hvor man ikke turde … og nu 
er jeg sgu blevet for gammel til det. Jeg vil 
dog ikke afvise, at hvis jeg fi nder en yngre 
kæreste, at jeg så vil overveje det igen. Nej, 
hvis det er ”et must”, så vil jeg gerne. Det 
har altid været min store drøm, helt tilbage 
… Det har også været pisseirriterende, når 
folk har spurgt, hvorfor jeg ikke havde børn, 
at jeg så bare ikke har kunne sige det, som 
det er, men måttet sige: ’Jeg er også blevet 
for gammel, eller hvad man nu fi nder på’.

Steen er stofbruger og fortæller, at hiv har i for-
hold til fremtidsplanerne om at stifte en familie, 
spillet en stor rolle i hans liv, og at hiv har: 

… lært mig at respektere mit liv 
mere. Nu tager jeg det ikke bare for gi-
vet, som jeg gjorde før i tiden … nu er tin-
gene lige som blevet sat i perspektiv.

Nu tør Steen godt tænke på fremtiden og lægge 
planer for fremtiden: 

Jeg har ikke opgivet ideen om måske at 
kunne få et barn en dag … om det så er om 
to, tre, fi re eller fem år det sker … der sker jo 
meget …  jeg har ikke opgivet og håber på det.

Anne er en dansk kvinde, som har været smittet i 
ca. 10 år, er midt i 30’erne og hun fortæller, at hun 
blev steriliseret, fordi hun 1-2 år efter, at hun var 
blevet fundet smittet, blev gravid og fi k en abort. 

»

»

»
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Tabel 6.19 Har du inden for den sidste måned taget nogen af nedenstående typer medicin?

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbruger
De gamle
De nye

Det var muligt at sætte fl ere krydser ved dette spørgsmål. Procentgrundlag er gruppens størrelse, hvorfor summen af 
afkrydsningerne kan give mere end 100.

14 %
4 %

24 %
23 %
29 %
10 %
14 %
14 %
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7 %
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8 %
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Hun havde dengang et stort alkoholforbrug og 
mange skiftende seksualpartnere. Hun blev derfor, 
fortæller hun selv, stærkt opfordret af sin socialråd-
giver til at blive steriliseret. Hun kan godt forstå at 
”de dengang gjorde sådan”, men ville i dag, hvor 
mulighederne ser anderledes ud, ønske at det var 
anderledes. Hun bliver meget berørt, da hun skal 
fortælle om det – i dag kunne hun godt have fået 
børn med sin mand selvom hun er smittet, men 
sterilisationen har forhindret dette. 

I Danmark er det blevet muligt at hjælpe par, 
hvor den ene er hiv-smittet, til at få børn uden 
at risikere at smitte partneren og det kommende 
barn. Tilbud om hjælp gælder for par, hvor det kun 
er den ene, der er smittet.

Vi ville med spørgeskemaundersøgelsen også 
forsøge at afdække i hvor stort omfang, det er og 
kan blive relevant for danske hiv-smittede at få 
hjælp til at få børn via fertilitetsklinikkerne. Og vi 
ville også forsøge at afdække, om respondenterne 
føler sig tilstrækkeligt informeret om muligheder-
ne for at få hjælp til at få børn. 

Som der fremgår af tabel 6.19, så er dét at få 
hjælp til at få børn ikke relevant for to-tredjedele af 
respondenterne, mens 4 % svarer, at det er relevant 
og 6 % svarer, at det kan blive relevant i fremtiden 
(da der har kunnet sættes fl ere krydser ved dette 
spørgsmål, kan nogle af dem, der har markeret 
ved disse svar dog være de samme). Det er blandt 

 heteroseksuelle, etniske og stofbrugere at der er 
fl est, for hvem det er eller kan blive relevant.

Blandt de etniske er det mere end hver 10. og 
blandt stofbrugerne er det knap hver 8., der ikke 
er klar over, at man kan få hjælp til at få børn som 
hiv-smittet. I betragtning af, at det netop er blandt 
disse to grupper, at det er mest udtalt, at det er eller 
kan blive relevant at få hjælp til at få børn, bør det 
overvejes, hvordan man sikrer, at informationerne 
om denne mulighed, når ud til alle. 

Problemstillinger forbundet med at få 
børn

I takt med den medicinske udvikling er der fl ere 
og fl ere som enten med hjælp fra hospitalerne eller 
på egen hånd vælger at få børn. 

Men hvis man ikke har fortalt sin familie og 
omgangskreds om ens hiv-status, er der for man-
ge en række problemstillinger, man skal forbed-
rede sig på, når man skal føde et barn; hvordan 
skal man forklare, at man skal føde på et bestemt 
 hospital, at man måske skal føde ved kejsersnit og 
at man ikke kan amme sit barn?

Flere af kvinderne, der er interviewet til under-
søgelsen, fortæller, at det har været svært for dem 
at skulle forklare venner og familie, hvorfor de har 
skullet føde på et bestemt hospital. En fortæller 
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at hun forklarede det med, at hun fødte der første 
gang, og derfor ønskede at føde der igen. En anden 
brugte begrundelsen, at der var komplikationer, 
hvorfor hun skulle føde på en afdeling med børne-
ekspertise. 

At skulle forklare hvorfor man føder ved kej-
sersnit er ligeledes noget kvinderne har oplevet 
som svært. En kvinde fortæller, at hun ikke ville 
have, at der kom nogen og besøgte hende på ho-
spitalet, da hun havde født. Hun var bange for, at 
de skulle opdage, at hun havde født ved kejsersnit. 
En anden kvinde, som har født tre børn i forve-
jen uden problemer, fandt det vanskeligt at skulle 
overbevise andre om, at der denne gang havde væ-
ret komplikationer og at hun derfor havde født ved 
kejsersnit. Men, som hun selv siger, der er jo man-
ge i dag, som føder ved kejsersnit og forklaringen 
blev, at barnet lå forkert. 

Men det største problem for mange har været 
at forklare, hvorfor de ikke ammer. Der er i almin-
delighed et stort fokus på amning – kan børnene 
fi nde ud af at sutte ordentligt, har moderen mælk 
nok osv. – og herudover ved enhver hiv-smittet 
kvinde, at netop dét, at hun ikke ammer sit barn, 
vil kunne få andre til at få mistanke til hendes hiv-
status.

En afrikansk kvinde, Josephine, fortæller, at da 
hun kom hjem fra hospitalet med sin datter, kom 
en anden afrikansk kvinde på besøg, hvilket var 
et stort problem for Josephine, fordi hun ikke am-
mede sin datter, men gav hende fl aske. Josephine 
sagde til kvinden, at hendes datter var meget uro-
lig, og at hun ikke kunne amme hende foran andre, 
og derfor måtte sætte sig ind i soveværelse for ikke 
at blive forstyrret. 

Til gengæld har det at have fået en datter givet 
hende modet på igen at tro og tænke på fremtiden. 
Der er så mange højdepunkter hun gennem sin 
datters opvækst glæder sig til at opleve, fx når hun 
skal starte i skole, når hun senere er færdig med 
skolen, når hun skal starte på videre uddannelse, 
når hun bliver gift, får børn, osv.

Og denne følelse er der fl ere interviewpersoner 
som beskriver, og det er vel noget som er ens for 
langt de fl este som har børn – kronisk sygdom el-
ler ej. Man vil gerne opleve det næste og det næste 
skridt med sine børn. Børn giver en naturlig grund 
til at ønske at leve. 

Konklusion og anbefalinger

Der er for en stor gruppe af hiv-smittede konsta-
teret en stor psykisk skrøbelighed og mange van-
skeligheder ved at klare mange af dagligdagens 
”almindelige” problemer. I forhold til baggrunds-
befolkningen er der langt færre som er i stand til 
at ”håndtere dagligdagens irritationsmomenter” og 
langt færre, som synes, at de har ”styr på tingene”. 
Det er også konstateret, at der er blandt gruppen 
af hiv-smittede, er langt fl ere der er alene – når 
de egentlig havde mest lyst til at være sammen 
med andre – end der er i baggrundsbefolknin-
gen, uden at dette tilsyneladende har noget at gøre 
med, hvorvidt de faktisk har venner eller er sam-
men med disse. Her adskiller gruppen af hiv-smit-
tede sig nemlig ikke fra baggrundsbefolkningen. 
Om denne følelse af ensomhed hænger sammen 
med den psykiske skrøbelighed, følelsen af at bære 
rundt på en hemmelighed (fordi mange kun har 
fortalt ganske få om deres status) eller fordi man 
fx trækker sig fra sociale relationer, fordi man er 
bange for andres blikke og fordomme, kan ikke af-
gøres. Også isolation synes at være et problem for 
mange hiv-smittede; en fjerdedel af alle har mar-
keret, at de i høj eller nogen grad føler sig isoleret 
som følge af, at de er smittede. 

Der er også konstateret et stort forbrug af so-
vemedicin og tilsyneladende også af nervemedicin. 
Måske kan dette forbrug forklares med den psyki-
ske skrøbelighed og følelse af ensomhed og isola-
tion, som præger mange. 

Det må umiddelbart anbefales, at der fokuse-
res på disse temaer i rådgivningen af hiv-smittede. 
Samtaler med de hiv-smittede om fx sove- og ner-
vemedicin kan være med til at afklare den enkel-
tes psykiske tilstand og måske bør nogle henvises 
til psykolog eller evt. til hiv-organisationerne for 
yderligere rådgivning. 

Mange angiver (kapitel 7) søvnbesvær som en 
ofte forekommende bivirkning af ARV, men om 
dette i sig selv kan forklare det store forbrug af so-
vemedicin, kan ikke afgøres.

15 % af alle har indenfor det seneste år været i 
kontakt med en psykolog og 6 % har været i kon-
takt med en psykiater, men behovet synes at være 
større. Mere end hver tiende har angivet på et eller 
andet tidspunkt, mens de har været smittet, at have 



143KAPITEL 6 • HIV OG LEVEKÅR

haft brug for kontakt til psykolog eller psykiater, 
men ikke haft råd til selv at betale. 

Man bør i forbindelse med rådgivning af hiv-
smittede være opmærksom på, om den enkelte har 
behov for henvisning til psykolog eller psykiater – 
og særlig i forhold til ny-konstaterede hiv-smittede 
bør man være opmærksom på denne problemstil-
ling. 

Der synes også at være problemer for mange i 
forhold til at tegne livsforsikringer og pensionsord-
ninger. 

At have børn som hiv-smittet rejser nogle van-
skelige problemstillinger, specielt hvis man i større 
eller mindre grad lever hemmeligt med sin hiv-
status. Mange oplever at blive udfordret på deres 
hemmelighed, når de har børn. Det er svært at 
bede børnene om at leve med denne hemmelighed 
– forældrenes hemmelighed.

Angsten for rygter og ønsket om at ”passe på 
børnene”, dvs. ikke gøre dem kede af det og lade 
dem gå rundt med en viden, som det kan være 
svært at bære for et barn, er hos mange en del af 
forklaringen på ikke at fortælle børnene noget. Og 
i dag kan man længere end tidligere skjule, at man 
er smittet med hiv – og beslutningen kan derfor 
lettere skubbes frem i tiden. Ikke fordi man nød-
vendigvis tager en beslutning om at udskyde det, 
men fordi ”den ene dag tager den anden”.

Der fi ndes ikke nogen ”bedste vejledning” i 
hvornår og hvordan, man skal fortælle børn om 

forældres hiv-status – der må altid tages konkrete 
hensyn og gøres konkrete overvejelser. Hensyn og 
overvejelser som er forskellige fra person til per-
son, afhængig af om man bor i en stor eller lille by, 
om man har en dansk eller ikke-dansk baggrund, 
etc. 

Drømmen om at få børn fylder meget for 
mange efter, at de fi k konstateret hiv. Dette gælder 
både mænd og kvinder, men særligt for kvinderne 
har dette været udtalt, og ikke mindst hos de etni-
ske kvinder. 

Hvis man ikke har fortalt sin familie og om-
gangskreds om ens hiv-status er der for mange en 
række problemstillinger man skal forberede sig på, 
når man skal føde et barn. Flere kvinder beskriver, 
hvordan de har skullet tage stilling til, hvordan de 
forklarer familie og venner, at man skal føde på et 
bestemt hospital, føde ved kejsersnit og ikke kan 
amme sit barn. 

Rådgivning af hiv-smittede med børn må helt 
naturligt indbefatte rådgivning om, hvorvidt man 
skal fortælle de børn man allerede har, at man er 
hiv-smittet, og hvis man skal fortælle det, hvornår 
og hvordan det bedst gøres. 

Vi anbefaler også, at det sikres, at alle som det 
kan være relevant for, bliver tilstrækkeligt informe-
ret om den hjælp, de har mulighed for at få til at få 
børn. Dette gælder både mænd og kvinder, hetero-
seksuelle og homoseksuelle, danskere og etniske.

  Bjarne Hjort Andersen (red.): Udviklingen i befolknin-
gens levekår over et kvart århundrede: Socialforskningsinsti-
tuttet: 2003: 14

  Hiv er i sædvæsken og ved en sædvask skilles sædcel-
ler fra sædvæske. Kvinden insemineres herefter med de ”ren-
vaskede” sædceller.

1 

2 
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Behandling og bivirkninger7.7.
Den moderne fl erstofs-behandling

Den moderne fl erstofs-behandling ARV blev til-
gængelig fra midten af 1990’erne, og har medført 
et markant fald i dødeligheden blandt hiv-patien-
terne og ændret prognosen for disse radikalt.1 

Perioden siden midt 90’erne har været præget 
af bekymring for, at effekten af behandlingen ville 
være tidsbegrænset på grund af resistensudvikling 
blandt hiv-patienterne. Bekymringen har været, at 
virus med tiden ville blive resistent overfor fl ere 
og fl ere af de antiretrovirale lægemidler, og at be-
handlingsmulighederne for den enkelte derfor på 
et tidspunkt ville være opbrugte, hvis ikke medici-
nalindustrien fortsat udviklede nye stoffer.2

Pessimismen omkring resistensudvikling er 
nu ved at vende, og fl ere studier tyder på, at resi-
stentudviklingen primært fi nder sted, når den me-
dikamentelle virushæmning ikke er optimal, og 
årsagen hertil er hovedsagelig uregelmæssig medi-
cinindtagelse. Dertil kommer, at der nu også fi ndes 
kombinationsmuligheder overfor hvilke, resistens-
udviklingen er meget lav.3

Alt hvad der handler om udviklingen i be-
handling af hiv-patienter generelt, hvornår man 
skal starte behandling samt hvilken korrekt kom-
bination af medicin, der er den korrekte for den 
enkelte patient, vil vi ikke i denne undersøgelse ud-
dybe nærmere – det vil vi overlade til eksperterne 
på dette område; lægerne. 

I dette kapitel vil vi udelukkende se nærmere 
på nogle af de mest centrale temaer i relation til 
den medicinske behandling, som vi gennem ar-

bejdet med denne undersøgelse er blevet opmærk-
somme på påvirker hiv-smittedes levekår og livs-
kvalitet. 

Det handler om at vænne sig til at være i og 
følge ARV behandling samt de bivirkninger, som 
for mange følger med ved at være i behandling. 
Ingen kan være i tvivl om, at ARV har skabt me-
get bedre overlevelsesmuligheder for hiv-smittede. 
Men det må ikke glemmes eller overses, at det for 
mange kan være forbundet med store vanskelig-
heder i hverdagen, at skulle tage medicin resten af 
livet.

At være i ARV-behandling

Den medicinske behandling af hiv-patienter er et 
centralt emne når man taler om hiv-smittedes le-
vekår og livskvalitet, alene fordi 84 % af alle re-
spondenterne i Levekårsundersøgelsen svarede ja 
til nogen sinde at have været i behandling med hiv-
medicin, jvf. tabel 7.1. I DHK er det 83 %, som en-
ten er, eller har været, i medicinsk behandling.   

Langt hovedparten af alle hiv-smittede er altså, 
eller har været, i medicinsk behandling. Og ikke 
overraskende er der fl ere af ”de gamle” end ”de 
nye”, som er i behandling.4

Den medicinske forskning tyder på, at det er 
nødvendigt for den enkelte patient at tage mere 
end 95 % af de ordinerede doser medicin for at 
opnå bedst mulig effekt og undgå svigt af behand-
lingen,5 fx resistensudvikling. 

God adherence – altså at følge behandlingen 
som lægen har forskrevet– er derfor af afgørende 
betydning for de langsigtede positive prognoser 
for hiv-smittede i dag. 

At tage sin medicin som lægen har foreskrevet 
lyder umiddelbart nemt, men fl ere undersøgelser 
viser, at god adherence faktisk ikke er så lige til for 
alle. Undersøgelser af forskellige patientgrupper 
(som ikke er hiv-patienter) viser, at uanset om be-
handlingen er behandlende eller forebyggende, ta-
ger omkring 40 % af patienterne ikke den medicin, 
som lægen anviser,6 og manglende indtag af medi-
cin, er også et problem blandt hiv-patienter. 

Derfor er undersøgelser af, og kontinuerlig op-
følgning på, hvad der kan gøre det nemmere for 
hiv-smittede at følge deres behandling af stor be-

Tabel 7.1 Er du eller har du nogen siden været i 
behandling med hiv-medicin (fl erstofskombinations-
behandling)? 

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere
De gamle
De nye

84 %
89 %
86 %
80 %
76 %
79 %
93 %
74 %

12 %
13 %
10 %
16 %
14 %
15 %
5 %

21 %

Nej Ube-
svaret

Ja 

3 %
-
4 %
4 %

11 %
5 %
1 %
4 %

Antal be-
svarelser

1.212
637
340

70
133
39

634
558
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tydning, og meget tyder på, at det her er nødven-
digt at se på det enkeltes samlede liv og livssitua-
tion. 

Gennem de seneste år har der været stor fokus 
blandt sundhedspersonalet på at fi nde ud af, hvor-
dan man bedst muligt kan støtte hiv-patienterne i 
at følge deres behandling korrekt. 

På Skejby Sygehus er der bl.a. gennemført en 
undersøgelse af, hvordan hiv-patienter oplever at 
følge ARV-behandling.7 Undersøgelsen viser, at 
patienterne gennemgår en proces fra de starter be-
handling, til de lærer at leve med behandlingen 
som en integreret del af deres hverdag. 

Processen indbefatter overgangen fra at leve 
som rask til at blive syg og skulle tage medicin, 
hvilket for mange af patienterne er en stor om-
væltning. I denne proces oplever mange af patien-
terne, at de mister kontrollen med deres liv, og at 
det bliver behandlingen, som er styrende. Patien-
terne skal her genvinde kontrollen med deres liv 
og få den oplevelse, at det er dem selv, som styrer 
behandlingen – og ikke behandlingen, der styrer 
dem. 

Det er forskelligt, hvordan patienterne kom-
mer igennem denne proces, hvor mange kan have 
behov for støtte og rådgivning. Derfor er det vig-
tigt, at sundhedspersonalet får indsigt i, hvilken 
livssituation patienten er i, og hvilken omvæltning 
det er for patienten at skulle starte behandling. 
Ikke mindst er det vigtig for personalet løbende 
at drøfte med patienterne hvilken type af støtte de 
har brug for, for patientens liv ændrer sig over tid, 
og dermed ændrer behovet for støtte og rådgivning 
sig også over tid. 

Der er med de nye behandlingsmuligheder 
for mange af ”de gamle” hiv-smittede sket en ra-
dikal forandring i sygdomsbilledet og prognosen 
for fremtiden.  Mange har skullet lære at leve med 
hiv – i stedet for at været indstillet på at skulle dø 
af hiv. En afrikansk kvinde, som har været konsta-
teret hiv-smittet gennem mere end 12 år,  fortæller 
eksempelvis, at da medicinen begyndte at virke, 
og hun opdagede, at hun ikke skulle dø – ikke lige 
med det samme i hvert fald – blev hun ikke som 
sådan skuffet, men alligevel blev hun, som hun 
selv udtrykker det. Hun skulle nu til at lære at tæn-
ke og planlægge længere frem, end hun ellers hav-
de turdet. Der er stadig, efter fl ere år, lang vej for 

hende i denne proces, og forholdet til medicinen er 
for hende dilemmafyldt, fordi den samtidig med, at 
den har reddet hende fra at dø, er med til at minde 
hende om, at hun er syg. 

Det kan være vigtigt, at personalet på de hiv-
behandlende centre har denne type tanker og fø-
lelser med i dialogen med de ”gamle” patienter, når 
de skal støtte dem i god adherence. 

Men også ”de nye” patienter kan i kortere el-
ler længere perioder have et dilemmafyldt forhold 
til deres medicin. En kvinde, som kun har kendt 
til sin hiv-status i et par år, fortæller, at det før-
ste års tid hun tog medicin, fyldte det meget for 
hende. Hun syntes, at døden kom tæt på, når hun 
skulle tage medicin (medicin er jo normalt forbun-
det med at være syg). På det hiv-behandlende cen-
ter, hvor hun er tilknyttet, gjorde de meget ud af at 
fortælle hende, at det jo netop var for at undgå at 
blive syg, at hun skulle tage medicin. For hende var 
dette en god indgangsvinkel til at skabe dialog om 
de problemer, hun havde med adherence. 

Dialogen med personalet på de hiv-
behandlende centre

En Ph.D. afhandling fra 2004 har også sat fokus 
på problemerne med at tage medicinen som fore-
skrevet.8 Der er her blandt andet forsøgt afdækket, 
hvad de hyppigste årsager har været til ikke at have 
taget medicinen som foreskrevet af lægen. Det blev 
fundet, at de hyppigste årsager var, at man simpelt-
hen havde glemt det, at der var et brud i rutinerne, 
og/eller at man var væk fra hjemmet. 

Også i denne afhandling konkluderes det, hvor 
vigtig kommunikationen om adherence mellem 
behandler og patient er, og hermed at behandleren 
erkender og italesætter vanskelighederne ved medi-
cinindtag. Dermed legitimeres det for patienten at 
drøfte løbende med behandleren, hvilke vanskelig-
heder, der konkret er/kan være i forhold til at tage 
medicin.

I forbindelse med afhandlingen er der derfor 
udviklet en model til kommunikation/dialog om 
adherence mellem læge og patient, bestående af 
fi re trin og tre faktorer som er afgørende for hvor-
dan kommunikationen med patienten bliver.  

De fi re trin lægerne skal følge er, at de skal:9
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beslutte om de vil spørge til adherence eller ikke, 
forberede spørgsmålene, 
stille spørgsmålene til patienterne, 
forberede hvordan de reagerer på patienternes svar.

Respondenterne i Levekårsundersøgelsen ople-
ver generelt stor tilfredshed i kontakten med deres 
læge og sygeplejerske på det hiv-behandlende cen-
ter, jvf. kapitel 5. 

Men Brobyggerprojektet fra Hiv-Danmark10 

og EU-undersøgelsen, som Specialinstitutionen 
Forchhammersvej deltog i,11 peger begge på, at der 
særligt er udfordringer i kontakten mellem de hiv-
behandlende centre og de etniske patienter og stof-
brugerne. Dette viser sig ved, at disse to grupper 
hiv-smittede, set i forhold til de øvrige grupper, 
har et lavt vidensniveau om hiv og behandling. 

I Brobyggerprojektet var det erfaringen, at sy-
geplejerskerne typisk på den ene side oplever, at 
det er svært at komme ind på livet af mange af de 
etniske patienter, bl.a. fordi de oplever, at de et-
niske patienters reaktionerne på hiv er anderle-
des end de reaktioner, sygeplejerskerne kender fra 
 danske patienter. Samtidig opleves samtalerne med 
de etniske patienter som mere vanskelige. Ikke kun 
pga. sproget, men også fordi mange sygeplejersker 
oplever, at de kulturelle forskelle skaber mange 
problemer for kontakten og dialogen med denne 
patientgruppe.12

Samtidig udtrykker de færreste etniske patien-
ter ved interviewene i Brobyggerprojektet – helt i 
tråd med erfaringerne fra Levekårsundersøgelsen 
– utilfredshed med de hiv-behandlende centre og 
kontakten med personalet der. Udsagn som: ”Jeg 
kan tale med dem om alt” og ”de er altid så søde” 
gik igen hos mange af interviewpersonerne i denne 
undersøgelse. Men både i Brobyggerprojektet og 
i Levekårsundersøgelsen er det erfaringen, at når 
man ”graver et spadestik dybere” i interviewene, 
bliver billedet lidt mere nuanceret. Det er ikke, 
fordi der udtrykkes mere utilfredshed, men her vi-
ser det sig, at de etniske patienter langt fra kan tale 
med personalet om ”alt”. Denne patientgruppe ved 
typisk ikke, hvem de skal spørge, og hvad de skal 
spørge om – eller sagt på en anden måde: De ved 
ikke, hvordan man som patient bruger det danske 
sundhedssystem og hvad man kan bruge det til. 

Erfaringen fra Brobyggerprojektet er, at man-

•
•
•
•

ge af de interviewede her eksempelvis gerne vide 
mere om deres sygdom og den behandling, de får, 
men at de ikke får stillet de relevante spørgsmål til 
lægen eller sygeplejersken, når de er til ambulant 
kontrol.13

Konklusionen fra Brobyggerprojektet er, at 
hvis der skal ændres ved forholdet mellem på den 
ene side personalets oplevede vanskeligheder i for-
hold til arbejdet og kontakten/dialogen med et-
niske patienter, og på den anden side de etniske 
patienternes langt mindre viden om fx sygdom, 
behandling og smitteveje, må der arbejdes kontinu-
erligt med disse problemer, og at dette bedst sker i 
et samarbejde mellem alle de infektionsmedicinske 
afdelinger.14

Som nævnt er også dialogen mellem stofbru-
gerne og de hiv-behandlende centre problematisk. 
EU-rapporten om stofbrugerne, som Specialinsti-
tutionen Forchhammersvej deltog i, konkluderer, 
at kontakten mellem stofbrugerne og personalet i 
sundhedssystemet (og socialforvaltningen, se mere 
herom i kapitel 9) er præget af en cirkel af mistillid. 
Stofbrugerne har mistillid til personalet, som lige-
ledes har mistillid til stofbrugerne. 

Mistilliden fra stofbrugernes side kommer til 
udtryk ved manglende deltagelse og ansvar for 
egen behandling. Og mistilliden fra behandlernes 
side kommer til udtryk ved, at stofbrugerne vurde-
res ud fra generelle fordomme og forestillinger om 
stofbrugere frem for som enkeltindivider. Rappor-
ten peger på, at stofbrugerne, modsat andre patien-
ter, skal bevise, at de er i stand til, og motiveret for, 
at starte i ARV-behandling, fordi behandlerne ikke 
har tillid til, at stofbrugere er i stand til at følge be-
handlingen.15

I EU-undersøgelsen beskriver fl ere inter-
viewpersoner eksempelvis, at de har skullet bevise 
forud for ARV-behandlingsstart, at de kan være 
stoffrie i en given periode. Det har alle de inter-
viewede fundet rimeligt. Men fl ere har ligeledes 
skullet bevise, at de kunne møde stabilt på det hiv-
behandlende center i en given periode, hvilket af 
mange er blevet opfattet som meningsløst og der-
med en nedvurdering af og mistillid til dem.16

Som for alle andre patienter gælder det, at man 
ikke på baggrund af oplysninger om stofbrug og 
livsstil alene kan lave konklusioner om adherence. 
Det som er afgørende er ikke, om man er stofbru-
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ger eller ikke, men at man i lighed med de øvrige 
patienter får den støtte og rådgivning, der er behov 
for. Og at der skabes tillid, dialog og rum til, at 
den enkelte ærligt kan fortælle om sin livssituation, 
og dermed være med til at afdække hvor barrierer-
ne for god adherence er. Behandlingen skal i ud-
præget grad tilpasses den enkeltes hverdag og hvis 
den pågældende får metadon, skal dette også til-
passes, så den enkelte får nok metadon, og så me-
tadon og ARV-medicin eventuelt udleveres samlet.

I dialogen skal indtænkes, at det kan være nød-
vendigt at sige tingene fl ere gange, fordi stofbru-
gerne kan være påvirkede af stoffer og have svært 
ved at huske den information, de får. Det er li-
geledes erfaringen, at stofbrugene, ikke i samme 
grad som andre patienter, stiller spørgsmål til de-
res sygdom og behandling. Derfor er det vigtigt, 
at sundhedspersonalet forsøger at skabe dialog om 
behandlingen. 

Alexander, en af de interviewede stofbrugere, 
fortæller om, hvordan hjemløshed var et problem 
for ham i forhold til hans behandling. 

Da han var hjemløs var det vanskeligere at få 
taget medicinen end i dag, hvor han har fået sin 
egen lejlighed. Han vidste aldrig helt, hvor han 
skulle sove om natten. Han prøvede hele tiden at 
fi nde ud af, om han kunne låne en sofa hos en be-
kendt, og hvis han ikke kunne det, skulle han fi nde 
på noget andet. Hvis han var heldig kunne han i 14 
dage bo det samme sted ”… men folk skal jo også 
have lov til at have deres privatliv”, som han siger. 

Alexander havde derfor sin medicin i baglommen, 
og derfor var det vigtigt, at han ikke fi k fl ydende 
medicin, som skulle opbevares i et køleskab. 

Men det kræver, at sundhedspersonalet ved 
den slags om deres patienter for, at de kan tage 
 relevante forholdsregler i behandlingen. 

Bivirkninger

Bivirkninger af medicinen fylder meget hos man-
ge hiv-smittede, og derfor er dialogen herom 
med lægen og sygeplejersken vigtigt. Flere af in-
terviewpersonerne i Levekårsundersøgelsen gav 
udtryk for, at de mangler information om bivirk-
ninger, og at de ikke synes, at sundhedspersonalet 
anerkender bivirkninger, der ofte påvirker hverda-
gen stærkt.  

Opdelt på alle respondenter er der i spørgeske-
maet en betydelig del, som angiver at have en eller 
fl ere bivirkninger af deres medicin. De bivirknin-
ger, som fl este angiver at have oplevet meget eller 
en del inden for den seneste måned, er træthed 
(38 %), potensproblemer eller nedsat seksuel lyst 
(35 %), formindsket fedtlag på ansigt eller arme 
og/eller ben eller sædeparti (35 %), søvnbesvær 
(28 %) og øget fedtlag på mave, bryster eller nakke 
(24 %). En del angiver også at have problemer med 
diarre, hovedpine, koncentrationsbesvær, snurren 
og smerter i hænder og/eller fødder pga. nervebe-
tændelse, hudproblemer og kvalme, se tabel 7.2.

Tabel 7.2 Hvor meget har du inden for den sidste måned, hvor du har taget medicin, oplevet, at medicinen har givet dig 
bivirkninger eller ubehag?

Kvalme ………………………………………
Diarre eller mavesmerter …………………
Træthed   ……………………………………
Hovedpine   ………………………………… 
Koncentrationsbesvær  ……………………
Søvnproblemer   ……………………………
Snurren eller smerter i hænder   …………
og/eller fødder pga. nervebetændelse   …
Potensproblemer eller nedsat seksuel lyst 
Formindsket fedtlag på ansigt  ……………
eller arme og/eller ben eller sædeparti  … 
Øget fedtlag på mave, bryster eller nakke 
Hudproblemer (udslæt/kløe) ………………

* Det samlede antal respondenter som jvf. tabel 7.1 har oplyst, at de er i medicinsk behandling

4 %
7 %

14 %
5 %
6 %

11 %

6 %
13 %

15 %
11 %
5 %

20 %
28 %
27 %
21 %
25 %
23 %

15 %
44 %

44 %
22 %
26 %

9 %
8 %
5 %
9 %
8 %
7 %

9 %
6 %

10 %
7 %
8 %

8 %
14 %
24 %
12 %
12 %
17 %

8 %
22 %

20 %
13 %
8 %

En del Slet ikke Lidt Meget 
59 %
43 %
29 %
52 %
48 %
43 %

61 %
14 %

11 %
47 %
53 %

Ubesvaret 
1.022
1.022
1.022
1.022
1.022
1.022

1.022
1.022

1.022
1.022
1.022

Antal besvarelser*
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Denne liste er ikke udtømmende, og én person kan 
godt have fl ere forskellige bivirkninger. 

Der er stor forskel på, hvor meget bivirknin-
gerne fylder i den enkeltes liv, og hvordan man 
vælger (eller er i stand til) at håndtere dette. 

I interviewene har vi spurgt alle interviewper-
sonerne, om de havde bivirkninger, og hvordan 
disse i givet fald påvirkede deres liv. Det var ge-
nerelt, at interviewpersonerne – hvis man blot 
spurgte om de havde bivirkninger af medicinen 
– svarede nej. Men hvis man spurgte mere konkret 
til, om de havde diarre, kvalme, led af træthed el-
ler lignende, så var der mange som svarede, at det 
havde de selvfølgelig, men at de opfattede det som 
en naturlig del af dét at være i medicinsk behand-
ling, og det havde de måttet lære at leve med. Bi-
virkningerne var for nogle blevet så meget en ’fast 
del af livet’, at de ikke længere tænkte på dem som 
bivirkninger.

Eksempelvis fortalte en afrikansk kvinde, Jo-
hanna, at hun har bivirkninger som træthed, kval-
me og svimmelhed, men hun mente ikke at dette 
kan undgås, når man er i medicinsk behandling for 
hiv, og hun har lært at leve med det. Desværre er 
disse bivirkninger nu blevet så voldsomme, at det 
har påvirket hendes arbejdsmæssige situation så 
meget, at hun kan ikke længere kan holde til at ar-
bejde fuld tid. 

Derudover har hun fået ændret fedtfordeling 
på kroppen, hvilket også har påvirket hendes so-
ciale liv. Før i tiden gik hun ofte i korte kjoler og 
nederdel, som fremhævede hendes krop, og hun 
syntes selv, at hun havde en fl ot krop. Hun går al-
drig mere i korte kjoler eller nederdel, for hun sy-
nes ikke længere, at hun har en krop hun kan være 
stolt af. Hun oplever, at hun har fået en tyk mave 
og meget tynde ben. Hun synes, hun ser gravid ud, 
og sammen med de tynde ben, bliver det meget 
synligt, siger hun. Johanne har derfor måtte æn-
dre tøjstil, og hun kunne aldrig mere drømme om 
at tage en bikini på eller gå i svømmehallen. Dette 
har påvirket hendes selvværd, og hun er bange for 
at andre, særligt andre afrikanere, skal spørge til 
disse forandringer af hendes krop. 

En anden etnisk kvinde, Annie, husker det 
som hårdt at starte på den medicinske behandling, 
og hun var meget plaget af diarre i starten. Særligt 
ét bestemt præparat gav hende nogle meget slem-

me bivirkninger. Hun ikke kunne sove, og når hun 
lagde sig ned kørte sengen rundt for hende. Hun 
oplevede at blive meget skæv af denne medicin og 
havde en oplevelse af at være på en anden planet. 
Når hun havde taget medicinen, kunne hun ikke 
fi nde rundt i sin lejlighed, hun kunne fx ikke fi nde 
ud på toilettet. 

Annie har nu skiftet medicin, og i dag lider 
hun af ekstrem træthed, og er på grund af det lige 
nu sygemeldt fra sit arbejde. Bare det at skulle rejse 
sig fra sengen eller sofaen er nogle dage en enorm 
overvindelse, fortæller hun. 

Annie har ligeledes oplevet at få en ændret 
fedtfordeling på kroppen. Hendes ”bagdel” er ble-
vet meget mindre (hvilket for en afrikansk kvinde 
er et stort tab, fortæller hun), hendes bryster er ble-
vet større, hun har fået større mave og meget tynde 
ben.  

Annie har oplevet, at lægerne har været meget 
dårlige til at både informere hende om bivirknin-
gerne, og ikke mindst at anerkende dem, når hun 
har forsøgt at drøfte det med dem. En læge har ek-
sempelvis forsøgt at forklare forandringerne ved 
ben, mave og bagdel med, at det sker for afrikan-
ske kvinder, og at hendes større bryster formentlig 
skyldes menstruation. Annie siger også, at hendes 
ekstreme træthed forsøger de at forklare med, at 
hun er deprimeret.

Også en heteroseksuel mand fortæller om en 
lang række bivirkninger, som præger hans hver-
dag. Ikke mindst generer det ham meget, at han er 
begyndt at tabe håret, og har fået mangel på fedt i 
ansigtet. Man kan nemlig tydeligt se hans blodårer 
i den høje pande, og der er derfor mange børn der 
spørger til, hvorfor han har sådan nogle tydelige 
blodårer. Han siger: 

Det er skide irriterende at miste fedt i 
ansigtet, men det må man jo leve med.

Bange for at andre skal opdage man 
tager medicin

En forholdsvis stor andel af respondenterne svarer, 
at de er bange for, at andre skal opdage, at de ta-
ger medicin. 18 % af alle respondenter svarer, at de 

»
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altid eller som oftest er bange for det, 
mens 21 % svarer, at det er de en gang 
imellem, jvf. tabel 7.3. 

Ikke mindst er dette en problem-
stilling, som fylder meget for de etni-
ske, hvor en tredjedel svarer, at de altid 
eller som oftest er bange for, at andre 
skal opdage, at de tager medicin, og 
en anden fjerdedel svarer, at det er de 
bange for en gang imellem, jvf. tabel 
7.3. Dette kan hænge sammen med, 
om man har fortalt andre om ens hiv-
status eller ikke. Men det er ikke kun 
de etniske, for hvem denne problem-
stilling er aktuel. Det gælder for alle 
grupper, at der er mange der er bange 
for, at andre skal opdage, at de tager 

Tabel 7.3  Er du bange for, at andre skal opdage at du tager medicin 

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere
De gamle
De nye

* Det antal personer som har svaret ja til nogensinde at have været i behandling med hiv-medicin 
jvf. tabel 7.1. For nogle grupper gælder, at der er fl ere besvarelser end antal personer, som har 
svaret, at de er i medicinsk behandling, hvorfor den samlede procent bliver mere end 100.

18 %
12 %
23 %
27 %
34 %
13 %
14 %
25 %

22 %
25 %
20 %
23 %
14 %
23 %
22 %
23 %

-
4 %
-
-
-
-
-
-

21 %
20 %
20 %
18 %
24 %
23 %
20 %
22 %

40 %
40 %
38 %
39 %
30 %
48 %
45 %
32 %

1.022
564
294
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101
31
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417
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medicin.
En homoseksuel mand fortæller, at han, selv 

om at han har været smittet i næsten 20 år, kan 
blive nervøs for, at andre skal opdage, at han tager 
medicinen, hvis han eksempelvis er på restaurant. 

Jeg kan stadig godt, hvis jeg sidder på 
en restaurant og sådan noget, og jeg skal 
tage dem op af lommen tænke, at nu skal 
jeg lige lade være med at tabe dem på gul-
vet … bare nu ikke halvdelen af dem ser, at 
jeg spiser en håndfuld piller, for jeg kan ikke 
se om de kigger, vel … men jeg gør det. Så 
jeg tænker ikke meget over det. Det er en 
fast del af min dagligdag at spise de piller.

En anden fortæller, at han har lært sig selv at tage 
sin medicin uden drikkelse til, for så er det ikke 
noget problem at tage den, hvis han er ude. Han 
kan tage det uden, at der er nogen som lægger 
mærke til det, siger han. 

Selv om at mange respondenter giver udtryk 
for bekymring for, at andre skal opdage, at de tager 
deres medicin, er det gennem interviewene også 
kommet frem, at der er mange forskellige måder, 
at håndtere dette på. Nogle har fundet rutiner, som 
gør, at de ikke længere er bange for, at andre opda-
ger, at de tager medicinen.  

En homoseksuel mand, som lever meget hem-
melig med sin hiv-status, fortæller, at det nogle 
gange godt kan være svært at tage medicinen, hvis 

»

han er ude og rejse – eksempelvis hvis man sidder 
rundt om et lejrbål. Men som han siger, man skal 
jo under alle omstændigheder rejse sig for at gå på 
toilettet eller lignende en gang imellem, så egentlig 
ser han det ikke som et problem. Han har lært sig 
måder at tage medicinen på uden at andre ser det 
– og uden at han synes, at det længere er et pro-
blem for ham.

Også en etnisk kvinde fortæller, at hun har 
fundet en måde at håndtere sit medicinindtag på 
i hverdagen. Hun skal tage sin medicin formid-
dag og aften, og derfor skal hun tage en af doserne 
mens hun er på arbejde, men det er nu ikke noget 
problem for hende, for folk tager jo medicin for 
alle mulige ting, så det er ikke hendes opfattelse, at 
nogen lægger mærke til det, siger hun. 

Konklusion og anbefalinger

Vi anbefaler, at der laves en indsats i forhold til at 
klæde personalet på de hiv-behandlende centre på 
til, at kommunikation og dialog med patienterne 
bliver en større og større del af deres arbejde. 

Særligt i forhold til behandlingen er der behov 
for kommunikation og dialog om de bivirkninger 
som mange patienter oplever. Mange patienterne 
har indarbejdet bivirkninger som en præmis i de-
res hverdag, og fl ere oplever, at lægerne ikke aner-
kender i hvor høj grad bivirkningerne kan være et 
handicap i den enkeltes liv. 
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Mange angiver at have bivirkninger. For nogle er 
bivirkningerne så alvorlige, at de føler sig stærkt 
invaliderede eller påvirkede af det i hverdagen, 
mens andre ser det blot som en uundgåelig del af 
at være hiv-smittet og være i medicinsk behandling 
for hiv. 

Særligt er der behov for en indsats i forhold til 
de etniske og stofbrugerne, hvor vidensniveauet 
om hiv, sygdomsudvikling og behandling er lav og 
hvor mere viden efterlyses. 

Stofbrugene lever ofte et liv, hvor særlige pro-
blemstillinger gør sig gældende; et omtumlet liv, 
mangel på stabile relationer, hjemløshed, sår og 
dårlig hygiejne. Dertil kommer, at kontakten mel-
lem sundhedspersonalet og stofbrugene ofte er 
præget af mistillid, hvilket kan have indfl ydelse på 

behandlingen og adherence. Hvis ikke stofbruger-
ne behandles med respekt kan det have den konse-
kvens, at de ikke tager ansvar for egen behandling.

De etniske skal helt generelt lære, hvordan man 
kan bruge et sundhedssystem som det danske. 

En stor del af respondenterne, og særligt de et-
niske, er bange for, at andre skal opdage de tager 
medicin. Men generelt er det en problemstilling, 
som fylder meget for alle grupper. Dette hænger 
sammen med tavsheden omkring hiv, og kontinu-
erlig rådgivning til hiv-smittede om disse proble-
mer kan støtte den enkelte i at håndtere vanskelig-
hederne.

Endvidere kan der peges på, at der bør gøres 
en bredere indsats i forhold til tavsheden omkring 
hiv. 
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Kontakt til 
hiv-organisationerne 
og andre hiv-smittede

8.8.

Gennem arbejdet med denne undersøgelse, er det 
blevet tydeligt, at hiv fortsat er en sygdom belagt 
med megen hemmelighed og tavshed, hvor mange 
vælger kun at fortælle ganske få om deres hiv-sta-
tus (se kapitel 4). Vi har derfor fundet det vigtigt, 
at få afdækket i hvilket omfang den enkelte kender 
andre hiv-smittede – fordi det for mange kan gøre 
livet lettere at udveksle erfaringer med andre i sam-
me situation. Desuden har vi ønsket at afdække i 
hvilket omfang den enkelte bruger hiv-organisatio-
nernes forskellige tilbud. 

Kontakt til andre hiv-smittede

Ikke overraskende er det blandt gruppen af homo-
seksuelle, at der er færrest, der ikke kender andre 
hiv-smittede, og fl est der kender mange hiv-smit-
tede. Det forekommer mere overraskende, at om-
kring hver syvende af ”de gamle” ikke kender an-
dre hiv-smittede – der er nemlig tale om smittede, 
der har kendt til deres hiv-status i mere end 10 år. 

Hver femte af alle respondenter kender ikke 
andre, som er hiv-smittede, og knap 40 % kender 
kun mellem en og fem andre hiv-smittede. Det er 
blandt de heteroseksuelle og biseksuelle, at fl est slet 
ikke kender andre hiv-smittede. Hver tredje hete-
roseksuelle kender ingen andre hiv-smittede, og 

tallet er næsten lige så højt blandt de biseksuelle.
Meget tyder også på, at ”de gamle” kender fl ere 

andre, som er hiv-smittede end ”de nye”. Blandt 
”de gamle” svarer 15 %, at de ingen kender, mens 
det hos ”de nye” er 24 %. 35 % blandt ”de gamle” 
svarer, at de kender mellem en og fem personer, 
mens 44 % af ”de nye” svarer dette. 

”De gamle” har haft længere tid til at lære an-
dre hiv-smittede at kende, og den umiddelbare 
tanke er, at det måske ikke er så underligt, at de 
kender fl ere, som er hiv-smittede. Men forskellen 
mellem, hvor mange af ”de nye” og ”de gamle” der 
svarer, at de enten ingen kender, eller kender fl ere 
end 10 personer som er hiv-smittede, er så mar-
kant, at tiden ikke alene kan være forklaringen.

At mødes med andre hiv-smittede via for-
maliserede grupper er ganske udbredt blandt alle 
respondenterne. Hver tiende af alle svarer, at de 
jævnligt mødes med andre hiv-smittede i en for-
maliseret gruppe. Der er ingen nævneværdig for-
skel på grupperne bortset fra, at noget tyder på, at 
der er en forskel mellem ”de nye” og ”de gamle”, 
idet næsten dobbelt så mange af ”de gamle” som 
”de nye” svarer, at de mødes med andre hiv-smit-
tede i formaliserede grupper. I betragtning af, 
hvor stor nervøsitet, der er blandt de etniske for at 
fortælle andre om deres hiv-status, er det nok be-
mærkelsesværdigt, at der i denne gruppe er lige så 

Tabel 8.1 Hvor mange kender du, der er hiv-smittede?

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere
De gamle
De nye

20 %
7 %

33 %
30 %
26 %
15 %
15 %
24 %

14 %
19 %
8 %
7 %

13 %
15 %
14 %
13 %

1 %
1 %

< 1 % 
-

2 %
-
-

< 1 %

39 %
38 %
40 %
49 %
41 %
36 %
35 %
44 %

1-5 per-
soner

>10 per-
soner 

6-10 per-
soner 

Ingen

27 %
35 %
19 %
14 %
20 %
33 %
36 %
17 %

Ube-
svaret 

Antal be-
svarelser
1.212

637
340

70
133
39

634
558

mange, der mødes med andre smittede i for-
maliserede sammenhænge, som i de andre 
grupper. 

Næsten hver fjerde af alle responden-
ter mødes jævnligt med venner, der også er 
smittede – fl est blandt de homoseksuelle, 
hvor hver tredje mødes med andre smittede 
og færrest blandt de etniske, hvor det kun er 
hver 10., der mødes med venner, der er hiv-
smittede. 

Ganske mange (42 %) udtrykker, at de 
ikke har behov for at mødes med andre, men 
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der er dog også en del, mellem 21 % og 30 %, 
som har markeret, at når de ikke jævnligt mø-
des med andre smittede, så er det fordi, at der 
ikke er nogen i det område, hvor de bor, el-
ler der ikke er nogen af de mere formaliserede 
grupper, de ønsker at deltage i.1 Som spørge-
skemaet er udformet, har det dog ikke været 
muligt at markere, hvilke andre former for 
grupper, man har ønsket. 

Behovet for at mødes med andre hiv-smit-
tede, formelt eller uformelt, er selvklart for-
skelligt fra person til person, men blandt de in-
terviewede har alle, der har valgt at deltage i en 
formaliseret gruppe, fået noget positivt ud af 
det. Sonja, der har kendt til sin hiv-status siden 
midten af 80’erne, fortæller om det, hun lærte 
ved at mødes med andre hiv-smittede og dele 
erfaringer og oplevelser:

Jeg lærte at turde gå ind og føle og »

Tabel 8.2 Mødes du jævnligt med andre hiv-smittede, enten i forma-
liserede grupper eller med venner, som selv er hiv-smittede?

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbruger
De gamle
De nye

Der har været mulighed for at give fl ere svar på spørgsmålet, hvorfor den samlede 
svarprocent kan give mere end 100.

10 %
11 %
10 %
11 %
11 %
13 %
13 %
7 %

42 %
41 %
45 %
47 %
37 %
31 %
38 %
47 %

23 %
33 %
14 %
13 %
10 %
18 %
27 %
18 %

9 %
5 %

11 %
10 %
18 %
15 %
8 %

10 %
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21 %
19 %
24 %
16 %
17 %
15 %
21 %
21 %

mærke efter … og hold da op, hvor er du 
ked af det … og give efter … og så fi nde 
ud af, at man godt kan stoppe igen … få 
vejret … og gå ud i verden og få luft igen. 
Det var guld værd. På et tidspunkt, da jeg 
havde gået der i noget tid, syntes jeg, at jeg 
kunne alt. Jeg kunne tage ud og springe i 
faldskærm. Det ville ikke betyde noget i for-
hold til det, jeg havde været igennem.

Sonja kender stadig fl ere af de mennesker, hun 
dengang mødte i forskellige formaliserede grupper.

Fra interviewene har det været tydeligt, at det 
er blandt ”de gamle”, at de stærkeste oplevelser 
med at mødes med andre i formaliserede grupper 
er blevet beskrevet. ”Man har brug for at møde 
andre hiv-smittede i den første del af sit smittede 
liv. Jeg har i hvert fald profi teret af det”, som Jo-
nas sagde, der har kendt til sin status i 17 år. Men 
også blandt ”de nye” er der gode oplevelser. Lise, 
som er sidst i 20’erne og kun har kendt til sin hiv-
status i to år, startede efter et halvt års samtaler i 
Hiv-Danmarks rådgivning i en gruppe med andre 
smittede kvinder. Lise synes, at det er utrolig dej-
ligt at komme i denne gruppe. Det er ikke sådan, 
at de i denne gruppe sidder og taler sygdom hele 
tiden, siger hun. Engang imellem taler de lidt om 
bivirkninger eller lignende, men ellers er det alt 

muligt andet, de taler om. En af grundene til, at 
hun nyder at mødes med de andre, er den befrien-
de følelse, det giver hende. Her er der ikke nogen 
hemmeligheder omkring det at være smittet, og de 
føler alle – eller Lise gør i hvert fald – at her kan de 
tale åbent. Lise har stort set ikke fortalt andre om 
sin hiv-status.

Der er fl ere af de interviewede, som fortæller, 
at de overvejer at tage kontakt til organisationerne 
for at mødes med andre smittede. Det kan være 
fordi, at man er blevet bragt i en ny livssituation, 
eksempelvis blevet enlig efter et længere parfor-
hold, eller fordi man gerne vil have ”noget mere 
input”, som der er én der udtrykker det. 

Kontakt til hiv-organisationerne

Der er i spørgeskemaet blevet spurgt om den en-
kelte bruger, eller har brugt, hiv-organisationernes 
tilbud om rådgivning eller støtte. Herunder om 
man har benyttet sig af muligheden eller ikke gjort 
det. Af tabel 8.3 fremgår det, hvem der ikke har 
benyttet sig af denne mulighed, og som det ses, er 
det blandt de biseksuelle, at færrest har haft konkt-
akt med hiv-organisationerne. Men derudover er 
der ikke nogen væsentlig forskel mellem de for-
skellige grupper.



159KAPITEL 8 • HIV OG LEVEKÅR

Tabel 8.4 Årsager til ikke at have benyttet hiv-organisationernes tilbud om rådgivning og støtte

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbruger
De gamle
De nye

Det var muligt at sætte fl ere krydser ved dette spørgsmål, hvorfor den samlede svarprocent kan være over 100. 
Mulige respondenter svarer til det antal personer, som har svaret, at de ikke har benyttet sig af organisationernes 
tilbud (tabel 8.3).

ger deres eget netværk, men man skal være varsom 
med at tolke dette svar som forklaringen. At bruge 
sit eget netværk udelukker jo ikke, at man også 
bruger organisationernes tilbud. Blandt gruppen af 
homoseksuelle mænd er det næsten alle, der svarer, 
at de bruger deres eget netværk, mens det blandt 
de etniske er bemærkelsesværdigt få, mindre end 
en tredjedel, der bruger eget netværk. Som det ses, 
er der også langt fl ere blandt ”de gamle” end ”de 
nye”, der bruger deres eget netværk som forklaring 
på ikke at benytte hiv-organisationernes tilbud. 

Selvom mange, som tidligere nævnt, faktisk 
har brugt eller bruger organisationernes tilbud, må 
det dog også konstateres, at ganske mange – mere 
end hver fjerde – faktisk ikke kender til tilbudene 
og mest markant blandt de etniske og stofbruger-
ne. Blandt førstnævnte gruppe er det næsten to ud 
af tre, der har svaret, at de ikke kender tilbudene, 
og blandt stofbrugerne er det halvdelen, der har gi-
vet dette svar.

Til gengæld er der ikke noget, der tyder på, at 
hiv-smittede ikke har tillid til organisationerne el-
ler ikke fi nder at tilbudene er gode nok – i hvert 
fald er det mindre end syv procent, der har givet 
dette som begrundelse. Der er dog 81 % af stof-
brugerne, der har svaret at tilbudene ikke er gode 
nok, og selvom der drejer sig om ganske få faktiske 

Tabel 8.3 Har ikke på noget tids- punkt brugt hiv-
orga nisationer  nes tilbud om råd givning eller støtte 

Alle
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere
De gamle
De nye 

Procent
41 %
38 %
42 %
54 %
41 %
41 %
39 %
44 %

Antal besvarelser
1.212

637
340

70
133
39

634
558

10 %
9 %

16 %
5 %
9 %

44 %
12 %
9 %

7 %
7 %
8 %
3 %
6 %
6 %
5 %
8 %

27 %
28 %
31 %
16 %
15 %
0  %
28 %
26 %

6 %
18 %
6 %
3 %
6 %

81 %
7 %
6 %
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67 %

27 %
22 %
28 %
13 %
63 %
50 %
25 %
29 %

Du
 ke

nd
er

 ik
ke

 
tilb

ud
de

ne
 

Ve
d 

ikk
e 

M
ul

ig
e 

re
sp

on
de

nt
er

500
245
143
38
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16

245
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32 %
26 %
38 %
7 %

52 %
31 % 
32 %
31 %

Det var blandt mange af informanterne opfattel-
sen, at netop de etniske ikke havde så meget til-
knytning til organisationerne, men som det frem-
går af tabel 8.3, så adskiller gruppen af etniske sig 
ikke specielt fra de andre grupper. Det skal erin-
dres her, at netop frafaldet i besvarelser på spør-
geskemaet fra gruppen af etniske var stort, og at 
det måske netop er den gruppe af etniske, der ikke 
har besvaret spørgeskemaet, der heller ikke mødes 
med andre eller deltager i formaliserede grupper.

De, der ikke har benyttet sig af hiv-organisa-
tionernes tilbud om rådgivning eller støtte, er ef-
terfølgende blevet bedt om at svare på, hvad år-
sagerne har været til, at de ikke har gjort brug af 
dette tilbud. Tre ud af fi re svarer, at de i stedet bru-

svar, så må det også konsta-
teres, at hiv-organisationer-
ne i forhold til netop denne 
gruppe ikke har mange 
specifi kke tilbud. 

Vi har talt med inter-
viewpersonerne om deres 
brug af hiv-organisationer-
nes tilbud, og her blev det 
tydeligt, at behovet er me-
get forskelligartet. Der var 
interviewpersoner, der al-
drig havde brugt organisa-
tionerne, og som ikke fore-
stiller sig, at de kommer til 
det. Disse interviewperso-
ner bruger udelukkende de-
res eget netværk. Der var 
ligeledes en gruppe, som 
overvejede at bruge orga-
nisationerne, men endnu 
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ikke har gjort det. Flere af disse interviewperso-
ner overvejede det fordi, der var sket forandringer 
i deres liv (fx er blevet alene eller syg), som havde 
aktualiseret deres behov for den rådgivning eller 
støtte som organisationerne kan give. 

Der var også interviewpersoner, som lige efter 
de fi k konstateret hiv brugte organisationerne me-
get, men som efter et stykke tid ikke længere ople-
vede samme behov. Og endelig var der dem, som 
bruger organisationerne til meget specifi kke behov 
(fx ved medicinskift, når de skal fortælle andre om 
deres hiv-status eller ved pensionsansøgninger).2

Hvordan man bruger eller ikke bruger 
hiv-organisationerne

Kurt er homoseksuel og sidst i 50’erne, og fi k kon-
stateret hiv for omkring 10 år siden. Han fortæller, 
at han aldrig har brugt hiv-organisationerne, og at 
han heller ikke rigtig kan forestille sig, at han no-
gensinde får brug for det. 

Han mener selv, at grunden til, at han ikke har 
brugt dem er, at han aldrig har haft noget traume 
over at være blevet hiv-smittet, og fordi han så 
hurtigt, efter han blev konstateret smittet lærte, sin 
mand at kende. Han har derfor aldrig følt sig isole-
ret med sygdommen. Han siger, at han heller ikke, 
før han blev konstateret hiv-smittet, kom i bøsse-
miljøet. Det er interessant at bemærke, at han her 
sætter en slags lighedstegn mellem bøssemiljøet og 
hiv-organisationerne. 

Han fortæller, at han aldrig har følt behov for 
at tale med andre hiv-smittede med det formål at 
dele erfaringer, og siger, at det måske er fordi, han 
aldrig har følt sig syg. Måske ville det være anderle-
des, ”hvis alt gik en imod”, siger han. Han har altid 
følt, at han havde personligt overskud, og økono-
misk har han også klaret sig selv. Det har derfor 
aldrig været naturligt for ham at opsøge organisa-
tionerne. Han bruger i stedet sin partner eller det 
hiv-behandlende center, hvis der er noget, han har 
behov for at tale om. Hans partner har gennem 
mange år arbejdet i sundhedssystemet, og er en 
god sparring, synes han, hvis der skulle være no-
get, som i forhold til hans sygdom virker underligt 
eller anderledes. Han er heller ikke i tvivl om, at 
hvis han mærkede nogen forandringer i forhold til 

sin hiv, vil det være helt naturligt for ham at tage 
kontakt til sin læge og ikke en af organisationerne. 

Heller ikke Ruth, der er født i Afrika, har været 
i kontakt med nogle af hiv-organisationerne. Hun 
er midt i 30’erne, og hun har kendt til sin hiv-sta-
tus, siden hun var sidst i 20’erne. Hun overvejer 
dog nu om hun skal tage kontakt, fordi hun synes, 
at hun tænker mere og mere over dét at være smit-
tet med hiv. Sådan havde hun det ikke tidligere. 
Hun har haft kendskab til rådgivningsmuligheden 
i TICC i et stykke tid, men hun er ikke interesseret 
i at møde andre afrikanere – fordi hun tror ikke på, 
at ”afrikanere kan tie stille”. Derfor har hun over-
vejet om hun skal opsøge en af de andre organisa-
tioner, men hun er nervøs for, at danskerne i or-
ganisationerne vil tænke dårligt om hende, da hun 
tror, at de tænker, at det er afrikanerne, som har 
smittet danskerne. Ruth har derfor ikke rigtigt fået 
gjort noget ved det endnu.

Ruths historie afslører, at ”etnisk matchning” 
ikke er brugbart for alle3, fordi nogle etniske fore-
trækker ”de danske rådgivere”, da de her ikke be-
høver frygte for sladder. Ruth har dog frygt for, at 
rådgiverne i ”de danske hiv-organisationer” skal 
bebrejde hende som afrikaner, at hiv er kommet til 
Danmark.

Erling er en homoseksuel mand sidst i 30’erne, 
som fi k konstateret hiv for cirka 6 år siden. Han 
har aldrig benyttet sig af organisationernes tilbud. 
Men han fortæller, at han ind imellem overvejer 
det, fordi han nogle gange synes, at ”hans kon-
takt med hiv” er for lille. Han kender stort set in-
gen andre, som også er smittet udover sin kæreste. 
Og han overvejer, om han skal gøre et eller andet, 
så han får nogle fl ere input til dét at være smittet 
– men han er heller ikke helt klar over selv, hvad 
det er, han synes, han har brug for. ”Det er ikke et 
behov der skriger til himlen, men måske mere lidt 
mumlen i baggrunden”, som han formulerer det.

Rune er blevet fundet smittet indenfor de sid-
ste få år. Han er midt i fyrrerne og gift, og hustru-
en er ikke smittet. Da vi taler om organisationer-
nes tilbud, siger han at:

… vi har ikke haft behov for at gå 
ind og møde ligesindede … på den måde, 
overhovedet ikke … slet, slet ikke. 

»
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Det er tydeligt, at Rune tænker det, som ”en taber-
situation”, at skulle mødes med andre hiv-smittede 
– forstået på den måde, at det gør man kun, hvis 
man ikke selv kan fi nde ud af at håndtere sit liv. Til 
gengæld vil han faktisk meget gerne dele ud af de 
gode erfaringer, som han synes, at han og hustruen 
har med at tackle dét at få hiv ind i familien.

Både for Kurt, som vi fortalte om før, og for 
Rune er det helt tydeligt, at de opfatter det at bruge 
organisationerne, som noget man gør, når man har 
det dårligt. Der er ingen af dem, der har overvejet, 
at de med deres ressourcer kunne tilføre organisa-
tionerne noget.

Malia er knap 40 år og har vidst i mere end 10 
år, at hun er smittet. Hun er født i Afrika og for-
tæller, at hun – inden hun blev skilt fra sin dan-
ske mand for et par år siden – aldrig havde været i 
kontakt med nogle af hiv-organisationerne. Men at 
hun, da de blev skilt, fi k behov for rådgivning fra 
en af organisationerne, som hun selv fandt frem 
til på nettet. Hun har efterfølgende været utrolig 
glad for denne rådgivning, som har hjulpet hende 
i forhold til hende selv og i kontakten med sin dat-
ter, som nu er 5 år. I forbindelse med rådgivningen 
blev hun også tilbudt at deltage i en gruppe med 
andre smittede kvinder fra Afrika. Hun har været 
glad for at være i denne gruppe, og hun mødte her 
fl ere kvinder, som fortsat er hendes veninder. Men 
der var også nogle, der ikke kunne ”holde tæt” 
med den viden de fi k, fortæller hun. ”Og det var 
skidt”, siger Malia. 

Det er i orden, hvis de har valgt at være 
åbne over for deres familie og venner om, at 
de gik i sådan en gruppe, men det er forkert 
at fortælle, hvem der ellers går i gruppen.

Heller ikke Sofi e, der i en række år har været gift 
med en hiv-smittet mand, har nogensinde brugt 
hiv-organisationerne. De har ikke haft behov for 
det, siger Sofi e, og hendes mand var heller ikke 
den type, der ville ”bruge sådan noget”. Så de har 
brugt hinanden i stedet, siger hun. Men nu er de 
blevet skilt, og hun er stadig ung, midt i 30’erne, 
og hun tænker nu, at det godt kan være, at hun vil 
bruge dem for at få nogle andre at tale med og ikke 
mindst nogle andre, som er smittede. Hun synes 
selv, at hun godt kunne drage nytte af at fi nde no-

»

gen at snakke med og udveksle erfaringer. Måske 
være i en gruppe, hvor man sidder og snakker sam-
men, måske tage ind på Kafe Knud og få en kop 
kaffe. Hun kunne, siger hun, fx godt bruge deres 
råd om, hvordan de havde det, da de skulle sige det 
til en ny kæreste første gang.

Som vi har været inde på, kan tiden også spille 
en rolle for brugen af hiv-organisationernes til-
bud. Else er en dansk kvinde lidt over 50 år, som 
har været smittet i mange år. Hun fortæller, at hun 
de første år, efter at hun blev konstateret smittet, 
brugte organisationerne utrolig meget. Hun del-
tog i sorggrupper i fl ere omgange. Hun fortæller, 
at det var en anden tid dengang, hvor hun og hen-
des mand, som også var smittet, ikke havde nogen 
at tale med det om. De levede helt lukket med de-
res hiv-status. De brugte organisationerne utrolig 
meget. Det blev deres ”helle”, hvor de kunne tale 
åbent om de bekymringer, de havde. Derudover 
brugte hun organisationerne til at lære at turde 
tænke fremad, fordi hun dengang ikke turde plan-
lægge bare små ting. Fx tænkte hun, at ”du lever jo 
ikke til jul”. Eller hun ville ikke købe et træ til at 
plante ud i haven, for hun ville alligevel ikke leve 
til at se det gro sig stort. 

Jeg kunne næste ikke være i 
at leve, fordi jeg skulle jo dø.

 I gruppen lærte hun at sige: 

Ok, det kan godt være, at du ikke når at 
se dit træ vokse sig stort, men det er da lige 
meget, for du kan jo nå at se på det i de må-
neder, du så har tilbage … lige nu er vi her … 
så lad os have det rigtig godt lige her og nu.

I dag har hun mindre brug for den slags. Der er 
dels gået mange år, hvor hun er blevet mere afkla-
ret med at leve som hiv-smittet, og dels har kom-
binationsbehandlingen gjort, at hun tør tro på, at 
hun kommer til at leve mange år endnu. Nu går 
hun kun i en enkelt aktivitetsgruppe i en af orga-
nisationerne. ”Der kommer, efter at have været 
smittet i så mange år, også et tidspunkt, hvor man 
bliver træt af det [at tale om sin hiv-status]”, siger 
hun.

Pernille er midt i 30’erne, og har været smittet 

»

»
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i 10 år. Hun gik til rådgivning i Hiv-Danmark de 
første to år efter, at hun var konstateret hiv. Hun 
havde dengang følelsen af at være meget alene med 
det. Hun synes, at det hjalp meget til at fi nde ud af, 
hvordan man tackler dét at være hiv-smittet. Hun 
har også – via Hiv-Danmark – mødtes med et par, 
hvor begge var hiv-smittede, men det synes hun 
ikke, at hun fi k så meget ud af. De var begge smit-
tede, og hun syntes, at hun levede et helt andet liv 
… og måske var hun ikke, siger hun, parat til at 
mødes med andre hiv-smittede. 

I dag er Pernille gift med en mand, der ikke 
er smittet, og hun bruger i høj grad ham til at tale 
med. Hun tjekker dog som tider hjemmesider, for-
di hun er nysgerrig på, hvordan andre smittede le-
ver deres liv. Hun fortæller, at hun sådan set godt 
kunne tænke sig at møde andre hiv-smittede nu, 
men siger i næsten samme åndedrag, at ”så skal 
det jo koordineres med min mand, og så bliver det 
ikke så nemt”. Vi fornemmer, at han måske ikke 
har samme behov for at mødes med andre, som 
hun har. 

Organisationsundersøgelsen

Som omtalt i kapitel 1 blev der i de sidste tre måne-
der af 2005 gennemført en undersøgelse i samar-
bejde med de hiv-organisationer, der har et rådgiv-
ningstilbud. Ønsket med denne undersøgelse var 
at se på, i hvor stort omfang hiv-smittede benytter 
sig af rådgivningstilbudet i en afgrænset periode 
(tværsnitsundersøgelse). Det var dog ikke muligt 
at registrere på antallet af personer (fordi mange af 
rådgivningerne er anonyme), men alene på antal-
let af rådgivningsydelser. Der blev i den valgte tre-
måneders periode ydet rådgivning 683 gange og i 
129 af tilfældene var det til personer, der havde væ-
ret smittet i mindre end ét år. 

Da registreringen også indeholdt et spørgs-
mål om, hvorvidt den pågældende havde modta-
get rådgivning i organisationen indenfor de sidste 
seks måneder, kan det beregnes, at der i 19 tilfælde 
blev ydet rådgivning til en person, der havde været 
smittet i mindre en ét år og som ikke tidligere (dvs. 
indenfor de sidste seks måneder) havde fået rådgiv-
ning i den organisation, der udfyldte registrerings-
skemaet. Omregnet til en 12 måneders periode 

svarer dette til 76 personer. Også disse personer 
kan dog have fået rådgivning i fl ere af organisatio-
nerne. Det betyder altså, at maksimalt 76 ud af de 
mellem 250 og 300 mennesker, der årligt konstate-
res hiv-smittede i Danmark, benytter sig af hiv-or-
ganisationernes tilbud om rådgivning. 

Det fremgik også af undersøgelsen, at langt 
hovedparten af de smittede, der benytter sig af råd-
givningstilbudene, ikke blot kommer til en enkelt 
rådgivning, men har fl ere samtaler. I 81 % af råd-
givningerne var der således tale om personer, som 
inden for det sidste halve år havde været i kontakt 
med den organisation, der udfyldte registrerings-
skemaet. I 16 % af tilfældene (109 gange) var der 
tale om personer, som ikke havde været i kontakt 
med organisationen inden for det sidste halve år.4 

Konklusion og anbefalinger

En ganske stor del af respondenterne kender ikke 
andre hiv-smittede, særligt blandt de heteroseksu-
elle og biseksuelle. Undersøgelsen viser ligeledes, at 
der er fl ere af ”de gamle” end ”de nye”, som kender 
andre hiv-smittede. Den længere tid ”de gamle” 
har haft til at lære andre hiv-smittede at kende, er 
ikke forklaringen alene. At ”de nye” er mere pri-
vate eller hemmelige med deres hiv-status, spiller 
formentlig også her en rolle. 

Det er blandt de homoseksuelle respondenter, 
at det er mest udbredt jævnligt at mødes med ven-
ner, der også er hiv-smittede, mens det er mindst 
udbredt blandt de etniske respondenter. 

At mødes med andre hiv-smittede via forma-
liserede grupper er dog ganske udbredt blandt alle 
respondenterne. Hver tiende af alle svarer, at de 
jævnligt mødes med andre hiv-smittede i en for-
maliseret gruppe. Her ses der ingen nævneværdig 
forskel mellem grupperne af respontenter. 

Til gengæld udtrykker ganske mange af re-
spondenterne, at de ikke har behov for at mødes 
med andre, men der er dog også en del, som har 
markeret, at når de ikke jævnligt mødes med andre 
smittede, så er det fordi, at der ikke er nogen i det 
område, hvor de bor, eller der ikke er nogen af de 
mere formaliserede grupper, de ønsker at deltage i. 

Der er da også fl ere af de interviewede, som 
fortæller, at de overvejer at tage kontakt til organi-
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sationerne for at mødes med andre smittede. Det 
kan være fordi, at man er blevet bragt i en ny livs-
situation, eksempelvis blevet enlig efter mange års 
parforhold, eller fordi man gerne vil have ”noget 
mere input”, som der er én, der udtrykker det. 

Til gengæld er der mange af respondenterne, 
der ikke kender hiv-organisationernes tilbud – 
 særligt blandt de etniske og stofbrugerne. 

Det fremgår af Brobyggerrapporten, at der er 
mange af de etniske patienter, som ikke kender de 
tilbud, der er udenfor hospitalsvæsenet. Det kan 
derfor være overordentligt svært at henvende sig 
disse steder, når man ikke ved, hvem man møder 
og hvad der sker på stedet. For mange af de etniske 
patienter er patientforeninger og den danske for-
enings- og rådgivningskultur generelt er et helt nyt 
og ofte ukendt fænomen. Den supplerende støtte, 
der vil være at hente disse steder er typisk ukendt 
for mange af de etniske patienter, og hvis nogen fx 
blot spørger dem om ”ikke de har lyst til at møde 
andre hiv-smittede”, vil det spontane svar typisk 
være afvisende – der eksisterer ingen forestilling 
om, hvad man kan bruge et sådant samvær til.

De etniske patienters brug af hiv-organisatio-
nernes rådgivningstilbud er ofte afhængig af det 
konkrete samarbejde mellem de hiv-behandlende 
centre og organisationerne. På de hiv-behandlen-
de centre i Aalborg, Herning, Skejby, Kolding og 
Odense, hvor Hiv-Danmarks rådgivere har tættere 
kontakt til ambulatorierne, er antallet af henven-
delser fra etniske patienter større, end det eksem-
pelvis er i København. Hiv-Danmark er dog ved at 
etablere et samarbejde med de to store hospitaler i 
Københavnsområdet, som formentlig vil forøge de 
etniskes kendskab til og brug af organisationerne. 

At stofbrugerne ikke kender til organisatio-
nernes tilbud kan hænge sammen med, at denne 
gruppe hiv-smittede, er bemærkelsesværdig usyn-
lig i hiv-organisationernes arbejde. I København 
har denne gruppe et tilbud på Forchhammersvej, 
men i provinsen er der ikke tilsvarende tilbud. Der 
har tidligere været lavet de såkaldte ’Stofbrugerse-
minarer’, som var populære og vellykkede, og som 
sikrede, at stofbrugerne også fi k del i den særlige 
viden og indsigt, som er i hiv-organisationerne. Se-
minarierne var et tilbud både til smittede og ikke 
smittede stofbrugere, og havde ikke mindst et fore-
byggende og lærende sigte. I dag er der ikke denne 

type tilbud til storbrugerne, og idet hele taget er 
der meget få konkrete tilbud til denne gruppe. 

Gennem arbejdet med denne undersøgelse er 
det blevet tydeligt, at stofbrugerne er en udsat og 
sårbar gruppe, og vi anbefaler derfor, at organisa-
tionerne, de hiv-behandlende centre og stofbrugs-
institutioner målrette arbejde sammen for at styrke 
støtte og rådgivning til denne gruppe hiv-smittede. 
Der er behov for yderligere undersøgelse af denne 
gruppes behov, idet det ikke i denne undersøgelse 
er lykkes i tilstrækkelig grad at inddrage de stof-
brugere, som ikke er tilknyttet institutioner. 

Set i forhold til den samlede gruppe af hiv-
smittede, er der dog meget som tyder på, at organi-
sationerne ”tiltrækker” hiv-smittede, der har brug 
for støtte, og blandt interviewpersonerne var der 
nogle som fravalgte organisationernes tilbud, fordi 
de opfattede det som tilbud for meget ressource-
svage. Vi anbefaler, at organisationerne i højere 
grad forsøger at inddrage de ressourcestærke smit-
tede, under parolen: ”vi har også brug for dig”. 
Ressourcestærke hiv-smittede har meget at byde 
på i forhold til deres erfaringer med at håndtere at 
leve et liv med hiv. 

Tilsyneladende er det kun mellem 25-30 % af 
ny-konstaterede hiv-smittede, der benytter sig af 
hiv-organisationernes tilbud inden for det første år 
efter konstatering af hiv. I betragtning af den krise 
den enkelte bringes i, sammenholdt med fraværet 
af mulighed for psykologsamtaler på næsten alle 
hiv-behandlende centre, bør det overvejes om or-
ganisationernes tilbud formidles godt nok.

Meget tyder på, at kendskabet til organisatio-
nernes tilbud er præget af det konkrete samarbejde 
mellem de hiv-behandlende centre og organisatio-
nerne. Vi anbefaler derfor, at der fortsat arbejdes 
på at styrke samarbejdet mellem hiv-organisatio-
nerne og de hiv-behandlende centre. Kendskabet 
til hinandens ekspertise og tværfagligt samarbejde 
vil øge mulighederne for en god indsats i forhold 
til patienterne.

Særligt er der behov for en fortsat styrkelse af 
indsatsen i forhold til de etniske og stofbrugerne 
på dette område.  
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  Da den enkelte kan have sat kryds i begge kategorier, 
kræver det yderligere analyser at afklare de præcise tal.

  Der er en enkelt, som får rådgivning fra en af organisa-
tionerne, men som ikke selv er klar over det. Hun tror, at hun 
får rådgivning af hospitalspersonalet, fordi rådgivningen fore-
går der, men det fremgår af det hun fortæller, at det er en af 
Hiv-Danmarks rådgivere, hun taler med.

  ”Etnisk matchning” vil sige, at både rådsøgende og råd-
giver har samme etniske baggrund. 

  3 % af skemaerne var ikke udfyldt på dette punkt. 

1 

2 

3 
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Kontakt til socialforvaltningen 
og det øvrige sundhedssystem

9.9.

Hiv-smittede er, som alle andre, i kontakt med of-
fentlige instanser. Og da man som hiv-smittet kan 
have en forøget risiko for at være syg (pga. hiv-in-
fektionen eller pga. bivirkninger), har vi valgt at se 
på, hvordan hiv-smittedes møde med socialforvalt-
ningen og det øvrige sundhedssystem – altså uden 
for de hiv-behandlende centre – er. Støtte og op-
bakning er vigtigt for den enkelte. Når man er syg, 
er man sårbar og har brug for et system, som bak-
ker én op, og hiv-smittede er ofte i forvejen skrø-
belige (kapitel 4).

Socialforvaltningen

Der kan være mange årsager til, at hiv-smittede 
har behov for at tage kontakt til socialforvaltnin-
gen. Der kan være tale om en enkelt henvendelse, 
fordi man har behov for specifi k information, der 
kan være behov for midlertidig hjælp eller afl ast-
ning, eller der kan være behov for støtte af mere 
permanent karakter. 

Blandt Levekårsundersøgelsens responden-
ter oplever mange at have fået en god behandling, 
mens andre kan berette om mere uheldige oplevel-
ser af manglende forståelse for sygdommen eller 
en sensationspræget reaktion, når medarbejderne 
opdager, at de står over for en hiv-smittet person. 
Ingen, vi har talt med, har oplevet decideret diskri-
mination på socialforvaltningen.

En tredjedel af alle respondenter har inden for 
det sidste år været i en eller anden form for kontakt 
med socialforvaltningen. Færrest blandt de homo-
seksuelle, hvor godt en fjerdedel har haft kontakt 
til socialforvaltningen og fl est blandt de etniske og 
stofbrugerne, hvor henholdsvis 41 % og 67 % sva-
rer, at de har været i kontakt med socialforvaltnin-
gen inden for det seneste år. 
80 % af alle respondenter, som har været i kontakt 
med socialforvaltningen inden for det seneste år, 
har her fortalt, at de er hiv-smittede. Der er næsten 

Tabel 9.1 Har du i løbet af de sidste 12 måneder 
været i kontakt med den lokale socialforvaltning?

Alle 
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere

Tabel 9.2 Har du på socialforvaltningen oplyst, at du 
er hiv-smittet?

Alle 
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere
De gamle 
De nye 

Der er fl ere personer, som har svaret på dette spørgsmål, end 
der har svaret, at de har været i kontakt med socialfor-
valtningen inden for de seneste 12 måneder, jvf. tabel 9.1 Som 
procentgrundlag har vi valgt, at anvende det samlede antal 
besvarelser for dette spørgsmål, frem for det antal, der har 
svaret, at de har været i kontakt med socialforvaltningen.

33 %
28 %
36 %
37 %
41 %
67 %

64 %
70 %
60 %
61 %
49 %
23 %

Nej Ube-
svaret

Ja 

3 %
2 %
4 %
1 %

10 %
10 %

Antal be-
svarelser

1.212
637
340

70
133
39

80 %
77 %
83 %
72 %
83 %
93 %
86 %
73 %

20 %
23 %
17 %
28 %
17 %
7 %

14 %
27 %

NejJa Antal be-
svarelser

416
183
132
29
60
27

223
186

dobbelt så mange blandt ”de nye” som blandt ”de 
gamle”, der ikke har fortalt om deres hiv-status på 
socialforvaltningen.

For nogle betyder det meget, at personalet på 
socialforvaltningen ikke kender eller skal kende til 
deres hiv-status, mens det for andre har stor betyd-
ning, at de kan fortælle det på socialforvaltningen. 
Og for nogle betyder det ikke så meget, om noget 
overhovedet, om socialforvaltningen har kendskab 
til deres hiv-status. 
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de etniske og stofbrugerne er der mange, der har 
denne bekymring og det ses også i tabel 9.3, at der 
er mange af ”de nye”, som ikke har tillid til de an-
satte på socialforvaltningen. 

Hvordan dette relativt store antal, der fryg-
ter at tavshedspligten på socialforvaltningen skal 
brydes, skal tolkes, er ikke klart. Det kan være ud-
tryk for en generel manglende tillid til de ansatte, 
men det er mere sandsynligt et udtryk for den kon-
trol, som mange hiv-smittede ønsker at have over, 
hvem der har kendskab til deres hiv-status (jvf. ka-
pitel 4).

En hiv-smittet stofbruger, Eskild, som ellers er 
meget lukket omkring sin hiv-status, fortalte sin 
tidligere sagsbehandler, at han er hiv-smittet, men 
har ikke specifi kt siden talt med nogen om det på 
socialforvaltningen. Men han går ud fra, som han 
siger, at de ved det, bl.a. fordi han har skrevet un-
der på en samtykkeerklæring til, at de må indhente 
oplysninger om ham. Han er heller ikke bekym-
ret for, om de på socialforvaltningen bryder de-
res tavshedspligt i forhold til at fortælle, at han er 
smittet. At de internt går og taler sammen om det, 
er han ligeglad med. Han formoder, at han ikke er 
den eneste! Så selvom Eskild normalt ikke fortæl-
ler særlig mange, at han er smittet, har han ikke 
problemer med, at de ved det – og måske taler om 
det – på socialforvaltningen.

Omvendt fortæller en dansk kvinde, som bor 
i en mindre by, at hun ikke har fortalt på social-
forvaltningen, at hun er hiv-smittet. Årsagen er, at 
hun kender både socialrådgiveren og dennes fami-
lie – ikke privat, men ”alle kender jo alle”. Det gi-
ver en del problemer for hende at bo i et lille sam-
fund, i forhold til hvem der får at vide, at hun er 
hiv-smittet – og hvem der ikke gør. Hun har over-
vejet at skiftet læge, fordi han – ved en fejltagelse 
– fi k at vide, at hun er smittet, men socialforvalt-
ningen kan man jo ikke udskifte.

Brenda, en afrikansk kvinde, som ellers er me-
get lukket omkring sin hiv-status, har fortalt på 
socialforvaltningen, at hun er hiv-smittet. Hun 
fortæller, at det er afrikanere, der bekymrer hende.  
Hun er ligeglad med, at ”danskere” ved, hun er 
smittet. 

Afrikanerne kender mig, 
det gør danskerne ikke.

Hun er bange for, at hvis andre afrikanere fi nder 
ud af, at hun er hiv-smittet, så ender det med at 
hendes familie i hjemlandet, får det at vide. Denne 
bekymring har hun ikke, hvis en ”dansker” på so-
cialforvaltningen fortæller til en kollega eller æg-
tefællen derhjemme, at hun er hiv-smittet. De ved 
alligevel ikke, hvem hun er.

28 % af de personer, som har oplyst på social-
forvaltningen, at de er hiv-smittede, er bekymrede 
for, om personalet bryder deres tavshedspligt og 
fortæller andre om deres hiv-status. Særligt blandt 

»

Tabel 9.3 Hvis du på socialforvaltningen har oplyst 
nogen af de ansatte, at du er hiv-smittet, er du da 
nervøs for, at tavshedspligten brydes?

Alle 
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere
De gamle 
De nye 

Der er fl ere personer som har svaret på dette spørgsmål, end 
der har svaret, at de har været i kontakt med socialfor-
valtningen inden for de seneste 12 måneder, jvf. tabel 9.1. Som 
procentgrundlag har vi valgt, at anvende det samlede antal 
besvarelser for dette spørgsmål, frem for det antal, der har 
svaret, at de har været i kontakt med socialforvaltningen. 

28 %
26 %
26 %
17 %
37 %
36 %
25 %
34 %

56 %
64 %
59 %
52 %
42 %
54 %
61 %
50 %

Nej Ube-
svaret

Ja 

16 %
11 %
15 %
30 %
20 %
11 %
15 %
16 %

Antal be-
svarelser

357
149
116
23
59
28

200
151

Årsager til henvendelse på socialfor-
valtningen

Ud fra besvarelserne i spørgeskemaet kan man 
ikke se, hvor mange henvendelser den enkelte har 
haft til socialforvaltningen – om der er tale om 
blot en enkelt henvendelse eller et længere forløb. 
Det kan kun ses, om den enkelte har haft kontakt, 
og hvad kontakten evt. har handlet om, og den 
samme person kan i spørgeskemaet godt have an-
givet fl ere typer af henvendelsesårsager. 

Kontakten til socialforvaltningen kan dels 
handle om opfølgning på en ydelse, man allerede 
får, eller i forbindelse med ny ansøgning om en 
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ydelse, eksempelvis førtidspension. De fl este hen-
vendelser handler om kontanthjælp, førtidspen-
sion, sygedagpenge eller økonomisk hjælp til at be-
tale eksempelvis medicin, tandlæge, psykolog eller 
andet. 

De etniskes og stofbrugernes kontakt til social-
forvaltningen handler hyppigere om kontanthjælp 
end sygedagpenge, mens de øvrige grupper hyp-
pigere har kontakt til socialforvaltningen om syge-
dagpenge end kontanthjælp. En forklaring på den-
ne forskel kan være, at de etniske og stofbrugerne 
ikke i samme grad, som de øvrige grupper, har op-
tjent mulighed for at modtage sygedagpenge. 

En tredjedel af alle de respondenter, som har 
været i kontakt med socialforvaltningen, har haft 
behov for økonomisk hjælp til eksempelvis medi-
cin, tandlæge, psykolog eller andet. 62 % af stof-
brugerne har haft behov for denne form for hjælp, 
hvilket er den gruppe, som har haft hyppigst kon-
takt til socialforvaltningen herom. Men også de 
heteroseksuelle og biseksuelle har hyppigt kontakt 
med socialforvaltningen om såkaldte enkeltydelser.

15 % af alle har haft kontakt vedrørende fl eks-
job, og det er stort set ens for alle grupper. Flest 

homoseksuelle og ”gamle” har været i kontakt ved-
rørende revalidering. 

25 % af de homoseksuelle har angivet sygedag-
penge som henvendelsesårsag, lige som fl ere af ”de 
nye” (25 %) end ”de gamle” (15 %) har haft kon-
takt med socialforvaltningen herom. Dette kan an-
tyde en forskel i tilknytningen til arbejdsmarkedet, 
idet kun 8 % af de homoseksuelle har angivet kon-
tanthjælp som henvendelsesårsag, mens dette gæl-
der for 23 % af stofbrugene og 31 % af de etniske. 
Hvordan hiv-smittede oplever den hjælp, de får på 
socialforvaltningen, er der stor forskel på, og for-
ventningerne er formentlig også meget forskellige. 
Af spørgeskemaet fremgår, at næsten halvdelen af 
alle respondenter oplever, den hjælp de får som en-
ten ’meget god’ eller ’god’, mens en fjerdedel ople-
ver den som ’dårlig’ eller ’meget dårlig’. 

De heteroseksuelle og de etniske er mest til-
fredse, idet mere end halvdelen svarer, at de ople-
ver kontakten til socialforvaltningen som ’meget 
god’ eller ’god. 

Stofbrugerne er den gruppe, hvor færrest, 
nemlig kun er tredjedel, karakteriserer hjælpen, de 
har fået på socialforvaltningen, som ’meget god’ 

Tabel 9.4 Hvad var årsagen til din henvendelse (til socialforvaltningen)?

Alle 
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere
De gamle 
De nye 

Der er langt fl ere personer (602), som har svaret på dette spørgsmål, end der har svaret, at de har været i kontakt med socialforvaltningen inden for de 
seneste 12 måneder (394), jvf. tabel 9.1. Vi kan ikke vide om dette skyldes, at nogle respondenter har sat fl ere krydser ved dette spørgsmål, eller om 
nogle har ’overset’ spørgsmålet om, hvorvidt de har haft kontakt med socialforvaltningen. Som procentgrundlag har vi valgt at anvende det antal 
personer, som har oplyst at have været i kontakt med socialforvaltningen. Tabellen viser således henvendelsesårsager svarende til, at det er de i alt 394 
personer, der har oplyst at de har haft kontakt med socialforvaltningen inden for de sidste 12 måneder, der har haft fl ere henvendelsesårsagen og derfor 
sat fl ere krydser.
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socialforvaltningen bliver behandlet nogenlunde 
som før, de fortalte om deres hiv-status, og 14 % 
oplever faktisk, at de bliver behandlet bedre. Sær-
ligt blandt etniske og biseksuelle gør det sidste sig 
gældende. 

7 % af alle svarer, at de har oplevet modvilje og 
fordomme som følge af, at de har fortalt om deres 
hiv-status, og der er fl est blandt stofbrugere og bi-
seksuelle, der har oplevet disse negative reaktioner.

Det kan være svært at få nuancerne frem 
ved blot i et spørgeskema at stille spørgsmål om, 
hvorvidt den enkelte oplever at behandlingen har 
ændret sig, efter at personalet fi k kendskab til 
hiv-status. For hvad betyder det eksempelvis, at 
kontakten ’hverken er god eller dårlig’, eller når 
hele 35 % svarer, at de ikke ved, om behandlingen 
af dem har ændret sig?

Der er to typer problemstillinger; den ene 
handler om indsigt og rummelighed fra det sociale 
system og dermed den korrekte indsats, og den an-
den handler om kontaktens karakter. 

I forbindelse med både informantinterview og 
interview med interviewpersoner, er vi fl ere gan-
ge stødt på, at det sociale system har vanskeligt at 
håndtere de personer, som har været smittet gen-
nem mange år og som fejler fl ere ting. Det kan 
være svært for forvaltningen at afdække, hvad der 
er det primære problem, og hvor der eventuelt skal 
sættes ind først, hvilket kan komme til at præge 
kontakten til borgeren.  

Det er også blevet nævnt, at de etniske, der er 
i kontakt med det sociale system, generelt ikke har 

eller ’god’ og det er også i denne gruppe, at fl est 
har markeret, at de fi nder hjælpen ’dårlig’ eller ’me-
get dårlig’. En EU-rapport1 om stofbrugerne som 
Specialinstitutionen Forchhammersvej deltog i i 
2004, konkluderer da også, at kontakten mellem 
stofbrugerne og socialforvaltningen (og persona-
let i sundhedssystemet) er præget af en cirkel af 
mistillid. Stofbrugerne har mistillid til personalet, 
som ligeledes har mistillid til stofbrugerne. Denne 
undersøgelses konklusioner blev omtalt i kapitel 7, 
hvor der blev set nærmere på, hvordan denne mis-
tillid kan påvirke stofbrugernes behandling. 

For alle grupper gælder altså, at omkring en 
fjerdel oplever hjælpen som ”dårlig” eller ”meget 
dårlig” – dog med en stor forskel mellem grupper-
ne – og at en tredjedel oplever hjælpen som ”hver-
ken god eller dårlig”. Hvorvidt det sidste svar dæk-
ker over, at respondenterne har fået en ’middelgod’ 
hjælp – altså hverken nævneværdig god eller dårlig 
– eller det dækker over, at hjælpen nogle gange var 
god og andre gange dårlig, er det ikke muligt at 
svare på.

Gør kendskabet til hiv-status nogen 
forskel i behandlingen

Der er også i spørgeskemaet blevet spurgt til, om 
den enkelte har oplevet, at behandlingen på social-
forvaltningen ændrede sig, når personalet fi k kend-
skab til hiv-status, se tabel 9.6.

Knap fi re ud af ti svarer, at de oplever, at de på 

Tabel 9.5 Hvordan vil du beskrive den hjælp, du fi k/får på socialforvaltningen? 

Alle 
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere
De gamle
De nye

Der er fl ere personer, som har svaret på dette spørgsmål, end der har svaret, at de har været i kontakt med socialforvaltningen inden 
for de seneste 12 måneder, jvf. tabel 9.1. Som procentgrundlag har vi valgt at anvende det samlede antal besvarelser for dette 
spørgsmål, frem for det antal, der har svaret, at de har været i kontakt med socialforvaltningen.

18 %
13 %
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20 %
23 %
13 %
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16 %

29 %
27 %
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40 %
27 %
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31 %

11 %
16 %
7 %

12 %
9 %

10 %
12 %
10 %
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Dårlig
 

Hverken god 
eller dårlig

Meget
god 

14 %
12 %
17 %
4 %

13 %
27 %
13 %
16 %

Meget 
dårlig

408 
179
130
25
64
30

223
178

Antal be-
svarelser
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Tabel 9.6 Oplever du at kendskab til din hiv-smitte har ændret 
behandlingen af dig hos socialforvaltningen?

Alle 
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere
De gamle 
De nye 

Der er fl ere personer, som har svaret på dette spørgsmål, end der har svaret, at de har 
været i kontakt med socialforvaltningen inden for de seneste 12 måneder, jvf. tabel 9.1. 
Som procentgrundlag har vi valgt at anvende det samlede antal besvarelser for dette 
spørgsmål, frem for det antal, der har svaret, at de har været i kontakt med socialfor-
valtningen.
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en særlig god kontakt, hvilket svarer til de pro-
blemstillinger, som er beskrevet i Brobyggerrap-
porten.2 Det opleves, at der ofte er store sprog-
lige problemer, og at de etniske har svært ved at få 
hjælp til det, de har brug for og har krav på. Og de 
får også ofte breve tilsendt på dansk, som de ikke 
kan forstå. 

De etniske er dog ikke mere utilfredse end an-
dre grupper med den hjælp, de får på socialfor-
valtningen (tabel 9.5). Men det betyder ikke at de 
problemer, der faktisk er, ikke kan være mere van-
skelige end hos ikke-etniske borgere, og måske gør 
det samme forhold sig også gældende her som be-
skrevet i kapitel 7; nemlig at de etniske ikke ved, 
hvordan man som klient ”bruger socialforvaltnin-
gen”, hvad man kan bruge det sociale system til og 
hvad man faktisk har krav på.

I forbindelse med informantinterviewene i 
projektets indledende fase, interviewede vi også en 
række hiv-smittede. Lasse var en af dem. Han har 
kendt til sin hiv-status siden midten af 80’erne og 
har altså været smittet i mange år. Han fortæller, at 
han oplever, at det sociale system aldrig rigtig har 
været gearet til en sygdom som hiv. Han har op-
levet, at socialforvaltningen, da sygdommen kom 
frem, var ekstremt langsomme til at give pension 
til dem, der var smittet og havde behov for det og 
i dag synes han, at de er ekstremt hurtige til at tage 
pensionen fra folk igen. 

Lasse synes, at det sociale system har svært ved 
at forstå sygdommens kompleksitet. De har 
svært ved at forstå, at helbredssituationen æn-
drer sig, at man i en periode kan have det skidt, 
men at man godt kan få det bedre igen. Altså, at 
det kan gå ’op og ned’. 

Lasse begyndte som førtidspensionist at ar-
bejde som timelønnet, og det havde socialfor-
valtningen meget svært ved at forstå. Han fandt 
selv et fl eksjob, gjorde alt arbejdet selv med at 
’skrue det sammen’, men hans oplevelse var, at 
hans sagsbehandler nærmest blev fornærmet 
over det – frem for at se det som en positiv ud-
vikling for en person, som havde været meget 
syg, men som nu var klar til at prøve kræfter 
med arbejdsmarkedet igen. Endnu værre blev 
det, siger han, da han sagde fl eksjobbet op og 
ansøgte om at starte på et revalideringsforløb. 

Dette er dog næppe et isoleret problem for 
hiv-smittede. Problemstillingen er formentlig 
også aktuel for en række andre kroniske syg-

domme, hvor det på samme måde kan gå ’op og 
ned’. Uden forståelse for karakteren af sygdom-
men, kan det være svært at få opbakning fra det 
sociale system. 

Lasse sammenligner det sociale system i dag 
med den måde, det foregik på på hospitalerne i 
starten af 1980’erne. Dengang var det patienterne, 
der hele tiden skulle være skarpe, og måtte fortælle 
lægerne om eksempelvis forskellen på hiv og aids. 
I dag handler det om hele tiden at skulle forklare 
sagsbehandleren, at hiv er kronisk og forklare, at 
bivirkningerne kan være værre end sygdommen, 
men at bivirkningerne også kan forsvinde igen. 
Men det forstår Lasses sagsbehandler ikke. Hun 
forstår ikke, siger han, hvorfor man så ikke bare 
stopper med at tage medicinen. 

Fordi han har været smittet i mange år, oplever 
Lasse sig selv om ’en gammel rotte’ på området, 
men alligevel siger han, at han fl ere gange i proces-
sen har været dybt rystet, når han er gået fra møder 
med sin sagsbehandler. Han har derfor valgt, at 
han fremover vil have en hiv/aids-rådgiver fra en 
hiv-organisation med som bisidder, når han skal til 
møde med socialforvaltningen. 

Omvendt fortæller Sara, en afrikansk kvinde, 
at hun føler, hun skylder sin sagsbehandler ’alt’, at 
hun fx nu kan tænke på fremtiden og tør drømme 
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om at blive gammel med hiv. Allerede ved en af de 
første kontakter til socialforvaltningen, lige efter 
Sara var kommet til landet, fortalte hun sin sags-
behandler, at hun var hiv-smittet. Sagsbehandleren 
spurgte til hendes helbredsmæssige situation som 
helhed. Sara fortæller, at hun på det tidspunkt ikke 
selv havde noget håb om, at noget kunne hjælpe 
hende og redde hende fra at dø af hiv. Hun havde 
det psykisk utrolig dårligt i den periode og kastede 
konstant op. Sagsbehandleren sørgede for at fi nde 
nogle oplysninger frem om hiv og behandling, og 
få hende henvist til det nærmeste hiv-behandlen-
de center. Han var utrolig god til at tage hånd om 
hende. Kort tid efter Saras ankomst til landet, star-
tede hun på en uddannelse, og her havde hun stor 
brug for succes. Hun oplevede i den periode en 
utrolig god støtte fra sin sagsbehandler, og i dag er 
hun i arbejde og selvforsørgende.  

En stofbruger, Kenneth, har tidligere haft 
kontakt med socialforvaltningen, men han har al-
drig opfattet denne kontakt som god. Nu er han 
tilknyttet en institution for stofbrugere, som tager 
sig af hans ”socialforvaltningsting”, og han beskri-
ver, hvad det har betydet for ham:

De tager sig tid til at tale med en. Og 
hvis man er lidt nedtrykt og har en dårlig 
dag, er det dejligt lige at kunne snakke med 
en, og få luftet ud, ikk’, hvis det hele er no-
get lort… så kan man lige få det vendt til 
noget positivt, så jeg går med et smil igen. 
Det er de meget dygtige til herude, og de 
sætter sig ind i folks sted… hvordan det må 
være at skulle leve med sådan en [sygdom].

Stedet betyder rigtig meget for Kenneth, og han 
føler de har gjort rigtig meget for ham. Det er det 
bedste sted han har været tilknyttet, siger han! For-
skellen på her og andre steder han har været er, 
at medarbejderne giver sig tid til de brugere, der 
kommer: 

… de sætter sig ned og snakker med én, i 
stedet for at man bare kommer og skal hente 
sin metadon, som det har været tilfældet de 
andre steder, jeg har været tilknyttet. Der har 
de knap nok haft tid til at snakke med en.

»

»

Kenneths udsagn viser den vanskelighed, som man 
mange steder kan have ved at rumme stofbrugerne 
og disses særlige behov – og vigtigheden af, at man 
prioriteter denne udsatte gruppe.

I interviewene er der fl ere, som beskriver, 
hvordan hiv kan påvirke kontakten mellem dem og 
socialforvaltningens personale – hvordan de ople-
ver, at personalet træder ud af deres professionelle 
rolle, når de møder en hiv-smittet. Det beskrives 
ikke som diskrimination, men det er en form for 
negativ kontakt, som hiv-smittede oplever som 
forstyrrende og unødvendig. Hiv er måske kun en 
del af en forklaring på et problem, de har behov 
for hjælp til, men det kommer meget let til at fylde 
hele billedet. Mange oplever det som et udtryk for, 
at sagsbehandlere ikke møder hiv-smittede særlig 
ofte. 

Tina har været hiv-smittet i mange år og er 
førtidspensionist. Hun fortæller, at hun stadig har 
uheldige oplevelser, når hun af den ene eller anden 
årsag er i kontakt med et offentligt kontor. Tina 
fortæller, at når hun sådanne steder fortæller, at 
hun er hiv-smittet, glemmer de alt andet, og bliver 
meget optaget af, at hun er smittet. De begynder så 
typisk at spørge om, hvordan hun er blevet smittet 
”og den slags spørgsmål”. Tina oplever dette som 
en ubehagelig situation. I dag har hun lært at hånd-
tere det fra den humoristiske side, men engang 
syntes hun, det var forfærdeligt. 

Jeg får lyst til at spørge, om 
de vil prøve at røre ved mig.

Tina fortæller videre, at det jo ikke er fordi, det 
som sådan er en negativ reaktion, men hun ople-
ver, at personalet falder ud af deres professionelle 
rolle, og at det bliver hendes ansvar at sørge for at 
få samtalen tilbage til det, den oprindelig handlede 
om. Spørgsmål om hvordan hun fx er blevet smit-
tet, har hun ikke nødvendigvis lyst til at fortælle 
alle om.

Selvom Tina ikke oplever det som en negativ 
reaktion, må man sige, at der er tale om en negativ 
opmærksomhed. 

Også Tinas datter har haft lignende oplevelser, 
hvis hun i kontakten med offentlige myndigheder, 
har fortalt, at hendes mor er hiv-smittet. Eksem-
pelvis havde datteren behov for en pasningsord-

»
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ning til sit barn, da hun blev skilt. På socialforvalt-
ningen blev de opmærksomme på, at hendes mor 
var førtidspensionist, og de spurgte derfor, om 
Tina ikke kunne passe barnebarnet. Datteren for-
talte, at hendes mor helbred svingede meget, fordi 
hun var hiv-smittet, og at hun derfor ikke kunne 
’bruges’ som pasningsordning. 

Sagsbehandleren reagerede med at sige: 
 ”GUUUD … er hun hiv-smittet?!”, og det hele 
kom pludselig til at handle om, at hun havde en 
hiv-smittet mor, og også hun spurgte til, hvordan 
Tina var blevet smittet osv. Det var meget svært 
for datteren, at få samtalen tilbage til dét den re-
elt handlede om, nemlig pasningsordningen for sit 
barn. 

Det er ligesom om, det overtager i kon-
takten med offentlige instanser, selv om at 
det slet ingen relevans har. Og det er skide ir-
riterende nogen gange, og man får lyst til at 
sige til dem – hold lige fokus! Jeg er stadig 
den samme person. Og nogen gange får man 
lyst til at sige: ”Så hold dog op for fanden, det 
var bare en lille biting, for at forklare … ”. 

Det øvrige sundhedssystem

Ligesom med kontakten til socialforvaltningen 
kan der være mange årsager til, at hiv-smittede har 
brug for kontakt med sundhedssystemet (ud over 
det hiv-behandlende center). Der kan være tale om 
kontakt til ens praktiserende læge, tandlæge eller 
andre hospitalsafdelinger eller speciallæger. 

I spørgeskemaet er der kun spurgt til, om den 

»

de endnu ikke har fortalt det, men at de besluttet 
sig for at fortælle det, hvis de skal have foretaget 
et større indgreb. En enkelt siger direkte, at hun 
egentlig gerne vil fortælle det til sin tandlæge, men 
at hun er bange for reaktionen. 

I den indledende fase af denne undersøgelse 
talte vi med fl ere informanter, som havde en for-
modning om, at der var mange hiv-smittede, som 
ikke havde fortalt deres praktiserende læge om de-
res hiv-status, og at dette måske særligt i provinsen 
var et problem, fordi frygten for sladder kan være 
mere udtalt her. 

Besvarelserne af spørgeskemaet tyder dog ikke 
på, at dette er en problemstilling, som er særlig ud-
talt blandt Levekårsundersøgelsens respondenter. 
Kun 5 % af alle respondenter har svaret, at deres 
praktiserende læge ikke kender til deres hiv-status, 
og 5 % ved det ikke. 

Antallet af personer, som har svaret på, hvor-
for deres praktiserende læge ikke kender til deres 
hiv-status, er meget lille, og det er derfor svært at 
konkludere noget entydigt ud fra besvarelserne i 
spørgeskemaet. Men meget tyder på, at den helt 
overvejende grund til, at den praktiserende læge 
ikke kender til hiv-status, er fordi man ikke kom-
mer hos den praktiserende læge. Der er også per-
soner, som har svaret, at årsagen er, at de ikke ser 
det nødvendigt, at den praktiserende læge kender 
til deres hiv-status, at de er bekymret for, om tavs-
hedspligten overholdes, eller at de hos den prakti-
serende læge ikke ønsker at blive set som den hiv-
smittede. Men besvarelsesgrundlaget er som nævnt 
så begrænset, at det ikke er muligt at lave entydige 
konklusioner herom.

En enkelt af interviewpersonerne fortæller, at 
hun på hospitalet, har skrevet under på – uden at 

Tabel 9.7 Ved din praktiserende læge, at du er hiv-smittet?

Alle 
Homoseksuelle
Heteroseksuelle
Biseksuelle
Etniske
Stofbrugere
De gamle 
De nye 

88 %
89 %
89 %
81 %
84 %
74 %
91 %
85 %

5 %
5 %
6 %

13 %
5 %

18 %
5 %
7 %

Nej Ved
ikke

Ja 

5 %
5 %
3 %
7 %
7 %
5 %
4 %
6 %

Ube-
svaret

2 %
1 %
1 %
-
5 %
3 %
1 %
2 %

Antal be-
svaret
1.212

637
340

70
133
39

634
558

praktiserende læge kender til ens hiv-
status, og hvad årsagen er til, at man 
eventuelt ikke har fortalt det. Men i in-
terviewene har vi talt mere bredt med in-
terviewpersonerne om deres erfaringer 
med det øvrige sundhedssystem. 

Mange har overvejelser om, hvem 
der skal have det at vide – og i givet fald, 
hvornår man skal fortælle det. Flere for-
tæller, at de har haft mange overvejelser, 
når de skulle fortælle deres tandlæge, at 
de er hiv-smittede. Og fl ere fortæller, at 
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være opmærksom på det – at hendes praktiserende 
læge måtte få at vide, at hun er hiv-smittet. Det op-
dagede hun, da hun skulle have fornyet en henvis-
ning til en speciallæge. Her spurgte lægen, om der i 
den nye henvisning skulle stå, at hun var hiv-smit-
tet. Hun blev en smule chokeret over, at lægen vid-
ste det, for hun havde egentlig ikke rigtig lyst til, 
at han skulle have den information. Årsagen til, at 
hun ikke havde lyst til, at hendes egen læge skulle 
have kendskab til, at hun er smittet er, at hun bor 
i et mindre samfund og derfor er bange for, at det 
skal rygtes.

Der er meget, som tyder på, at hiv-smittede 
oplever problemer i forhold til det øvrige sund-
hedssystem, som det er nødvendigt at se nærmere 
på. I interviewene har fl ere interviewpersoner for-
talt om uheldige oplevelser med det sundhedssy-
stem, som er ’udenfor’ det hiv-behandlende center. 
Oplevelser som er overraskende i betragtning af, at 
der her er tale om personale, som er sundhedsfag-
ligt uddannede, og som man burde forvente mere 
indsigt fra. Det er oplevelser, som for fl ere har re-
sulteret i, at de har lavet en aftale med det hiv-be-
handlende center om, at de i første omgang altid 
henvender sig der, frem for i det øvrige sundheds-
system. 

En hiv-smittet kvinde, Charlotte, fortæller 
at hun har oplevet mange forskellige reaktioner i 
sundhedssystemet, når hun har fortalt om sin hiv-
status. Hun siger, at mange bliver ”helt forstyrre-
de” over at få det at vide.

På det seneste har hun haft en række oplevel-
ser, som bærer præg af, at læger og sygeplejersker 
ikke tør eller ikke vil, behandle hende. De henvi-
ser hele tiden til, at hun er hiv-smittet, og at det må 
være årsagen til eventuelle helbredsmæssige pro-
blemer. Hun bliver derfor hele tiden henvist videre 
til andre, og i sidste ende til det hiv-behandlende 
center. ”Det er ligesom om de bliver bange og gi-
ver op, og at de helst vil have mig til at forsvinde 
igen”, fortæller Charlotte.

Eksempelvis har hun for nylig været indlagt et 
par gange for nogle mindre indgreb. Hun har her 
oplevet, at, selv efter fl ere gange at have gjort op-
mærksom på sin hiv-status, bruger, personalet ikke 
handsker, når de skal tage blodprøver. Hun har 
derfor selv fl ere gange måttet gøre opmærksom på 
sin hiv-status. Resultatet har hver gang været, at sy-

geplejerskerne blev helt ’befi ppede’, fortæller Char-
lotte.

Charlotte fortæller om en konkret oplevelse, 
hvor hun lige var blevet opereret. Der kommer 
en sygeplejerske hen til hendes seng for at tage 
en blodprøve. En anden sygeplejerske, som står 
i  hospitalsstuen opdager, at denne sygeplejerske 
– uden handsker– er ved at tage en blodprøve på 
Charlotte, og kalder hende højlydt til sig. Sygeple-
jersken, som er ved at tage boldprøven, siger hun 
lige skal være færdig hos Charlotte, men den anden 
råber så: ”NEJ! DU SKAL KOMME HER HEN 
NU!”. Da Charlotte efterfølgende ser dem stå og 
hviske sammen, og sygeplejersken bagefter går hen 
for at tage handsker på, inden hun skal tage blod-
prøve, er Charlotte klar over, hvad der er foregået. 

Hiv får tilsyneladende personalet her til at rea-
gere uhensigtsmæssigt. Det havde formentlig været 
meget mere behageligt og respektfuldt over for alle 
parter, særligt Charlotte, hvis sygeplejersken stille 
og roligt var gået hen for at sige til kollegaen, at 
hun skal huske at tage handsker på. 

Charlotte har nu aftalt med det hiv-behandlen-
de center, at hun altid i første omgang henvender 
sig der. Hun oplever, at personalets reaktioner an-
dre steder gøre hende utryg – og hun synes, at hun 
får en dårlig behandling. 

Også Bente, der for nylig har været hos en gy-
nækolog, kan fortælle om dårlige oplevelser. Hun 
valgte at fortælle gynækologen, at hun er smittet 
og denne reagerede ved at sige ”Er DU hiv-smittet 
– hvordan er du da blevet det?!” Lidt overrump-
let fortæller hun, hvordan hun er blevet smittet, 
og han svarer hertil ”NEJ DA!”, og glemmer fuld-
stændig, hvad han var i gang med. I stedet spør-
ger han ind til, hvor længe hun har været smittet, 
og hvordan det er at leve som smittet. Det var for 
Bente en meget ubehagelig oplevelse.

Morten, som har vidst, at han er smittet si-
den midt i 80’erne og ikke lever hemmeligt med 
sin hiv-status, kan fortælle om mange særprægede 
oplevelser fra ”gamle dage”, hvor tandlægerne fx 
dækkede hele klinikken til i plastic, når ham og 
hans hiv-smittede venner skulle have behandlet 
tænder. Han fortæller videre:

Og så har jeg lige oplevet det ved en spe-
ciallæge, hvor jeg skulle have opereret noget 
»
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ved en tå, og så siger han: ’Får du medicin’. Jeg 
siger: ’Jeg får kombinationsbehandling, men 
det er vel ikke det du mener’. Nej, det var så-
dan noget blodfortyndende og sådan noget. 
’Nej nej, det gør jeg ikke. Det der får jeg pga. 
hiv’. Så siger han: ’Hvad skal vi så gøre med 
dit affald?’ Så sagde jeg: ’Hvad mener du med 
affald – det du skal skære af tåen eller hvad?’ 
Nej, han mente papir, det der grønne operati-
onsdækningspapir. Så sagde jeg: ’Ved du hvad 
… det må du simpelthen selv fi nde ud af’, for 
jeg skulle ikke opereres den dag, jeg skulle 
bare tjekkes og så have en ny tid. Jeg sagde: 
”Det må du selv fi nde ud af til næste gang, 
jeg kommer, det er jo dit problem’. Og så var 
der ingen ting næste gang, jeg kom. Men jeg 
tænkte bare: ’2006, det er simpelthen fanta-
stisk det her’. At det kan lade sig gøre, ikk’.

Men Morten lader sig ikke gå på af den slags mere, 
siger han og forklarer:

Jeg tror det er fordi, jeg har levet åbent i 
så mange år, at jeg tænker, at det ikke er mit 
problem. Jeg tænker, at det jo er hans pro-
blem. Så det bliver sådan med et træk på 
smilebåndet, når jeg siger det til ham. Men 
jeg ville også blive vred, hvis han havde 
sagt, at: ’Så skal du være den, der kommer 
sidst i min konsultation’. Det ville jeg pro-
testere over og sige: ’Det er ikke fair’. Det 
ville jeg gøre. Men jeg har også tyve år på 
bagen, ikk’. Det tror jeg, er en del af det.

Men det kræver tilsyneladende personlig styrke – 
eller at man kan trække på smilebåndet eller bruge 
sin humoristiske sans, som Morten og Charlotte 
gør det – at skulle møde det øvrige sundhedssy-
stem. Og med den psykiske skrøbelighed vi så at 
mange havde (kapitel 6), så er det langt fra alle, der 
kan håndtere personalets uhensigtsmæssige reak-
tioner.

Konklusion og anbefalinger 

Mange af respondenterne i Levekårsundersøgel-
sen har haft kontakt med socialforvaltningen og 

»

den del af sundhedssystemet, som ikke er det hiv-
behandlende center. Det er derfor vigtigt, at man 
mødes professionelt og får den hjælp, man har 
brug for disse steder.

En tredjedel af alle respondenter har inden 
for de seneste 12 måneder været i kontakt med so-
cialforvaltningen. Flest blandt de etniske og stof-
brugerne og færrest blandt de homoseksuelle, har 
været i kontakt med socialforvaltningen gennem 
denne periode. 

Denne fordeling hænger formentlig sammen 
med, at de homoseksuelle er den gruppe, som er 
bedst tilknyttet arbejdsmarkedet, og hvor færrest 
derfor har behov for en indsats fra socialforvalt-
ningen, mens de etniske og stofbrugerne er dår-
ligst tilknyttet arbejdsmarkedet (jvf. kapitel 2). 

Mere end 80 % af alle de respondenter, som 
har været i kontakt med socialforvaltningen, har 
der fortalt, at de er hiv-smittede. 

Der er meget få oplevelser af decideret diskri-
mination i kontakten med socialforvaltningen og 
det øvrige sundhedssystem. Men gennem inter-
viewene er det blevet tydeligt, at der er stor forskel 
på, hvad det betyder for den enkelte at fortælle om 
sin hiv-status til personalet på socialforvaltningen. 
For nogle betyder det ikke noget, om personalet 
taler sammen indbyrdes om deres hiv-status, el-
ler fortæller det til ægtefællen derhjemme. For an-
dre har det stor betydning. Ikke mindst har inter-
viewpersoner, som bor i mindre byer, haft denne 
bekymring. 

Mere end en fjerdedel af alle svarer, at de er 
nervøse for, at det skal rygtes, når de har fortalt på 
socialforvaltningen, at de er hiv-smittede. Dette 
hænger formentlig sammen med det store behov 
for kontrol med hvem og hvor mange, der ken-
der til deres hiv-status, der er identifi ceret gennem 
denne undersøgelse (jvf. kapitel 4). At fortælle det 
på socialforvaltningen kan give en følelse af at 
”give slip” på denne kontrol. Det tyder på, at dette 
særligt er et problem blandt de etniske og stofbru-
gerne. 

For stofbrugernes vedkommende kan det skyl-
des manglende tillid til personalet i socialforvalt-
ningen, for de etniske handler det måske mere om 
deres i forvejen store frygt for, at det skal rygtes, at 
de er hiv-smittede. 

Men angsten for, at det skal rygtes kan også 
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være udtryk for, at hiv-smittede oplever, at perso-
nalet disse steder træder ud af deres professionelle 
rolle, når de fortæller om deres hiv-status. 

Med hensyn til hvordan den hjælp man har 
fået på socialforvaltningen har været, svarer knap 
halvdelen, at den har været ’meget god’ eller ’god’, 
mens en fjerdedel oplever den som ’dårlig’ eller 
’meget dårlig’. Det er de heteroseksuelle og de et-
niske, som er mest tilfredse, mens stofbrugerne er 
mindst tilfredse. Dette kan skyldes, at kontakten til 
stofbrugerne generelt, både i forhold til socialfor-
valtningen og de hiv-behandlende centre, ofte er 
dårlig. 

Flere interviewpersoner har kunnet fortælle 
om uhensigtsmæssige reaktioner, både på social-
forvaltningen og i det øvrige sundhedssystem, når 
de har fortalt om deres hiv-status. Reaktioner hvor 
sundhedsfagligt personale har givet udtryk for uvi-
denhed om hiv eller endda angst for smitterisiko. 
De konkrete historier vi har refereret i denne un-
dersøgelse, er alle fra nyere tid, og altså ikke gamle 
historier, som kan forklares med, at de er fra en 
tid, hvor kendskabet til hiv var ringe. 

Særlig bemærkelsesværdigt er det ringe kend-
skab til hiv i det øvrige sundhedssystem, som be-
virker at mange hiv-smittede føler, at de ikke får 
den behandling, de har behov for, og at nogle end-
da føler sig afvist og utrygge. Flere beskriver, at de 
helt har opgivet at henvende sig andre steder end 
på det hiv-behandlende center, når de har behov 
for sundhedsydelser. 

Dette er ikke kun problematisk, fordi persona-
let på de hiv-behandlende centre har ikke tid til at 
skulle fungere som praktiserende læge eller spe-
ciallæge for alle hiv-patienter, men også fordi det 
handler om, at hvis hiv skal ’normaliseres’ i sam-
fundet som helhed, må et af de første skridt på ve-
jen være, at hiv-smittede føler sig trygt modtaget i 
det øvrige sundhedssystem. 

Resultaterne fra Levekårsundersøgelsen tyder 
altså på, at selvom at problemer med egentlig dis-
krimination ikke fylder meget i hiv-smittedes kon-
takt med socialforvaltningen og det øvrige sund-
hedssystem, er der store opgaver at tage fat på. 

Meget tyder på, at der både i socialforvalt-
ningen og i det øvrige sundhedssystem er dårligt 
kendskab til hiv. Og at der måske i socialforvalt-
ningen mangler kendskab til dét at have en kronisk 
sygdom, som periodevis kan forandre sig, uden 
dermed at ændre vilkårene for de særlige foran-
staltninger, den enkelte kan have behov for. 

Det må anbefales, at der bliver taget hånd om 
denne problemstilling. Dette kan gøres dels ved at 
sætte øget fokus på hiv og smitteveje i uddannel-
sen af sundhedspersonale og dels ved øget infor-
mation til det allerede uddannede personale. 

Der kan i socialforvaltningen også være tale 
om et øget fokus på dét at leve med en kronisk 
sygdom og de særlige problemstillinger, der følger 
heraf i uddannelsen af det socialfaglige personale.

  Jakob Sloth Madsen og Christian Hvidt: Living with the 
Daily Dose – Comparing National Policies and Practices to 
Improve Access and Adherence of Hiv-positive Drug Users to 
Antiretroviral Treatment: Specialinstitutionen Forchhammers-
vej: 2004

  Tina Bruun: Min største frygt er, at jeg vågner op en dag 
og er død …: Brobyggerprojektet: Hiv-Danmark: 2004
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Denne undersøgelse har tydeligt vist, at hiv-smit-
tede i Danmark ikke er en homogen gruppe. Der 
er områder, hvor det giver mening at tale om pro-
blemstillinger for hiv-smittede generelt, men det er 
i lige så høj grad vigtigt, at se på de områder, hvor 
problemstillingerne er forskellige i de forskellige 
grupper af hiv-smittede.

Der er mange, som klarer sig godt, og lever et 
liv, hvor de ikke i udpræget grad er påvirket af de-
res hiv-status, men der er også mange, som er ty-
deligt tynget af at ”bære rundt” på deres hiv-status 
– og en hemmelighed!

Når man ser på statistikken over ny-konstate-
rede hiv-smittede, fylder følgende tre kategorier 
fortsat meget; mænd, der har sex med mænd, et-
niske og stofbrugere, og der er derfor god grund 
til fortsat at holde fokus på disse grupper i det 
forebyggende og støttende arbejde. Men der er 
samtidig også behov for en normalisering af hiv i 
Danmark, hvor fokus sættes på, at det er helt al-
mindelige mennesker med helt almindelige liv, der 
bliver smittet med hiv – og hvor hiv-smittede bli-
ver mødt med helt normale reaktioner, når de for-
tæller til andre, at de er smittede.

På mange områder svarer forskellene mellem 
de grupper, som denne rapport har opdelt hiv-
smittede i, til de forskelle, som ses i befolkningen 
som helhed. Stofbrugerne og de etniske er to sær-
ligt udsatte grupper – både blandt hiv-smittede og 
i befolkningen som helhed. 

Disse to grupper er både dårligere stillet i for-
hold økonomi og tilknytning til arbejdsmarkedet, 
men også i forhold til en lang række andre pro-
blemstillinger, som angsten for rygter og tavshed 
om deres hiv-status. Også når vi ser på den psyki-
ske skrøbelighed, som er identifi ceret i denne rap-
port, bliver det tydeligt, at der er tale om særligt 
udsatte personer. Denne udsathed kan måske for-
klares med, at der er tale om dobbeltudsatte grup-
per, som både er hiv-smittede og stofbrugere eller 
etniske. Der er derfor et særligt behov for fokus 
på støtte og rådgivning til hiv-smittede etniske og 
stofbrugere.

Med denne undersøgelse er det langt fra lyk-
kedes os, at nå ud til de dårligst stillede i disse to 
grupper, på trods af ihærdige forsøg. Der er en 
tydelig underrepræsentation af afrikansk-fødte 
hiv-smittede blandt undersøgelsens respondenter 

Konklusion og anbefalinger10.10.
og man må formode, at det er de dårligst stillede 
blandt disse, der ikke har udfyldt spørgeskemaet. 
Også stofbrugerne er underrepræsenteret i under-
søgelsen og også her må man formode, at det er de 
svagest stillede fra denne gruppe, der ikke har haft 
overskud til at svare på det omfattende spørgeske-
ma, fx hiv-smittede stofbrugere uden tilknytning 
til misbrugsinstitutioner. Mennesker, som for man-
ges vedkommende er dårligt integreret i samfundet 
og har en dårlig kontakt til socialforvaltningen og 
behandlingsstederne. Det må anbefales, at der ar-
bejdes på at skaffe øget viden om disse to grupper.

Det lader ikke til, generelt set, at responden-
terne i undersøgelsen er socialt dårligere stillet end 
befolkningen som helhed. Men særligt etniske og 
stofbrugere er som nævnt dårligere tilknyttet ar-
bejdsmarkedet og har både en dårligere økono-
mi og et lavere rådighedsbeløb end den samlede 
gruppe af hiv-smittede. De homoseksuelle lader til 
på en række områder at klare sig bedre end hetero-
seksuelle og biseksuelle – de har eksempelvis en 
bedre tilknytning til arbejdsmarkedet og også en 
bedre økonomi. 

Derimod er der blandt respondenterne i denne 
undersøgelse en overvægt af skilsmisser og sepa-
rationer set i forhold til baggrundsbefolkningen. 
Data fra denne undersøgelse kan ikke afklare om 
der er en større risiko for at blive separeret og skilt, 
fordi man er smittet med hiv eller om det forhol-
der sig omvendt, at der er en større risiko for at 
blive smittet med hiv, fordi man bliver separeret og 
skilt. Vi anbefaler, at sammenhængen i dette un-
dersøges nærmere.

Denne undersøgelse har ikke omfattet børn og 
unge under 18 år, og det anbefales derfor, at der 
bliver set nærmere på de særlige problemstillinger, 
der er forbundet med at være hiv-smittet som barn 
og ung, herunder om der er tilstrækkeligt med til-
bud om rådgivning og støtte for denne gruppe hiv-
smittede. 

At være smittet som barn eller helt ung giver 
nogle ganske særlige problemstillinger i forhold til 
at skulle fortælle andre, at man er smittet, at skulle 
lære sig selv og sin seksualitet at kende – og for 
manges vedkommende bære rundt på sin hiv-sta-
tus som en hemmelighed. Tilbuddet om rådgiv-
ning og støtte til denne gruppe kan være afgørende 
for det liv disse børn og unge får fremover.
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Stigmatisering

Det er mere end 25 år siden hiv blev en realitet i 
Danmark og på trods af mange års information 
og oplysning, føler mange hiv-smittede sig fortsat 
stigmatiseret i både privatlivet og arbejdslivet. 

Dette kommer blandt andet til udtryk ved, 
at mange hiv-smittede har store overvejelser om, 
hvem og hvor mange, de skal fortælle om deres 
hiv-status. Ganske mange, næsten hver femte, har 
kun fortalt ganske få personer – to eller mindre – 
at de er smittede, og blandt de etniske er det mere 
end halvdelen af alle, der har involveret så få i de-
res situation. 

Interviewene har tydeliggjort, at der hos man-
ge interviewpersoner er et stort behov for at have 
nøje kontrol med hvem og hvor mange, der ken-
der til deres hiv-status. Og der ses en tendens til at 
personer, der er fundet smittede efter 1996, fortæl-
ler færre mennesker, om deres hiv-status, end per-
soner, der er fundet smittet tidligere. I forlængelse 
heraf er mere end hver tredje nervøs for, at det skal 
rygtes i omgangskredsen, at de er smittede og igen 
skiller gruppen af etniske sig ud – her er det mere 
end halvdelen, der frygter for rygter.

Knap hver fjerde oplever, at andre i en eller 
anden grad er bange for dem og holder fysisk af-
stand, men endnu fl ere oplever, at det er dem selv, 
som holder afstand til andre. Stigmatisering og 
selvstigmatisering er for mange en uadskilleligdel 
af dét at være hiv-smittet.

For de fl este hiv-smittede er dét, at fortælle 
andre om deres hiv-status, en fortløbende proces, 
som selv efter mange år kan være vanskelig. Og 
det er ikke alle, der fortæller fl ere og fl ere, at de er 
hiv-smittede. Nogle vælger at ”gå den modsatte 
vej” og bliver altså mere og mere private med deres 
hiv-status. Dette kan fx skyldes forandringer i pri-
vatlivet eller arbejdslivet, som har gjort, at de ikke 
længere er interesseret i, at andre skal vide, at de er 
smittede.  

Det er ikke målet i sig selv, at fl est mulig nød-
vendigvis skal fortælle så mange som muligt om 
deres hiv-status. Målet må være, at så mange som 
muligt føler sig trygge ved at fortælle om deres 
hiv-status, når de skønner, at det er relevant at gøre 
det. 

Men der fi ndes ikke ”én rigtig sandhed” der 

gælder for alle om, hvor mange der skal have kend-
skab til hiv-status og hvordan det skal fortælles 
– det kræver nøje overvejelser og afklaring for de 
fl este at fi nde frem til den balance, som gør dem 
i stand til at vurdere i hvilke sammenhænge, det 
er relevant at fortælle – og turde gøre det uden at 
frygte andres reaktion. Rådgivning vil kunne hjæl-
pe mange med disse overvejelser. 

Vi anbefaler derfor, at der bliver gennem-
ført kampagner til bekæmpelse af stigmatisering 
af hiv-smittede og øget information om den lave 
smitsomhed af hiv. Der er en overdreven frygt for 
smitterisiko hos mange mennesker.

Det er vigtigt at notere sig, at behovet for anti-
stigma-kampagner og øget information om hiv 
ikke blot er et behov i den generelle befolkning. 
Denne undersøgelse har også tydeliggjort et stort 
behov herfor blandt ansatte i landets socialforvalt-
ninger og i den del af sundhedssystemet, hvor man 
ikke i det daglige arbejder med hiv-smittede.

Noget tyder på, at der i nogle socialforvaltnin-
ger er et dårligt kendskab til hiv – og måske i det 
hele taget til dét at lide af en kronisk sygdom, som 
ikke er ’stabil’ – men en sygdom som gør, at hel-
bredet kan forandre sig og som stiller krav til en 
indsats, som er fl eksibel og rummelig. Vi anbefa-
ler derfor, at der arbejdes på at forbedre oplysnin-
gen på dette område. Patientforeninger for perso-
ner som lever med kroniske sygdomme kan evt. 
gå sammen om en indsats, hvor både studerende 
og det eksisterende personale bliver klædt på til at 
håndtere klienter med kroniske sygdomme. 

Størstedelen af dem, der er i kontakt med so-
cialforvaltningen har her fortalt, at de er hiv-
 smittede. Mange, mere end hver fjerde, er i den 
forbindelse bange for, at de ansatte skal bryde de-
res tavshedspligt. Dette kan hænge sammen med, 
at fl ere kan fortælle om oplevelser, hvor personalet 
træder ud af deres faglige rolle, når de fortæller om 
deres hiv-status – og det hænger formentlig også 
sammen med det store behov for kontrol over, 
hvem der har kendskab til deres hiv-status, som 
mange har. Problemet er sandsynligvis størst uden-
for de store byer, altså i samfund hvor ”alle ken-
der alle” – det er typisk her, at vi i interviewene er 
stødt på bekymringen for om ansatte bryder deres 
tavshedspligt.

Særligt blandt etniske og stofbrugere er be-
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kymringen for at tavshedspligten brydes stor. De 
etniske er i forvejen meget bange for, at det skal 
rygtes at de er smittede, og stofbrugerne har gene-
relt et forhold til socialforvaltningen, som er præ-
get af gensidig mistillid.  

Oplevelser af egentlig diskrimination pga. hiv-
status i socialforvaltningen og sundhedssystemet 
er sjældne, men der er fl ere, som fortæller om op-
levelser, hvor personalet har reageret både uprofes-
sionelt og uhensigtsmæssigt, når de har fået oplyst, 
at deres klienter / patienter var hiv-smittede. En 
kontakt som af den enkelte opleves som upassende 
og for nogle ubehagelig. 

Også i kontakten med det øvrige sundheds-
system kunne fl ere interviewpersoner fortælle om 
uheldige oplevelser. Mange af deltagerne i denne 
undersøgelse havde forestillet sig en normal kon-
takt til det øvrige sundhedssystem, selvom de var 
hiv-smittede, men i praksis kan dette være vanske-
ligt og nogle ender med primært at have kontakt til 
det hiv-behandlende center. 

Flere interviewpersoner har mødt uhensigts-
mæssige reaktioner i det øvrige sundhedssystem, 
som bærer præg af, at personalet her ikke har til-
strækkeligt kendskab til hiv og har en ubegrundet 
og overdreven frygt for smitterisiko – hvilket må 
siges at være helt uacceptabelt. Konsekvensen kan 
være, at man ikke får den behandling, man har 
krav på, og man føler sig afvist og utryg i kontak-
ten. Hvis sundhedspersonalet reagerer uhensigts-
mæssigt i forhold til hiv-patienter, kan det ikke 
forventes, at ”almindelige mennesker” skal reagere 
anderledes. Det må kunne forventes, at sundheds-
personalet er rollemodeller på dette område.

Det må derfor anbefales, at der laves en mål-
rettet indsats her – både i forhold til uddannelses-
institutioner og dermed det kommende sundheds-
personale, og i forhold til det allerede eksisterende 
personale. 

Der har blandt informanterne i denne under-
søgelse været peget på, at der er sket en øget stig-
matisering af hiv-smittede i bøssemiljøet. Hvorvidt 
det faktisk forholder sig sådan, har denne under-
søgelse ikke været i stand til at bekræfte, men det 
anbefales at det undersøges nærmere. En øget stig-
matisering af hiv-smittede i bøssemiljøet vil kunne 
modvirke de generelle forebyggende tiltag i dette 
miljø.

Psykisk skrøbelighed

Der er identifi ceret en psykisk skrøbelighed blandt 
en betydelig del af respondenterne i undersøgel-
sen. På alle parametre, der omhandler den enkel-
tes evne til at håndtere hverdagens små og store 
problemer (fx har du været i stand til at håndtere 
dagligdagens irritationsmomenter; har du følt, at 
vanskelighederne hobede sig op; har du været ude 
af stand til at kontrollere betydningsfulde ting i dit 
liv, etc.) er det tydeligt, at respondenterne har langt 
større vanskeligheder end baggrundsbefolkningen 
– og igen ses det, at det er grupperne af etniske 
og stofbrugere, der har det sværest. Blandt inter-
viewpersonerne blev dette bekræftet af historier 
om, hvordan ofte små og overraskende ting i hver-
dagen, kunne vælte læsset for den enkelte. 

Dertil kommer, at langt fl ere af respondenter-
ne i denne undersøgelse end i baggrundsbefolknin-
gen føler sig alene og isoleret. Følelsen af at være 
alene kan ikke forklares med at have færre venner 
og familie, idet der her ikke ses nogen forskel fra 
befolkningen som helhed. Om denne følelse af 
at være alene hænger sammen med den psykiske 
skrøbelighed, følelsen af at bære rundt på en hem-
melighed eller om det skyldes, at den enkelte træk-
ker sig fra sociale relationer, fordi man er bange for 
andres blikke og fordomme, kan ikke afgøres. 

Den psykiske skrøbelighed og følelsen af at 
være alene og isoleret, er udbredt blandt alle – men 
særligt ses det blandt stofbrugere og etniske. Det 
anbefales derfor, at der på dette område sættes sær-
ligt fokus på disse to grupper. Men generelt er det 
et vigtigt område i rådgivning af hiv-smittede. 

Kun ganske få blandt de interviewede har fået 
en henvisning til psykologsamtaler i forbindelse 
med, at de fi k konstateret hiv. 15 % af responden-
terne har inden for det sidste år været i kontakt 
med en psykolog, men også ganske mange giver 
udtryk for, at de på et tidspunkt har haft behov for 
at tale med en psykolog, psykiater eller terapeut, 
men har ikke gjort det, fordi de enten ikke havde 
råd eller ikke vidste, hvordan de kom i kontakt 
med en sådan. Der bør i rådgivningen af hiv-smit-
tede i almindelighed – og i rådgivningen af ny-
konstaterede i særdeleshed – være fokus på sådan-
ne behov hos den enkelte. Der vil i langt de fl este 
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tilfælde kunne udfærdiges en henvisning således, at 
den enkeltes økonomi ikke belastes unødigt. 

Blandt respondenterne er der et stort forbrug 
af sovemedicin og tilsyneladende også af nerveme-
dicin. Om dette hænger sammen med den psykiske 
skrøbelighed eller om fx det store forbrug af sove-
medicin hænger sammen med, at mange angiver 
søvnproblemer, som bivirkning til ARV, kan ikke 
afgøres. 

Det må derfor anbefales, at der fokuseres på 
disse temaer i rådgivningen af hiv-smittede. Sam-
taler om fx sove- og nervemedicin kan være med 
til at afklare den enkeltes psykiske tilstand og må-
ske være medvirkende til at afdække, om nogle bør 
henvises til psykolog eller til hiv-organisationerne 
for yderligere rådgivning. 

Hvorvidt den psykiske skrøbelighed, følelsen 
af at være alene og isoleret og det store forbrug 
af sovemedicin er specifi kt for hiv-smittede eller 
mere generelt for patienter med alvorlige kroniske 
lidelser vides ikke, og vi anbefaler, at det undersø-
ges nærmere. 

Arbejdsliv

I forhold til baggrundsbefolkningen ses der ikke 
de store forskelle i, hvor mange der er i beskæfti-
gelse. Men der ses en tydelig forskel i andelen, der 
er førtidspensionister. Der er langt fl ere af respon-
denterne i denne undersøgelse, end i baggrundsbe-
folkningen, som er førtidspensionister.

En stor gruppe har angivet, at der er en anden 
årsag end hiv til, at de står uden for arbejdsmarke-
det eller får førtidspension. Generelt ville det være 
hensigtsmæssigt at få undersøgt nærmere, hvorfor 
hiv-smittede har fået tilkendt en førtidspension.

Det er særlig interessant, fordi en stor andel af 
dem, som er førtidspensionister, har angivet, at de 
ønsker hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarke-
det – enten på fuld tid eller på deltid. Det anbefa-
les derfor, at der laves en målrettet indsats, hvor 
hiv-smittede, som er på førtidspension, får hjælp til 
at afklare deres muligheder for en tilbagevenden til 
arbejdsmarkedet, hvis de ønsker det. 

Det er vigtigt, at denne indsats tager højde for 
de særlige behov, der er blandt hiv-smittede, her-
under at hiv er en sygdom, som i perioder kan præ-

ge hverdagen meget på grund af fx medicinskift 
eller bivirkninger. Det er også vigtigt, at der tages 
hensyn til, at mange af ”de gamle” kan have været 
ude af arbejdsmarkedet meget længe, og at det der-
for i sig selv kan være svært at vende tilbage.

Der er bemærkelsesværdigt mange, af dem der 
er i arbejde, som ikke har fortalt på deres arbejds-
plads, at de er hiv-smittede. Igen må det påpeges, 
at det ikke er målet i sig selv, at alle skal fortælle 
det på deres arbejdsplads, men målet må være, at 
den enkelte tør fortælle det, når det skønnes rele-
vant – og særligt, hvis der er behov for få etable-
ret et fl eksjob eller specielle støtteforanstaltninger 
i forhold til den jobmæssige situation. Meget tyder 
på, at der i dag er fl ere, som ikke får de relevante 
støtteforanstaltninger, fordi de ikke tør eller ønsker 
at fortælle om behovet på deres arbejdsplads. 

De fl este, som har fortalt på deres arbejds-
plads, at de er hiv-smittede, har været glade for, at 
de sagde det, men der er også en del, som har for-
trudt det, særligt blandt de heteroseksuelle. Analy-
ser tyder dog også på, at en ikke ubetydelig del af 
dem, der faktisk har fortalt om deres hiv-status på 
arbejdspladsen, har været udsat for en eller anden 
form for diskrimination på arbejdspladsen.

Vi anbefaler, at der laves en indsats for en ar-
bejdspladspolitik i forhold til kroniske sygdomme 
generelt. 

Sexliv

Ganske mange hiv-smittede har omfattende pro-
blemer med sexlivet og seksualiteten. Sammenlig-
net med baggrundsbefolkningen er problemerne 
– i forhold til lyst, at få dækket seksuelle behov og 
egentlige seksuelle vanskeligheder (fx rejsnings-
problemer og orgasmeproblemer) – langt mere ud-
bredte.

Hertil kommer en række mere hiv-specifi kke 
problemer, som hiv-smittede konfronteres med, fx 
frygten for at smitte andre i forbindelse med sex, 
overvejelser og vanskeligheder med at skulle for-
tælle nye partnere om hiv-status (hvornår og hvor-
dan skal det gøres?) og angsten for at blive afvist, 
når partneren får det at vide.

Ganske mange hiv-smittede er helt ophørt 
med at have sex, fl est blandt den heteroseksuelle 
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gruppe, hvor næsten hver fjerde ikke har haft sex 
med en anden person efter at have fået konstateret 
hiv. 

Næsten hver fjerde har inden for det seneste 
år haft usikker anal- eller vaginalsex med en part-
ner med negativ eller ukendt hiv-status. Dette si-
ger dog i sig selv ikke noget om størrelsen af den 
risiko, der reelt har været tilstede. Der kan fx være 
tale om samleje uden udløsning fra mandens side 
(hvis han er den smittede), eller der kan være tale 
om smittede med umåleligt virus-tal, og som der-
for er meget lidt smitsomme. Men den store andel, 
der faktisk har haft usikker sex, mere end antyder, 
at sikker sex er svært – også for hiv-smittede.

Selvom mange har haft usikker sex, har denne 
undersøgelse også afdækket, at næsten alle de in-
terviewede føler et utroligt stort ansvar for ikke at 
smitte deres seksualpartnere, og at mere end hver 
femte i spørgeskemaet har afkrydset ved ’maximal-
bekymring’ på spørgsmålet om, hvor bekymret 
man er for at smitte sin partner i forbindelse med 
sex.

Mange hiv-smittede ønsker, at personalet på de 
hiv-behandlende centre løbende tager initiativ til at 
drøfte seksuelle problemstillinger, herunder også 
vanskelighederne med sikker sex. 

Omfanget af seksuelle vanskeligheder og van-
skelighederne med at praktisere sikker sex må 
opfodre til seriøse overvejelser om, hvordan råd-
givningsindsatsen kan forbedres. Det må derfor 
anbefales, at der på de store hiv-behandlende cen-
tre ansættes egentlige hiv-rådgivere (som omtales 
nærmere i næste afsnit). 

Det anbefales også, at hiv/aids-rådgiverne 
i hiv-organisationerne er opmærksomme på, at 
mange hiv-smittede gerne vil drøfte seksuelle pro-
blemstillinger.

Rådgivning

Der er ikke noget i denne undersøgelsen, som ty-
der på, at det i dag – på trods af de gode behand-
lingsmuligheder – er blevet mindre traumatisk at 
få konstateret hiv end det var tidligere. Næsten 
alle, vi har interviewet, er blevet bragt i en voldsom 
og eksistentiel krise i forbindelse med at få beske-
den om, at de var smittet med hiv. 

Der skal i den indledende fase, umiddelbart efter 
at hiv er blevet konstateret, drøftes mange sensi-
tive og svære emner med den enkelte; sygdomsud-
vikling og sygdomsbehandling, kontaktopsporing, 
smitteveje og herunder særligt seksuelle smitteveje, 
sikker sex, PEP, om at fortælle andre om ens hiv-
status, straffeloven, etc. 

Da god rådgivning og støtte fra starten for-
mentlig er af overordentlig stor betydning for den 
måde, hvorpå den enkelte senere bliver i stand til 
at tackle sin hiv-status, anbefales det at god og kva-
lifi ceret rådgivning til ny-konstaterede hiv-smittede 
opprioriteres. 

Det anbefales, at det undersøges nærmere om 
den psykiske skrøbelighed, der er identifi ceret hos 
mange hiv-smittede hænger sammen med mang-
lende kvalifi ceret rådgivning af ny-konstaterede 
smittede og om den psykiske skrøbelighed kan af-
hjælpes ved kontinuerlig god og kvalifi ceret råd-
givning. 

Det anbefales, at der på de hiv-behandlende 
centre udarbejdes en standard og skriftlige proce-
durer for, hvordan forløbet for en ny-konstateret 
hiv-smittes skal gribes an. En fast procedure vil 
være med til at sikre, at den enkelte får den hjælp 
og støtte, som der er behov for, ligesom kontak-
topsporingen – som er central i forhold til smitte-
udbredelsen – vil kunne styrkes. Næsten 40 % af 
”de nye” respondenter angiver, at der ikke er blevet 
talt med dem om kontaktopsporing.

Det ser ud til, at kun mellem 25 % - 30 % af 
ny-konstaterede hiv-smittede, inden for det første 
år, benytter sig af hiv-organisationernes rådgiv-
ning. I betragtning af den krise den enkelte brin-
ges i og sammenholdt med den lille andel, som 
har benyttet sig af psykologsamtaler (og manglen 
på samme på de hiv-behandlende centre), bør det 
overvejes om de eksisterende tilbud i hiv-organi-
sationerne formidles godt nok. Det anbefales, at 
samarbejdet mellem de hiv-behandlende centre og 
hiv-organisationerne styrkes. Det vil også kunne 
være med til at afhjælpe det problem, at ganske 
mange, særligt blandt de etniske og stofbrugerne, 
ikke kender hiv-organisationernes tilbud. 

Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, hvor 
”usynlige” stofbrugerne er i hiv-organisationernes 
arbejde. Der har tidligere været tilbud målrettet 
denne gruppe, men i dag er der ingen specifi kke 
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tilbud til stofbrugerne. Det anbefales, at det over-
vejes at genoptage samarbejdet for at styrke indsat-
sen i forhold til denne udsatte gruppe. 

Der er, blandt alle grupper af hiv-smittede, 
konstateret et udtalt behov for mere information 
om smitterisiko – både i forbindelse med alminde-
ligt socialt samvær og i forbindelse med sex. Sær-
ligt for så vidt angår smitterisiko i forbindelse med 
almindeligt socialt samvær udtrykker både etniske 
og stofbrugere behov for mere information. Det 
er vigtigt, at der er en løbende kommunikation om 
disse emner, som tager udgangspunkt i den enkel-
tes livssituation. Måske skyldes behovet for infor-
mation blandt stofbrugerne fx, at de ofte har sår 
og dårlig håndhygiejne og derfor bliver i tvivl om 
smitterisikoen.

På de hiv-behandlende centre er kommunika-
tion og dialog med patienterne i centrum, og der 
udtrykkes stor tillid til både læge og sygeplejersker. 
Det vil være naturligt, at udnytte denne tillid og 
den gode kontakt, som langt hovedparten også har 
til personalet på de hiv-behandlende centre, til at 
tage initiativ til samtaler med patienterne om fx 
smitterisiko i forskellige sammenhænge. Også dia-
logen om og anerkendelse af bivirkninger synes for 
mange at være vigtig. 

Kontakten med stofbrugerne er ofte præget 
af gensidig mistillid, og deres livsstil stiller særlige 
krav til dialogen med dem. Også mange blandt 
sundhedspersonalet har givet udtryk for, at sam-
taler med gruppen af etniske er vanskelige og da 
begge disse grupper er særligt sårbare og vidensni-
veauet om hiv generelt er lavt, bør der sættes sær-
ligt fokus herpå.

Det er også fundet, at der blandt responden-
terne er et dårligt kendskab til straffelovens be-
stemmelser i forhold til hiv, hvilket kan have store 
konsekvenser for den enkelte. Det er vigtigt, at det 
afklares, hvem der har ansvaret for at informere 
hiv-smittede om dette. Som det ser ud i dag er det 
tilsyneladende tilfældigt, om den enkelte bliver in-
formeret herom. Det er vigtigt, at der udarbejdes 
præcise retningslinier og procedurer herfor. 

Mange hiv-smittede med børn har svære over-
vejelser om, hvornår og hvordan det skal fortælles 
disse at deres mor og/eller far er smittet med hiv. 
I rådgivningen af hiv-smittede forældre bør dette 
være et tema, der ikke overses, og det er vigtigt at 

tænke individuelle forskelle ind – har forældrene 
kun fortalt ganske få om deres hiv-status, bor man 
i en stor eller mindre ny, kommer man fra miljøer, 
hvor stigmatiseringen af hiv-smittede er stor, etc. 

Også dét at overveje at få børn fylder meget 
hos nogle og det er vigtigt, at alle sikres informa-
tion om de muligheder, der i dag er for at få hjælp 
hertil. 

Mange af de nævnte problemstillinger, i dette 
afsnit og i det foregående afsnit om seksualitet, er 
ikke nye og det må derfor anbefales, at der tages 
markante initiativer til at sikre en grundig rådgiv-
ning. Mange af de emner, der skal tales med pa-
tienterne om, er vanskelige og særligt for så vidt 
angår samtaler om seksualitet og seksuelle pro-
blemstillinger. 

På de fi re store hiv-behandlende centre synes 
der samtidig at være et tidsmæssigt problem, idet 
antallet af patienter pr. sygeplejerske/læge er gan-
ske stort, og mange steder er der kun afsat 15-20 
minutter til hver patient, hvilket gør en grundig 
samtale om svære emner vanskelig.

Det må derfor anbefales, at der på de store hiv-
behandlende centre, som tilsammen servicerer 
90 % af alle hiv-patienter i Danmark, ansættes 
en hiv-rådgiver efter den model, der anvendes på 
Skejby Sygehus. En sådan hiv-rådgiver vil kunne 
gennemføre samtaler med ny-konstaterede smitte-
de og supervisere det øvrige personale i vanskelige 
samtaler med patienterne. En sådan hiv-rådgiver 
vil også kunne assistere ved positivt test-svar afgi-
velse hos praktiserende læger. For de små centres 
vedkommende må det overvejes, hvordan det sik-
res at den enkelte, særligt i den første fase, tilbydes 
tilstrækkelig rådgivning. Dette kan eventuelt gøres 
i samarbejde med hiv-organisationerne. 

Sikring af kontinuerligt samarbejde 
og opsamling af viden

Der er fremadrettet behov for, at der i det danske 
hiv-miljø (og her tænkes både på de hiv-behand-
lende centre, hiv-organisationerne og andre der ar-
bejder med hiv-smittede, fx Specialinstitutionen på 
Forchhammersvej) sker en kontinuerlig vidensop-
samling og vidensdeling, og at samarbejdet styrkes. 

Der synes blandt mange at være mangel på et 
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grundigt kendskab til hinandens arbejdsområder 
og ekspertiser, og et tættere samarbejde mellem 
forebyggelsesorganisationerne (typisk hiv-organi-
sationerne) og de hiv-behandlende centre vil være 
formålstjenligt. De hiv-behandlende centre har 
kontakt med stort set alle erkendte hiv-smittede og 
bør i fremtiden kunne spille en mere central rolle i 
den dialogbaserede forebyggelse.

Der publiceres en lang række artikler, rappor-
ter og undersøgelser, både af sundhedspersonale 
(læger og sygeplejersker) og organisationer, og man 
kan være i tvivl om, hvorvidt disse når ’bredt ud’ 
og kendes af relevante aktører. 

Det anbefales derfor, at der etableres et vi-
denscenter og/eller ansættes en koordinator til at 

være katalysator for en proces, hvor samarbejdet 
styrkes. Det kunne ligeledes være en koordinators 
opgave at sikre, at relevante publikationer samles 
og gøres let tilgængelige.

En koordinator vil også kunne inspirere til, at 
nogle af de mere ’oversete’ grupper i forebyggelsen, 
fx stofbrugerne, kommer mere i fokus.

Det kunne også være en koordinators opgave 
at sikre, at der årligt afholdes en national hiv/aids-
konference. Det er kun lykkes få gange indenfor de 
sidste mange år at afholde en national konference, 
men der er næppe tvivl om, at en veltilrettelagt na-
tional konference vil kunne være med til at styrke 
den samlede danske indsats.
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Patientinformation
Spørgeskema om hiv-smittedes levekår og livskvalitet

Dansk version (Engelsk version fi ndes også)

September 2005
Hvem?
Vi spørger alle hiv-smittede, der er fyldt 18 år, og som 
går til kontrol på de danske hiv-ambulatorier, om de vil 
udfylde dette spørgeskema. 

Formål
Denne spørgeskemaundersøgelse er en del af en større 
undersøgelse om hiv-smittedes levekår og livskvalitet. 
Undersøgelsen skal afdække aktuelle problemstillinger 
for hiv-smittede i Danmark – altså hvordan livet i dag 
ser ud. Derfor er mange af spørgsmålene, du vil møde 
i spørgeskemaet begrænset til at handle om nutiden og 
ikke om ”gamle dage”. 

Formålet med undersøgelsen er nemlig, at kunne pege 
på konkrete problemer og vanskeligheder hiv-smittede 
møder i deres hverdag i dag, for at kunne foreslå forbed-
ringer eller ændringer i den indsats, der skal hjælpe og 
støtte hiv-smittede. 

Det er de hiv-smittedes egne organisationer, som har 
taget initiativet til undersøgelsen, og vi håber derfor, at 
du vil tage dig tid til at udfylde spørgeskemaet. Det er 
vigtigt for undersøgelsen, at så mange som muligt ud-
fylder spørgeskemaet.

Undersøgelsen gennemføres i et samarbejde mellem 
de hiv-smittedes patientforening Hiv-Danmark og Den 
Danske Hiv-Kohorte, og forventes at være færdig ved 
udgangen af 2006.

Frivillighed
Deltagelse er frivillig, og det vil ikke have nogen 
indfl ydelse på din behandling, hvis du vælger ikke at 
deltage. Du vil også til enhver tid kunne trække din 
deltagelse tilbage, uden at det får nogen indfl ydelse på 
din behandling.

Tavshedspligt og registrering
Din besvarelse af skemaet er fortrolig. Hverken din læge 
eller din sygeplejerske her i ambulatoriet har adgang 
til din besvarelse af skemaet. Hvis du vil, kan du selv 
fortælle om dine svar til dem. Dine svar bliver ude-
lukkende brugt til videnskabelig analyse, og forskerne 
har tavshedspligt. Svarene bliver registreret under et 
løbenummer i Den Danske Hiv-Kohortes database, men 
uden navn og CPR-nummer.

Undersøgelsen er godkendt

Hvad skal du gøre?
Det vil tage dig ca. 30-40 minutter at besvare skemaet. 
Det er vigtigt, at du svarer så ærligt som muligt. 

Hvis der er nogle spørgsmål, du ikke vil besvare, så streg 
dem ud. 

Hvis du udfylder skemaet her i ambulatoriet, kan du 
afl evere det i dag i den specielle skemapostkasse. Du kan 
også indsende det i den udleverede svarkuvert – mod-
tager betaler portoen. Hvis du ikke vil udfylde skemaet, 
så send det venligst ind alligevel og fortæl os hvorfor.

Hiv-smittede er på mange områder ikke en ensartet 
gruppe, og nogle af spørgsmålene kan derfor føles som 
mindre relevante for akkurat dig. Du bedes alligevel be-
svare alle spørgsmål så godt som muligt og efter bedste 
skøn. 

Du vil gennem spørgeskemaet blive præsenteret for en 
række spørgsmål med svarmuligheder. Du vil blive bedt 
om at sætte et kryds ved det svar, der passer bedst. Med-
mindre det er nævnt, at du gerne må sætte fl ere krydser, 
skal der kun sættes ét svar-kryds til hvert spørgsmål.

Hvis du kommer til at sætte et forkert kryds, skal den 
”forkerte” afkrydsning udfyldes helt, og du sætter et nyt 
kryds i den ”rigtige” rubrik. 

Du skal på spørgeskemaets sidste side påføre den dato, 
hvor du udfylder skemaet. Hvis du udfylder skemaet over 
fl ere dage, bedes du anføre den dato, hvor du færdiggør 
udfyldelsen af skemaet.

Hjælp og yderligere information
Hvis du er i tvivl om noget, er du velkommen til at 
spørge sygeplejersken eller kontakte Mie Carstensen eller 
Anders Dahl fra Hiv-Danmark, Skindergade 44, 1159 
Kbh. K., tlf. 33 32 58 68.

På forhånd tak for hjælpen.

Med venlig hilsen 

Mie Carstensen       Anders Dahl        
Cand.scient.soc. Antropolog, 

Adresse: Infektionsmedicinsk Forskningsenhed, Odense 
Universitets Hospital, Sdr. Boulevard, 5000 Odense

mag.scient.

Undersøgelsen har været forelagt Videnskabsetisk 
Komite, som ikke havde indvendinger. Datatilsynet har 

godkendt undersøgelsen og har fastsat vilkår til beskyt-
telse af den registreredes privatliv. Overlæge Niels Obel, 
Infektionsmedicinsk Forskningsenhed, Odense Univer-
siteteshospital, er projektets dataansvarlige.
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stilling)

Generelle spørgsmål om dig

I Australien

Indledningsvis stilles her nogle generelle spørgsmål om 
dig, din generelle livssituation samt hvornår og hvordan 
du blev hiv-smittet.  

Mand 
Kvinde  

Er du:1) 

2) Hvilket år er du født?
År: 19 ________

3) Hvor er du født?
I Danmark
I øvrige Skandinavien
I andet europæisk land

I Afrika
I Nordamerika

I Asien

4) Hvor er dine forældre født? 

I Australien

I Danmark
I øvrige Skandinavien
I andet europæisk land

I Afrika
I Nordamerika

I Asien

5) Hvor mange år har du cirka boet i Danmark?
Altid
Cirka __________ år

8) Hvad er din ægteskabelige stilling, rent juridisk?

Gift 
I registreret partnerskab
Separeret
Fraskilt 
Enke eller enkemand 
Ugift 

(Sæt gerne fl ere krydser)

I Mellemøsten

I Mellemøsten

7) Har du en fast partner?
Ja
Nej

Løbenummer:  _____________________
(Udfyldes af hiv-ambulatoriet)

I Mellem- og Sydamerika

I Mellem- og Sydamerika

Din mor Din far

(Sæt ét kryds for din nuværende ægteskabelige 

kategorier

6) Hvilket udsagn om seksuel identitet passer 
bedst på dig?
Du er heteroseksuel 
Du er homoseksuel  
Du er biseksuel   
Du kan ikke placere dig i nogen af ovenstående 

Da du blev konstateret hiv-smittet

9)
Hvilket år fi k du diagnosen hiv-positiv?
År: _________

10) Hvordan er det mest sandsynligt, at du blev 
smittet med hiv? (Sæt gerne fl ere krydser)
Ved heteroseksuel kontakt 
Ved homoseksuel kontakt 
Via injicerende stofbrug 
Via køb og salg af seksuelle ydelser 
Via blodtransfusion/blodprodukter 
Fra mor til barn 
Andet 
Er ikke sikker 

11) Hvor anser du det for mest sandsynligt, at du er 
blevet smittet med hiv?

I Australien

I Danmark
I øvrige Skandinavien
I andet europæisk land

I Afrika
I Nordamerika

I Asien

I Mellemøsten

I Mellem- og Sydamerika

2
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Anden bymæssig bebyggelse (bymæssigt område 

15)

Ja 
Ja, men du har selv ønsket at opsøge dem
Nej
Nej, men du har selv opsøgt dem
Ikke relevant for dig

Dine boligforhold

16) Bor du i:
Hovedstaden
Hovedstadens forstæder 
Anden større by (bymæssigt område med fl ere end 
10.000 indbyggere) 
Anden mindre by (bymæssigt område med mellem 
2.000 og 10.000 indbyggere)

18) Hvor mange bor der i din husstand, når du 
regner dig selv med?
Antal: __________ 

19) Bor du sammen med:

Ægtefælle eller samlever
Ja Nej  Antal

Dine børn
Forældre eller svigerforældre
Anden familie
Andre fra den fælles husholdning
Personer, der ikke tilhører ___

___
___
___
___

20) Bor du/I i: 
Ejerbolig  
Andelsbolig
Lejebolig
Hos forældre
Andet 

Er der blevet talt med dig om smitteopsporing 
(dvs. at du eller sundhedspersonalet fi nder frem 
til de mulige personer, der kan have smittet dig, 
eller som du kan have smittet)?

(Hvis du bor alene – gå da videre til spørgsmål 20)

14)

Meget god
God
Hverken god eller dårlig
Dårlig
Meget dårlig

13) Vidste du, at der var tale om en situation, der 
indebar en særlig risiko for smitte?
Ja  
Nej  
Ved ikke  

17) Bor du i:

Frederiksborg Amt
Fyns Amt
Københavns Amt
Nordjyllands Amt
Ribe Amt
Ringkjøbing Amt
Roskilde Amt
Storstrøms Amt
Sønderjyllands Amt
Vejle Amt
Vestsjællands Amt
Viborg Amt
Århus Amt

12) Ved du, i hvilken konkret situation du er 
blevet smittet?
Ja  
Nej  (Gå da videre til spørgsmål 14)

mellem 200 og 2.000 indbyggere)  
Landdistrikt 

husholdningen 

2

1

2

1

3

2

1

3

4

5

2

1

3

4

5

2

1

3

4

5

6

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13
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19.2
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19.4
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19.6

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2 3

3

3

3

3

1

2

3

4

5

Var den information og rådgivning, du samlet 
set fi k inden for de første 6 måneder, efter at du 
fi k at vide, at du var smittet:

Bornholms Regionskommune
Frederiksberg Kommune 
Københavns Kommune

15

16

14
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Du og din families økonomiske situation

21) Hvor stor var din og husstandens samlede brut-
toindkomst cirka i 2004 (før skat og fradrag)? 
(Ved husstanden forstår vi dig og din evt. ægte-
fælle/samlever)

Egen 
indkomst  

Husstands-
indkomst

Ingen indkomst
Under 50.000 kr.
50.000 – 99.000 kr.
100.000 – 199.000 kr. 
200.000 – 299.000 kr.
300.000 – 399.000 kr.  
400.000 – 499.000 kr.  
500.000 – 599.000 kr.  
600.000 – 699.000 kr.  
700.000 – 799.000 kr.  
800.000 – 899.000 kr.
900.000 – 999.000 kr.
1 mio. eller derover
Vil ikke svare  
Ved ikke  

22) Hvor meget har du/husstanden samlet tilbage 
til det daglige forbrug (mad, tøj, fodtøj mv.), 
når alle de faste udgifter og skatten er betalt?
Cirka kr. 0 – 1.999 pr. måned  
Cirka kr. 2.000 – 2.999 pr. måned  
Cirka kr. 3.000 – 3.999 pr. måned  
Cirka kr. 4.000 – 5.999 pr. måned  
Cirka kr. 6.000 – 7.999 pr. måned  
Cirka kr. 8.000 og derover pr. måned

23) Hvordan vil du alt i alt bedømme din/hus-
standens økonomiske situation – er den:
Meget god
God
Hverken god eller dårlig
Dårlig
Meget dårlig

Hjemmearbejdende husmor/husfar 

Din uddannelsesmæssige baggrund 
og arbejdsmarkedstilknytning

24) Hvilken uddannelsesmæssig baggrund har du?

Specialarbejderuddannelse, arbejdsmarkedskurser 
Lærlinge- eller EFG-uddannelse 
Anden faglig uddannelse (fx laborant, teknisk 
tegner, sygehjælper) 
Kort videregående uddannelse (fx socialpædagog, 
maskintekniker, polititjenestemand)

25) Har du undladt at søge om optagelse på en 
uddannelse, hovedsageligt på grund af hiv? 
Ja  
Nej  

26) Hvad er din hovedbeskæftigelse for øjeblikket:
(Hvis du holder ferie, er midlertidigt sygemeldt el-
ler har orlov, skal du angive din hovedbeskæftigelse 
før dette – sæt gerne fl ere krydser)
Lønmodtager (funktionær, arbejder, tjeneste-
mand)  
Selvstændig erhvervsdrivende  

Medhjælpende ægtefælle    
Arbejdsløs  
Efterlønsmodtager (inkl. overgangsydelse)  
Pensionist  

Folkeskolens afgangsprøve (9. eller 10. klasse)
(Sæt kryds ved det, du senest har afsluttet)

(førtidspensionist, alderspensionist mv.)

Ansat i fl eksjob  
Ansat med løntilskud  
Under uddannelse (studerende, lærling, elev)  
Under revalidering   

(uden andet 
arbejde)  

Udfører du aktuelt frivilligt arbejde?

Ja, frivilligt arbejde i hiv/aids organisation 
Ja, frivilligt arbejde andet sted  
Nej

Antal timer med frivilligt arbejde 
pr. uge – i gennemsnit _________

27)

Her følger nogle spørgsmål om din og din families økono-
miske situation. Selv om du ikke ved præcis, hvor stor 
din og husstandens indkomst er, eller hvor meget du og 
din familie har til rådighed til det daglige forbrug, er det 
vigtigt, at du angiver dit bedste skøn.

21.1

21.2

21.3

21.4

21.5

21.6

21.7

21.8

21.9

21.10

21.11

21.12

21.13

21.14

21.15

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2
1 2

1 2

2

1

3

4

5

6

2

1

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

(Sæt gerne fl ere krydser)

Mellemlang videregående uddannelse (fx tekni-
kumingeniør, sygeplejerske, folkeskolelærer)
Lang videregående uddannelse (fx cand.jur., 
cand.mag., læge)
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28) Hvis du er uden arbejde eller er pensionist, 
modtager du så:

Uden arbejde
Arbejdsløshedsdagpenge 
Sygedagpenge (langtidssyg) 
Kontanthjælp (arbejdsløs/under aktivering) 
 
Pensionist 
Alderspension  
Førtidspension
Førtidspension, ansat med løntilskud
Anden form for pension  
Efterløn/overgangsydelse  

29) Er du holdt op med at arbejde på grund af din 
hiv-smitte?
Ja  
Ja, hiv var delvist årsagen
Nej  

 

30) Har du fået pension på grund af din hiv-smitte?
Ja  
Ja, hiv var delvist årsagen
Nej  
Ved ikke  

Her følger nogle spørgsmål til dig, der ikke er i lønnet 
arbejde.

(Hvis du er i lønnet arbejde – gå da videre til spørgsmål 
32)

31) Vil du være interesseret i at få et lønnet 
heltids- eller deltidsarbejde?
Ja, fuldtidsarbejde   
Ja, deltidsarbejde  
Nej  

Her følger nogle spørgsmål til dig, der er i lønnet 
arbejde. 
(Hvis du ikke er i lønnet arbejde – gå da videre til 
spørgsmål 39)

35) 

Du har været meget glad for, at du fortalte det
Du har været glad for, at du fortalte det
Det har ikke gjort nogen forskel for dig
Du har i nogen grad fortrudt, at du fortalte det
Du har i høj grad fortrudt, at du fortalte det

36) Hvis du ikke har fortalt på din arbejdsplads, 
at du er hiv-smittet – hvad er årsagen hertil?
Usikkerhed over for omgivelsernes reaktioner
Det kommer ikke andre ved
Du ønsker ikke, at der bliver talt om dig bag din 
ryg
Du ønsker ikke at blive set som den, der er 
hiv-smittet
Det har ikke været naturligt

37) Hvor mange timers erhvervsarbejde har du 
normalt om ugen?
Under 10 timer   
Mellem 10 og 19 timer  
Mellem 20 og 29 timer  
Mellem 30 og 36 timer  
37 timer eller derover  

38) Har du har måttet reducere din tilknytning til 
arbejdsmarkedet på grund af hiv-relaterede 
problemer? 
Ja  
Nej  
Ved ikke  

34) Hvordan har dine kollegaer reageret på at 
få at vide, at du er hiv-smittet?
Meget positivt
Positivt
Neutralt
Negativt
Meget negativt

Ved ikke

33) Har du fortalt på din arbejdsplads, at du er 
hiv-smittet? (Sæt gerne fl ere krydser)

Ja, de fl este ved det
Ja, nogle enkelte ved det
Ja, nærmeste leder ved det
Ja, nærmeste kollega ved
Nej (Gå da videre til spørgsmål 36)

Ja, alle ved det

Både positivt og negativt

Hvis du har fortalt på din arbejdsplads, at du 
er hiv-smittet – har du så efterfølgende fortrudt 
eller været glad for, at du fortalte det?

32) Hvor lang tid har du været ansat på din nu-
værende arbejdsplads?
Mindre end 12 måneder
1-2 år
2-3 år
3-5 år
Mere end 5 år

Andre årsager

1

2

3

4

5

6

7

8
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1
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1
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Ved ikke
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Om dit sociale liv

39) Er dine forældre i live?
Ja, begge
Ja, den ene
Nej, de er begge døde

Ved ikke

40) Hvis ja, hvor bor dine forældre?
I Danmark
I udlandet
Du har to forældre - den ene bor i Danmark og den 
anden i udlandet

41) Hvor ofte taler du normalt i telefon med dine 
forældre/én af dine forældre?
(Er der mere end én forælder, skal svaret belyse 
den samlede kontakt til begge forældre )   
Dagligt 
Én eller fl ere gange om ugen 
Én eller fl ere gange om måneden 
Mindre end én gang om måneden 

42) Hvornår så du sidst dine forældre/én af dine 
forældre? (Er der mere end én forælder, skal 

I dag eller i går 
For 2-7 dage siden 
For 8-29 dage siden 
For 1-12 måneder siden 
Ikke de sidste 12 måneder 
Du bor sammen med én af/begge dine forældre

svaret belyse den samlede kontakt til begge 
forældre)

(Gå da videre til 

(Gå da videre til spørgsmål 43)

Støtte og opbakning fra familie og venner spiller for 
mange en vigtig rolle i hverdagen – både i alminde-
lighed, og hvis man rammes af alvorlig sygdom. Derfor 
følger her nogle spørgsmål om dit sociale netværk og 
dine sociale relationer.

Ved ikke

Aldrig 
Du bor sammen med én af/begge dine forældre

43) Har du børn?
1 Ja 

Nej
2 4 fl ere end 4

44) Hvis du har børn, hvor mange af disse er 
da under 18 år?
Ingen
1 2 3 4 fl ere end 4

(Sæt ring om antal børn)

(Sæt ring om antal børn)

(Gå da videre til spørgsmål 51)
3 

45) Hvor bor de af dine børn, der er under 18 år?
I Danmark 
I udlandet 
Du har børn under 18 år både i Danmark 

46) Er nogen af dine børn under 18 år smittet 
med hiv?
Ja, og de bor i Danmark
Ja, og de bor i udlandet
Nej
Ved ikke

(Sæt gerne fl ere krydser)

47) Bor du sammen med nogen af de af dine børn, 
der er under 18 år? (Sæt gerne fl ere krydser)
Ja 
Børnene bor delvist hos dig og et andet sted
Nej

48) Har du børn under 18 år i Danmark, du 
ikke bor sammen med?(Sæt gerne fl ere krydser)
Ja, de bor hos familie eller anden forælder
Ja, de er anbragt af socialforvaltningen
Nej

49) Hvis du har børn (uanset alder), du ikke bor 
sammen med og som bor i Danmark – hvor ofte 
taler du da normalt i telefon med disse?
(Er der mere end ét barn, skal svaret belyse den 

Dagligt 
Én eller fl ere gange om ugen 
Én eller fl ere gange om måneden 
Mindre end én gang om måneden 
Aldrig 

og i udlandet 

samlede kontakt til børnene)

50) Hvis du har børn (uanset alder), du ikke bor 
sammen med og som bor i Danmark – hvornår 
så du sidst disse? (Er der mere end ét barn, skal 
svaret belyse den samlede kontakt til børnene)
I dag eller i går 
For 2-7 dage siden 
For 8-29 dage siden 
For 1-12 måneder siden 
Ikke de sidste 12 måneder 

51) Har du nogen venner?
Ja 
Nej (Gå da videre til spørgsmål 53)

1
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4
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4
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4
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4
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3
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spørgsmål 43)
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52) Hvornår så du sidst én af dine venner?
I dag eller i går 
For 2-7 dage siden 
For 8-29 dage siden 
For 1-12 måneder siden 
Ikke de sidste 12 måneder 

53) Hvem vil du i første række henvende dig til, 
hvis du har personlige problemer?
(Sæt gerne fl ere krydser)
Ægtefælle/samlever 
Børnene 
Forældre/svigerforældre 
Bedsteforældre 
Andre i familien 
Venner 
Din praktiserende læge (der står på 
sygesikringsbeviset)
Lægen på hiv-ambulatoriet 
Sygeplejersken på hiv-ambulatoriet 
Rådgiver fra hiv/aids-organisation
Præst eller anden religiøs person
Andre 

54) Hvor mange kender du, der er hiv-smittede?
Ingen
1-5 personer
6-10 personer
Flere end 10 personer

55) Har du i dag venner, fra før du blev 
konstateret hiv-smittet?

Ja, men ikke nære venner 
Nej 

Ja, nære venner

fra andre mennesker

57) Hvis ja – er de hiv-smittede?
Ja
Nej 

Ved ikke

58) Sker det, at du er alene, selv om du egentlig 
havde mest lyst til at være sammen med andre?
Ofte
En gang imellem
Sjældent
Aldrig
Ved ikke

59) I hvilken grad har du, som følge af at du er 
hiv-smittet, oplevet følgende:

I høj 
grad

I nogen 
grad

I mindre 
grad

Slet 
ikke

Ikke 
sikker

Om at fortælle at man er hiv-smittet
For mange er det vanskeligt at skulle fortælle familie, 
venner, arbejdergiver/kollegaer mv., at man er hiv-smit-
tet. For de fl este kræver det nøje overvejelse, hvem der 
skal vide det – og hvornår. Dine erfaringer kan være 
med til at gøre det nemmere for andre at træffe deres 
valg. 

60) Hvor mange har du fortalt, at du er hiv-smittet? 
(Sundhedspersonale og hiv/aids-rådgivere skal 
ikke medregnes)
Har ikke fortalt det til nogen (Gå da videre til 
spørgsmål 64)
1-2 personer
3-5 personer
6-10 personer

Både smittede og ikke-smittede

At du har fået mere 

At du får mere omsorg 

At andre mennesker 

At du er blevet bedre 

At du føler dig isoleret

At andre er bange for dig 

At du føler dig smitsom 

At du ikke længere tør 

(Sæt ét kryds pr. linje)

56) Har du fået nye venner efter, at du blev 
konstateret hiv-smittet?
Ja, én 
Ja, fl ere 
Nej (Gå da videre til spørgsmål 58)

Ved ikke 

Flere end 10 personer

kontakt med familie 
og venner

og opmærksomhed 

tager mere hensyn til dig

til at tage beslutninger 
om dit liv

og holder fysisk afstand

og holder fysisk afstand 
til andre

have sex

1

2

3
4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2
3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

59.1

59.2

59.3

59.4

59.5

59.6

59.7

59.8

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5
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2

3
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Med det samme 
0-1 år 
1-2 år
2-3 år
3-5 år 
Mere end 5 år 

61) Hvor lang tid gik der cirka, før du fortalte det til 
den første, at du var smittet? (Sundhedspersonale 
og hiv/aids-rådgivere skal ikke medregnes)

62) Hvem var den første, du fortalte, at du er 
hiv-smittet? (Sundhedspersonale og hiv/aids-
rådgivere skal ikke medregnes)
Ægtefælle/samlever
Fast partner/kæreste
Forældre
Søskende
Egne børn
Venner
Andre -  

63) Har du fortalt nogen af de følgende, at du er 
hiv-smittet? 

Ægtefælle/samlever
Fast partner/kæreste
Forældre
Søskende
Egne børn
Venner
Andre

Ja Nej  Har ikke 
nogen

(Sæt ét kryds pr. linje)

skriv evt. hvem ___________________

64) Hvis du har svaret Nej til at have fortalt det til 
nogen af ovenstående personer – hvad er så årsa-
gen til, at du ikke har fortalt de pågældende, at 
du er smittet? (Sæt gerne fl ere krydser)
Du synes ikke, at det kommer dem ved 
Du er bange for, at de vil bebrejde dig, at du er syg 
Det er en livstruende sygdom, og du synes ikke, 
at de skal blive kede af det 
Du er bange for, at de vil tage afstand fra dig 

Du er bange for at blive talt om bag din ryg 

Du ønsker ikke at blive set som den, der er 
hiv-smittet

Du fortæller det på et senere tidspunkt 

Omgivelsernes reaktioner

 

Som hiv-smittet kan man møde både negative og positive 
reaktioner, når man fortæller, at man er hiv-smittet. Der-
for følger her en række spørgsmål, som kan være med til 
at belyse de reaktioner, man kan møde. 

65) Hvilke typer reaktioner har du inden for de 
sidste 5 år mødt fra omgivelserne, når du har 
fortalt, at du var hiv-smittet?
Du har overvejende mødt positive reaktioner
Du har overvejende mødt negative reaktioner
Reaktionerne har været blandede
Ved ikke (Gå da videre til spørgsmål 69)

66) Hvis du inden for de sidste 5 år har mødt posi-
tive reaktioner – hvilke typer oplevelser har du 
da haft:
Du har oplevet, at der blev taget mere hensyn til 

Du har oplevet at møde mere omsorg og støtte
Du har oplevet, at andre mennesker blev ved med 

Du har oplevet, at andre mennesker var glade, 

Andet (evt. hvilket): _____________________

(Sæt gerne fl ere krydser)

dig

at behandle dig, som de altid har gjort

fordi du delte dine bekymringer med dem

67) Hvis du inden for de sidste 5 år har mødt nega-
tive reaktioner – hvilke typer af oplevelser har 
du da haft:
Du har oplevet, at folk tog afstand fra dig eller 

Du har oplevet, at andre mennesker talte om din 

Du har hørt nedsættende bemærkninger om hiv-

Du har oplevet at blive dårligt behandlet pga. din 

Du har oplevet at blive fysisk forulempet pga. din 

Du har oplevet, at offentligt ansatte ikke overholdt 

Andet (evt. hvilket) ____________________

(Sæt gerne fl ere krydser)

undgik dig

hiv-status bag din ryg

smittede (eller om dig fordi, du er hiv-smittet)

hiv-status

hiv-status

deres tavshedspligt om din hiv-status
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Nogle hiv-smittede har oplevet at blive diskrimineret på 
grund af deres hiv-status. Dvs. at de fx er blevet fyret fra 
deres arbejde, blevet nægtet optagelse i en sportsklub el-
ler på en uddannelsesinstitution eller ikke er blevet ansat 
i en stilling – alene på grund af deres hiv-status.

72) Hvilken beskrivelse passer bedst på dine 
seksuelle partnere?
Kun personer af det modsatte køn  
Overvejende personer af det modsatte køn, men 
også én eller fl ere personer af dit eget køn 
Nogenlunde lige ofte kvinder og mænd  
Overvejende personer af dit eget køn, men også 
én eller fl ere personer af det modsatte køn  

Dit seksualliv og seksuelle 
problemstillinger

Der vil i det følgende være en række spørgsmål om sek-
sualitet og seksualadfærd. Nogle af disse spørgsmål vil 
kunne føles meget private. Men bl.a. fordi hiv kan smitte 
seksuelt, har mange hiv-smittede problemer i deres 
seksualliv. De følgende spørgsmål stilles for at få større 
indsigt i eventuelle problemer og vanskeligheder. Målet 
er i fremtiden at blive bedre til at hjælpe og støtte hiv-
smittede, der har problemer i deres seksualliv. 

73) I hvor høj grad har du inden for det seneste 
år fået dækket dine seksuelle behov?
Fuldstændigt 
Næsten fuldstændigt 
Delvist 
Lidt 
Slet ikke 
Har ikke haft seksuelle behov inden for det 
seneste år 

74) Hvor ofte inden for det seneste år har du gen-
nemsnitligt haft sex med en anden person?
Hver dag
3-6 gange om ugen  
1-2 gange om ugen  
1-3 gange om måneden  
Mindre end 1 gang om måneden  
Slet ikke det seneste år  
Ved ikke  

Arbejdspladsen spiller for mange en central rolle i 
forhold til at bevare en ”normal” tilværelse, hvorfor der 
nu følger et spørgsmål specifi kt om oplevet diskrimina-
tion på arbejdspladsen. 

69) Hvis du har svaret Ja til at have oplevet dis-
krimination på arbejdspladsen – hvordan har 
du da oplevet dette?(Sæt gerne fl ere krydser)
Manglende ansættelse
Fyring
Manglende forfremmelse
Degradering
Mobning
Ubehagelige hentydninger
Er blevet holdt udenfor
Ved ikke
Andet (evt. hvilket) _____________________

Selvom man hverken har oplevet negative reaktioner fra 
andre mennesker eller er blevet diskrimineret på grund 
af sin hiv-status, kan man godt være bekymret for og 
usikker på, hvordan andre mennesker vil reagere, hvis 
man fortæller om sin hiv-status.

70) Er du nervøs for, at det skal rygtes i din om-
gangskreds, at du er hiv-smittet?
Ja 
Nej 
Ved ikke 

71) Oplever du, at der er sket forandringer inden 
for de sidste 5 år i forhold til dine omgivelsers 
syn på hiv-smittede? 
Du oplever mere omsorg og solidaritet fra 

Du oplever mindre omsorg og solidaritet fra 

Du har ikke oplevet nogen forandringer
Ved ikke/det kan du ikke bedømme

(Hvis du ikke har oplevet diskrimination på arbejdsplad-
sen – gå da videre til spørgsmål 70).

68) Har du inden for se sidste 5 år oplevet at blive 
diskrimineret på grund af din hiv-status?

På arbejdspladsen
På uddannelsesinstitution
I forbindelse med fritidsaktiviteter
I anden sammenhæng
Nej (Gå da videre til spørgsmål 70)
Ved ikke (Gå da videre til spørgsmål 70)

(Sæt gerne fl ere krydser)

omgivelserne 

omgivelserne 

Kun personer af dit eget køn  
Har aldrig haft en seksualpartner  

Ved ikke 
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75) Fortæller du, at du er hiv-smittet, før du første 
gang har sex med en ny partner?
(Sæt gerne fl ere krydser)
Det fortæller du altid, uanset om I har usikker 
sex eller sikker sex  
Det fortæller du, hvis I har usikker sex   
Det fortæller du sommetider, uanset om I 
har usikker sex eller sikker sex  
Du fortæller det aldrig til “one-night-stands”/løse 

76) Når du har sex med en person, der ikke er 
hiv-smittet – hvor bekymret er du da for at 
smitte den pågældende med hiv?
(Svar på en skala fra 1 til 10 ved at sætte kryds i 
én af rubrikkerne)
Du har ikke haft sex efter, at du blev konstateret 
hiv-smittet
1 Overhovedet ikke bekymret
2
3
4
5
6
7
8
9

Det er vanskeligt for mange at dyrke sikker sex hver 
gang. Der foreligger kun begrænset viden om, i hvilket 
omfang disse vanskeligheder forekommer, og hvori 
vanskelighederne består. Det vides derfor heller ikke, i 
hvilket omfang det er nødvendigt at støtte mennesker, der 
gerne vil blive bedre til at praktisere sikker sex.

77) Hvor ofte har du inden for det seneste år haft 
usikker vaginal- eller analsex (dvs. uden kon-
dom) med en anden person, som enten ikke var 
smittet med hiv, eller hvis hiv-status du ikke 
kendte?
Du har ikke haft usikker sex inden for det 
seneste år
1 gang
2-4 gange
5-10 gange
Mere end 10 gange
Ved ikke

seksualpartnere 
Det fortæller du aldrig  
Du har ikke haft sex med en ny seksualpartner, 
siden du blev konstateret hiv-smittet  

10 Overordentlig bekymret

Vil ikke svare

78) Hvis du har haft usikker sex én eller fl ere 
gange inden for det seneste år – kan du så 
beskrive, i hvilke situationer dette forekommer 
for dig? (Sæt gerne fl ere krydser)
Fordi det er mere intimt og tæt
Fordi det føles bedre
Fordi du var påvirket

Fordi din partner ikke ønskede at bruge kondom
Fordi du har behov for en gang i mellem at 
”give slip”
Fordi du mener, at du ikke er særlig smitsom
Fordi du var deprimeret eller ked af det
Fordi du glemte det
Fordi kondom signalerer mistillid
Fordi kondom signalerer hiv/aids 

Fordi kondom ødelægger fornøjelsen ved sex

79) Vil du gerne have hjælp eller støtte til at 
blive bedre til at dyrke sikker sex mere 
konsekvent?
Ja
Nej (Gå da videre til spørgsmål 81)
Ved ikke (Gå da videre til spørgsmål 81)
Er ikke relevant for dig (Gå da videre til 

80) Hvis ja – hvem vil du gerne have tilbydt denne 
hjælp eller støtte fra?
Lægen på hiv-ambulatoriet
Sygeplejersken på hiv-ambulatoriet
En anden rådgiver
En psykolog

Venner 
Andre hiv-smittede/netværksgruppe
Andre
Ved ikke

81) Vil du gerne have, at personalet (lægen eller 
sygeplejersken) på hiv-ambulatoriet med jævne 
mellemrum, fx en gang om året, tog initiativ til 
at tale med dig om eventuelle seksuelle problem-
stillinger (fx manglende lyst, angst for at smitte 
andre, vanskeligheder med at dyrke sikker sex 
m.m.)
Ja
Nej
Ved ikke

Fordi du vidste, at din partner var hiv-smittet
Fordi du regnede med, at din partner var 

Din praktiserende læge

(Sæt gerne fl ere krydser)

Fordi du ingen kondomer havde

hiv-smittet

Andet (skriv evt. hvad): __________________

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

1

2

3

4

1
2

3
4

5
6

7

8

9

1

2

3

spørgsmål 81)
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82) Hvor vigtigt er det for dig at have et godt 
seksualliv?
Særdeles vigtigt 
Meget vigtigt  
Vigtigt 
Ikke særlig vigtigt 
Slet ikke vigtigt 

Har du inden for det seneste år oplevet 
manglende eller nedsat lyst til sex ?

83)

Ja, hele tiden  
Ja, ofte  
Ja, ind imellem  
Ja, men sjældent  
Nej, aldrig (Gå da videre til spørgsmål 85)

84) Har den manglende eller nedsatte lyst til sex 
været et problem for dig?
Ja
Nej 

85) Kan du nikke genkendende til nogle af følgende 
udsagn om dit seksualliv, efter at du blev kon-
stateret hiv-smittet?
Dit sexliv har forandret sig
I høj grad  
I nogen grad  
Slet ikke  
Ved ikke  
Du har færre partnere
I høj grad  
I nogen grad  
Slet ikke  
Ved ikke  
Du har sværere ved at fi nde en fast partner  
eller kæreste
I høj grad  
I nogen grad  
Slet ikke  
Ved ikke  

 

Du vælger hiv-smittede partnere

Du er blevet bange for at have sex
I høj grad  
I nogen grad  
Slet ikke  
Ved ikke  

I høj grad  
I nogen grad  
Slet ikke  
Ved ikke  

Her følger en række spørgsmål om eventuelle seksuelle 
problemer hos mænd. 

Kvinder skal gå videre til spørgsmål 88

86) Hvor ofte inden for det seneste år har du 
oplevet nedenstående situationer ved seksuelt 
samvær? 

Hver 
gang

Din rejsning har ikke været kraftig nok til 

Ofte Ind 
imellem

Sjældent Slet ikke

indtrængning

Du har ikke kunnet holde din rejsning lang tid nok til 

Du har ikke – eller med stort besvær – opnået 

Nej 
Delvist

87) Hvis du har oplevet én eller fl ere af oven-
stående situationer ved seksuelt samvær, 
oplever du så dette som et problem?
Ja

(Sæt ét kryds pr. linje)

Her følger en række spørgsmål om eventuelle seksuelle 
problemer hos kvinder.

88) Hvor ofte inden for det seneste år har du 
oplevet nedenstående situationer ved seksuelt 
samvær?

Hver 
gang

Ofte Ind 
imellem

Sjældent Slet ikke

Du er ikke blevet tilstrækkelig fugtig i skeden

Du har ikke – eller med stort besvær – opnået 
udløsning (orgasme)

Du har haft smerter i kønsorganerne ved samleje

Mænd skal gå videre til spørgsmål 90

(Sæt ét kryds pr. linje)

at kunne holde kondomet på 

udløsning (orgasme)

Du har ikke haft seksuelt samvær inden for det seneste 
år (Gå da videre til spørgsmål 94)

Du har ikke haft seksuelt samvær inden for det 
seneste år (Gå da videre til spørgsmål 94)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

A1

A2

A3

A4

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

D1

D2

D3

D4

E1

E2

E3

E4

86.1

86.2

86.3

86.4

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1

2

3

88.1

88.2

88.3

88.4

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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90) Hvis du har seksuelle problemer – er de så 
blevet mere udtalte, efter at du er blevet 
konstateret hiv-smittet?
Ja
Ja i nogen grad
Nej
Ved ikke

91) Hvis du har seksuelle problemer – er de så 
blevet mere udtalte, efter at du er begyndt i 
behandling?

Ja

Nej
Ved ikke

Ja i nogen grad

92) Har du søgt hjælp for dine seksuelle proble-
mer, efter du er blevet konstateret hiv-smittet? 
(Sæt gerne fl ere krydser)

Har ikke haft seksuelle problemer 

Har haft seksuelle problemer, men har ikke 
haft behov for hjælp 
Har haft behov for hjælp, men ikke søgt den
Har talt med lægen eller sygeplejersken på 
hiv-ambulatoriet

Har talt med en anden rådgiver

(Gå da videre 
til spørgsmål 94)

Har talt med din praktiserende læge 

Nej 
Delvist

89) Hvis du har oplevet én eller fl ere af ovenstående 
situationer ved seksuelt samvær – oplever du så 
dette som et problem?
Ja

93) Hvordan vil du beskrive den hjælp, du fi k i 
forbindelse med seksuelle problemer?
Meget god
God
Hverken god eller dårlig
Dårlig
Meget dårlig

Er ikke i behandling

Herfra svarer både mænd og kvinder igen på alle 
spørgsmål

Har talt med en sexolog
Tager eller har taget medicinsk behandling 
(fx Viagra) for seksuelle problemer

Din helbredsmæssige situation

Her følger en række spørgsmål om din helbredsmæssige 
situation og dine ryge- og drikkevaner for at få mere 
viden om dit generelle helbred og din livsstil. 

94) Hvordan vil du alt i alt vurdere dit helbred?
Virkelig godt  
Godt  
Nogenlunde  
Dårligt  
Meget dårligt  

95) Spørgsmålene drejer sig om dine følelser og 
tanker inden for den sidste måned – ved hvert 
spørgsmål bedes du angive, hvor ofte du i den 
forgangne måned følte eller tænkte på den 
pågældende måde. 

Aldrig Næsten 
aldrig

En gang 
imellem

Ofte Meget 
ofte

96) Har du, i den periode du har været hiv-smit-
tet, i en længere periode taget nogen af neden-
stående typer medicin?

 
Sovepiller
Nervepiller eller anden beroligende medicin pga. 
psykiske lidelser
Nervepiller eller anden beroligende medicin 
pga. fysiske lidelser                 

Hvor ofte har du følt, at tilværelsen formede sig efter 
dit hoved?

Hvor ofte har du været i stand til at håndtere 
dagligdagens irritationsmomenter?

Hvor ofte har du følt, at du var ude af stand til at 

(Sæt ét kryds pr. linje)

(Sæt gerne fl ere krydser)

Hvor ofte har du følt, at du havde styr på tingene?

kontrollere de betydningsfulde ting i dit liv?

Hvor ofte har du følt dig usikker på, at du var i stand 
til at klare personlige problemer?

Hvor ofte har du følt, at vanskelighederne hobede sig 

“Lykkepiller”/SSRI-præparater
Anden antidepressiv medicin

1

2

3

1

2

3
4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

så meget op, at du ikke kunne magte dem?

95.1

95.2

95.3

95.4

95.5

95.6

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

1
2

3

4
5
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Dine alkohol-, ryge- og misbrugsvaner

98) Hvor tit drikker du noget, der indeholder 
alkohol?
Aldrig (Gå da videre til spørgsmål 101)
Højst én gang om måneden
2-4 gange om måneden
2-3 gange om ugen
4 gange om ugen eller oftere

99) Hvor tit drikker du 5 genstande eller fl ere ved 
samme lejlighed?
Næsten dagligt eller dagligt
Ugentligt
Månedligt
Sjældnere
Aldrig

97) Har du inden for den sidste måned taget nogen 
af nedenstående typer medicin?

Sovepiller
Nervepiller eller anden beroligende 
medicin pga. psykiske lidelser
Nervepiller eller anden beroligende medicin 
pga. fysiske lidelser                 

(Sæt gerne fl ere
krydser)

Stort set hver dag

100) I hvilket situationer drikker du sædvanligvis 
alkohol? (Sæt gerne fl ere krydser)
Hjemme – alene
Hjemme – sammen med familie eller venner
På besøg hos familie eller venner
Til fest
På arbejde
På café, restaurant, diskotek eller til koncert
I forbindelse med fritidsaktiviteter
På gaden, i en park, på stranden eller andre 

101) Ryger du tobak?
Ja, dagligt

Nej, du har aldrig røget (Gå da videre til 

Nej, du har tidligere røget, men er holdt op i  

102) Hvor meget ryger du i gennemsnit om dagen?

1-4 cigaretter 
5-9 cigaretter 
10-14 cigaretter 

104) Ryger du hash?
Dagligt  
Ugentligt  
Månedligt  
Sjældnere  
Aldrig 

105) Indtager du andre rusmidler end alkohol 
og/eller hash (fx kokain, ecstasy, heroin, 
benzodiazepiner, “købe-metadon”)?
Dagligt  
Ugentligt  
Månedligt  
Sjældnere   

106) Hvis ja – har du nogensinde fi xet (brugt 
sprøjte) nogen af ovenstående stoffer?
Ja
Nej  (Gå da videre til spørgsmål 112)

107) Har du fi xet inden for den sidste måned?
Ja
Nej
Ved ikke

(Gå da videre til spørgsmål 112)

108) Har du nogensinde delt værktøj med andre 
(sprøjte, kanyle, fi xekar, vattotter)?
Du har mindst én gang delt værktøj
Du har mere end én gang delt værktøj
Du har fi xet, men har aldrig delt værktøj

Ved ikke (Gå da videre til spørgsmål 112)

Du bruger altid sterilt indpakket værktøj fra for-
  videre til spørgsmål 112)

“Lykkepiller”/SSRI-præparater
Anden antidepressiv medicin

udendørs steder

spørgsmål 104)

_________ (årstal – skriv 4 cifre) (Gå da videre 
til spørgsmål 103)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

1

2

3

1

2

3

4

5

seglet emballage? (Gå da     

Ja, lejlighedsvis

4

Jeg ryger ikke dagligt

5

6

7

8

9

10

15-19 cigaretter
20-24 cigaretter
25-29 cigaretter
30 cigaretter eller derover
Andet end cigaretter – skriv hvad  __________
Ved ikke

103) Hvor mange år har du i alt røget dagligt?
Alt i alt har du røget dagligt i cirka _____ år
Du har aldrig røget dagligt 

1

2

Nej (Gå da videre til spørgsmål 112)5
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115) Har straffelovens bestemmelser haft 
indfl ydelse på dit sexliv? 

114) Tror du, at du kan blive idømt en fæng-
selsstraf, hvis du som hiv-smittet dyrker 
usikker sex med en person, der ikke er hiv-
smittet? (Sæt gerne fl ere krydser)
Ja, men kun hvis du ikke har fortalt partneren, 

Ja, uanset om du har fortalt eller ikke fortalt 

Ja, men du skal have dyrket usikker sex fl ere 

Nej, du kan ikke blive straffet med fængsel for at 

Ved ikke

Nej, straffeloven har ikke haft nogen betydning 

Ja, du har mindre usikker sex
Ja, du har færre partnere
Ja, du er holdt op med at have sex
Ja, du fortæller altid eller nogle gange dine 

Ja, du har mere usikker sex eller fl ere 

Ved ikke

116) Bekymrer straffelovens bestemmelser dig?
Nej, det tænker du aldrig på
Ja, det bekymrer dig en gang imellem
Ja, det bekymrer dig ofte
Ved ikke

117) Er du nogensinde blevet anmeldt?
Ja
Nej

118) Er du nogensinde blevet truet med at blive 
anmeldt?
Ja
Nej

109) Har du inden for den sidste måned delt værk-
tøj med andre?
En enkelt gang
Flere gange
Nej (Gå da videre til spørgsmål 112)
Ved ikke (Gå da videre til spørgsmål 112)

110) Hvad var årsagen til, at du delte værktøj 
med andre? (Sæt gerne fl ere krydser)
Fordi du ikke havde adgang til rent værktøj
Fordi du var i fængsel og ikke havde 
adgang til rent værktøj
Fordi du mener, at du ikke er særlig smitsom
Fordi du ikke tænkte på, at der er en smitterisiko 
ved det
Fordi det signalerer mistillid ikke at ville dele 
værktøj
Fordi det signalerer hiv/aids ikke at ville dele 
værktøj

Udlandsrejser/forsikringer/pensionsord-
ninger

112) Har du afholdt dig fra at rejse udenlands på 
grund af din hiv-smitte? (Sæt gerne fl ere krydser)
Ja – du har ikke kræfter til længere rejser
Ja – fordi du kan blive tvunget til at skulle 

Ja – du er bange for at blive syg
Du har ikke lyst til at rejse til udlandet
Nej – du rejser, som før du blev konstateret 

113) Har din hiv-smitte forhindret dig i at få en 
optimal livsforsikring, pensionsordning eller 
privat sygeforsikring? (Sæt gerne fl ere krydser)
Ja, livsforsikring
Ja, pensionsordning
Ja, privat sygeforsikring
Nej
Ikke relevant for dig

Fordi det signalerer fællesskab at dele værktøj
Fordi du var påvirket
Andet
Ved ikke

fortælle, at du er hiv-smittet

hiv-smittet

Straffelov
Der fi ndes i Straffeloven en bestemmelse (§ 252), der 
blandt andet vedrører personer, der er smittet med hiv. 
For at undersøge kendskabet til denne bestemmelse og 
dens betydning stilles nedenstående spørgsmål.

at du er hiv-smittet

partneren, at du er hiv-smittet

gange for at blive straffet

dyrke usikker sex

for din seksualadfærd

seksualpartnere, at du er hiv-smittet

seksualpartnere

1

2
3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

1

2

1

2

111) Er du i subutext-/metadonbehandling?
Ja  
Nej  

1

2
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At få børn

I Danmark er det blevet muligt at hjælpe par, hvor den 
ene er hiv-smittet, til at få børn uden at risikere at smitte 
partneren og eventuelt det kommende barn. Tilbud om 
hjælp gælder par, hvor det kun er den ene, der er smittet. 

119) Hvilke af nedenstående beskrivelser passer 
bedst på din situation?
Du føler dig tilstrækkeligt informeret om 
dine muligheder for at få hjælp til at få børn  
Du savner information  
Du var ikke klar over, at der var mulighed for 
hjælp  
Det er relevant for dig at kunne få denne hjælp  
Det kunne blive relevant for dig at få denne 

120) Hvor stor betydning har det for dig, at der er 
mulighed for at få denne hjælp?
Meget vigtigt  
Vigtigt  
Ikke vigtigt  
Ikke relevant  
Ved ikke  

(Sæt gerne fl ere krydser)

(Gå da videre til spørgsmål 

125) Hvis ja – hvordan vil du beskrive den 
hjælp, du fi k/får?
Meget god
God
Hverken god eller dårlig
Dårlig
Meget dårlig

126) Har du på socialforvaltningen oplyst, at du er 
hiv-smittet?
Ja  
Nej  (Gå da videre til spørgsmål 129)

122) Hvad var årsagen til din henvendelse?
Kontanthjælp (ansøgning/opfølgning mv.)  
Førtidspension (ansøgning/ information mv.)  
Sygedagpenge (ansøgning/opfølgning mv.)  
Økonomisk hjælp i form af enkeltydelser, 
tilskud til medicin, tandlæge eller lign. 
Økonomisk hjælp til betaling af psykologhjælp  
Økonomisk hjælp til fl ytning 
Ansøgning om hjælpemidler 
Orlov for pårørende 
Hjælp til dine hiv-smittede børn 
Aktivering 
Revalidering (ansøgning/opfølgning mv.)  
Fleksjob (ansøgning/opfølgning mv.)  

123) Hvordan vil du beskrive den hjælp, du fi k/får 
på socialforvaltningen?
Meget god
God
Hverken god eller dårlig
Dårlig
Meget dårlig

124) Har du fået nogen af følgende former for 
hjælp/støtte fra socialforvaltningen?

Støtte på grund af psykiske vanskeligheder
Støtte/praktisk hjælp i eget hjem 

Hjælp i forbindelse med misbrug
Hjemmesygeplejerske 

Hiv-smittede kan af mange forskellige grunde have be-
hov for at kontakte socialforvaltningen. Derfor følger her 
en række spørgsmål om, hvordan kontakten hertil er.

121) Har du i løbet af de sidste 12 måneder været 
i kontakt med den lokale socialforvaltning 
(kommunen)?
Ja  
Nej  

Kontakten til socialforvaltningen

(Gå da videre til spørgsmål 129)

127) Hvis du på socialforvaltningen har oplyst no-
gen af de ansatte, at du er hiv-smittet, er du da 
nervøs for, at tavshedspligten brydes?
Ja  
Nej 
Ved ikke

(Sæt gerne fl ere krydser)

Andet – skriv evt. hvad: __________________
Har ikke fået denne type hjælp

hjælp  
Ved ikke  
Ikke relevant for dig 

Andet  
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4

5

6

7
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3

4

5

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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1

2
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121)
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som før  

128) Oplever du, at kendskab til din hiv-smitte 
har ændret behandlingen af dig hos social-
forvaltningen?

 

Du følger dig bedre behandlet 
Du har oplevet modvilje og fordomme 
Du oplever, at de behandler dig nogenlunde 

Ved ikke

Kontakten til sundhedssystemet og 
psykiatrien

Alle hiv-smittede er i kontakt med sundhedssystemet, no-
gen mere end andre. Nogle er primært i kontakt med hiv-
ambulatoriet, mens andre er i kontakt med en lang række 
instanser inden for sundhedssystemet. Derfor følger her 
en række spørgsmål om, hvordan kontakten hertil er.

129) Ved din praktiserende læge (som står på syge-
sikringsbeviset), at du er hiv-smittet?
Ja (Gå da videre til spørgsmål 131)
Nej   
Ved ikke (Gå da videre til spørgsmål 131)

Andet  

131) Hvor mange gange har du været i kontakt med 
følgende dele af sundhedssystemet i løbet af de 
sidste 12 måneder? (Sæt ét kryds pr. linje)

0 
gange 

1-2 
gange 

Psykolog

Psykiater

Distriktspsykiatrien

Psykiatrisk hospital 

Indlagt på psykiatrisk 

130) Hvis nej – hvad skyldes det, at din praktiser-
ende læge ikke ved, at du er hiv-smittet?
Du kommer ikke hos din praktiserende læge
Det er en tilfældighed
Du har ikke fået fortalt det endnu, men vil gøre 

Du synes ikke, at det er nødvendigt, at lægen får 

Du vil gerne kunne tale med lægen, uden at 

Du er bekymret for, at lægen vil behandle dig 

Du er bekymret for, at lægen ikke overholder 

Andet (skriv evt. hvilket) _________________

det

det at vide

denne skal se dig ”som den, der hiv-smittet”

dårligt

tavshedspligten

(uden at være indlagt)

hospital

132) Hvis du har været i kontakt med nogen af oven-
stående dele af sundhedssystemet  i løbet af de 
sidste 12 måneder – hvordan vil du beskrive 
den hjælp, du fi k/får? (Sæt gerne fl ere krydser)

Psykolog

Psykiater

Distrikts- 

Psykiatrisk 

Indlagt på 

Meget 
god

God Hverken god 
eller dårlig

Dårlig Meget 
dårlig

hospital (uden at 

psykiatrisk hos-

133) Har du på noget tidspunkt i forbindelse med 
din hiv-status haft behov for at tale med en 
psykolog, psykiater eller terapeut, men ikke 
gjort det fordi:
Du kunne ikke få en henvisning  
Du havde ikke selv råd til at betale  
Ventetiden var for lang  
Du vidste ikke, hvordan du kunne komme i 
kontakt med en sådan  

Nej, har ikke haft behov for at tale med nogen

(Sæt gerne fl ere krydser)

Andre grunde  

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

3-5 
gange 

6 gange 
eller mere

131.1

131.2

131.3

131.4

131.5

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

psykiatrien

være indlagt)

pital

132.1

132.2

132.3

132.4

132.5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6
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137) Inden du skal til kontrol på hospitalet ...
(Sæt gerne fl ere krydser)
Forbereder du dig altid på, hvad du har behov for 
at tale med lægen om  
Forbereder du dig altid på, hvad du har behov for 
at tale med sygeplejersken om  
Forbereder du dig nogle gange  
Har du ikke behov for at forberede dig  

135) Har du indtryk af, at sygeplejersken på hiv-
ambulatoriet har tid nok til at tale med dig?
Altid eller næsten altid
Ofte  
Nogle gange 
Sjældent  
Aldrig  
Ikke relevant for dig  
Ved ikke  

136) Hvordan er din kontakt til lægen og sygeplejer-
sken på ambulatoriet?

Meget god  
God  
Hverken god eller dårlig 
Dårlig 
Meget dårlig 

Lægen Sygeplejersken 

Sund kost  

138) Har du behov for mere information om nogen 
af følgende emner?

Behov for mere 
information

Ikke behov 
for  mere 
information

Smitterisiko i forbindelse 
med almindeligt samvær med 
andre 

Smitterisiko i forbindelse 
med sex

  

Seksuelle problemer  
Medicinbrug og bivirkninger  

(Hvis du har dansk som modersmål – gå da videre til 
spørgsmål 142)

Brug af tolk

Sproget kan nogle gange være en barriere for god 
kommunikation og gensidig tillid. Derfor kan brug af 
tolk ofte være vigtig for at skabe en god kontakt mellem 
patienten og personalet på hospitalsafdelingen. 

Et godt seksualliv

139) Har der inden for de sidste cirka 2 år været en 
tolk til stede, når du har været til kontrol på 
hiv-ambulatoriet?
Brug af tolk er ikke relevant for dig (Gå da videre 

Altid
Nogle gange
Sjældent
Nej, aldrig

140) Har du nogensinde afvist at bruge tolk, selvom 
personalet har tilbudt det?
Ja
Nej
Ved ikke

(Sæt gerne fl ere krydser)

134) Har du indtryk af, at lægen på hiv-ambulato-
riet har tid nok til at tale med dig? 
Altid eller næsten altid
Ofte  
Nogle gange 
Sjældent  
Aldrig  
Ikke relevant for dig  
Ved ikke  

Kontakten til hiv-ambulatoriet

Forbereder du dig aldrig, fordi du ikke kan over-
skue det  
Ved ikke

Livsstilsændringer (fx ryge-
stop, vægttab, motion) 
Alternativ medicin  
Andet (skriv evt. hvad):   
______________________

til spørgsmål 142)

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

136.1

136.2

136.3

136.4

136.5

1 2

1 2

1 2
1 2

1 2

1

2

3

4

5

6

138.1

138.2

138.3

138.4

138.5

138.6

138.7

138.8

138.9

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1

1

1

1

2

2

2

1

2

3

4

5

1

2

3
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Om at være i behandling

Mange mennesker har svært ved at tage deres hiv-
medicin efter forskrifterne. For at kunne hjælpe er det 
vigtigt at vide mere om de vanskeligheder, hiv-smit-
tede har med at tage medicinen. Derfor er her nogle 
spørgsmål om din medicin.

142) Er du eller har du nogensinde være i be-
handling med hiv-medicin (fl erstofskombi-
nationsbehandling?
Ja
Nej (Gå da videre til spørgsmål 152)

144) Forstår du altid, hvad lægen og sygeplejerksen 
på hiv-ambulatoriet fortæller dig om din hiv-
behandling?
Altid eller næsten altid
Nogle gange

Aldrig

141) Hvordan har du det med at skulle bruge tolk?

Du har det bedst med, at der bruges tolk, så du 

Du føler dig utryg ved at bruge tolk
Du vil helst klare dig uden tolk
Du er ligeglad med, om der bruges tolk eller 

Ved ikke

Sjældent

143) Er du bange for, at andre skal opdage, at du 
tager medicin?
Ja, altid eller som oftest
Ja, engang i mellem
Ja, men sjældent
Nej

(Sæt gerne fl ere krydser)

er sikker på, at du har forstået alt

ikke bruges tolk

145) Hvor ofte spørger du lægen eller sygeplejer-
sken på hiv-ambulatoriet, når der er ting, du 
ikke forstår om din hiv-behandling?
Altid eller næsten altid
Nogen gange

Aldrig
Sjældent

146) Nogle mennesker oplever forskellige bivirknin-
ger eller ubehag ved deres hiv-medicin. 
Hvor meget har du inden for den sidste måned,  
hvor du har taget medicin, oplevet, at medicin-
en gav dig følgende bivirkninger eller ubehag:

Meget En del   Lidt

Kvalme
Opkast

Diarré eller mavesmerter

Smerter ved nyrerne eller 
ved vandladning

Træthed

Hovedpine

Koncentrationsbesvær

Søvnproblemer 

Snurren eller smerte i 
hænder/fødder pga. nerve-
betændelse

Potensproblemer eller 
nedsat seksuel lyst

Formindsket fedtlag på 
ansigt eller arme/ben eller 
sædeparti

Slet ikke 

(Sæt gerne fl ere krydser)

Skriv evt. hvad _____________________

Øget fedtlag på mave, 
bryster eller nakke

Ubehag ved at synke 
store tabletter

Ubehag ved medicinens 
smag

Andre væsentlige 
bivirkninger:

Hudproblemer 
(udslæt/kløe)

Slimhindeproblemer 
(tørhed) 

147) Hvornår har du sidst taget noget af din 
hiv-medicin?
I dag eller i går
For 2-6 dage siden
For 1-2 uger siden
For 2-4 uger siden
For 1-3 måneder siden
For mere end 3 måneder siden

1

2

3

4

5

1

2

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4 Du har aldrig taget noget af din hiv-medicin

146.1

146.2

146.3

146.4

146.5

146.6

146.7

146.8

146.9

146.10

146.11

146.12

146.13

146.14

146.15

146.16

146.17

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

7
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148) I løbet af de seneste 4 dage – hvor mange dage 
er det sket, at der var noget af din hiv-medicin, 
du ikke fi k taget?
Ingen dage
Èn dag
To dage
Tre dage
Fire dage

149) Har du i løbet af de seneste 12 måneder på et 
tidspunkt holdt en pause fra medicinen i 7 dage 
eller mere i træk, uden at det var aftalt med 
din læge?
Ja
Nej

150) I løbet af de seneste 30 dage – omtrent hvor stor 
en del af din medicin tror du, at du har taget?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(Sæt ét kryds på linjen)

151) Folk kan undlade at tage deres medicin af for-
skellige årsager. Her er en liste over mulige 
årsager. Har du nogensinde sprunget din medicin 
over, fordi du ...

Ofte    Somme 
tider   

Sjældent   Aldrig

Var væk fra hjemmet?

Havde travlt med andre ting?

Glemte det?
Havde for mange tabletter at 
tage?

Ønskede at undgå bivirknin-
ger?

Ikke ønskede, at andre 
skulle opdage, at du tager 
medicin?
Havde en ændring i den 
daglige rutine?

Følte, at medicinen var 
giftig/skadelig?

Faldt i søvn/sov på det 
tidspunkt, hvor dosen 
skulle tages?

Følte dig syg eller dårlig?

Følte dig deprimeret/”ikke 
kunne klare mere”?

Havde problemer med at 
tage medicinen på særlige 

(Sæt gerne fl ere krydser)

    _____________________________________

tidspunkter (med mad, på 
tom mave, osv.)?
Ikke havde fl ere piller?

Havde det godt?

Havde et dårligt forhold til 
lægen?

Havde misforstået informa-
tionen om medicinen eller 
doserne?

Mente, at behandlingen 
virkede lige så godt alligevel?
Ønskede 

at holde pause fra at tænke 
på hiv?

Drak alkohol?

Tog stoffer (fx kokain, 
ecstasy, heroin. benzodi-
azepiner, “købe-metadon”)?

Havde vanskeligt ved at 
tage tabletter pga. smag 
eller størrelse?

Manglede støtte fra partner, 
familie, venner?

1

2

3

4

5

1

2

151.1

151.2

151.3

151.4

151.5

151.6

151.7

151.8

151.9

151.10

151.11

151.12

151.13

151.14

151.15

151.16

151.17

151.18

151.19

151.20

151.21

151.22

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4
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Aids-Info/Fyn)

Din kontakt til hiv/aids-organisationerne 
og andre hiv-smittede

Her følger en række spørgsmål om hiv/aids-organisa-
tionernes tilbud om rådgivning og støtte. Det er vigtigt, 
at disse tilbud stemmer overens med de behov, hiv-smit-
tede har.

152) Har du på noget tidspunkt brugt nogle af 
nedenstående organisationers tilbud om 
rådgivning eller støtte, og hvordan vil du vur-
dere den hjælp du fi k? (Sæt gerne fl ere krydser)

Hiv-Danmark

TICC

AIDS-Linien 
Center for Sex og Sundhed 
(tidl. 

153) Hvis du ikke har benyttet nogle af hiv/aids-
organisationernes tilbud om rådgivning/
støtte – hvad skyldes det? 
(Sæt gerne fl ere krydser)
Det tilbud du har behov for, fi ndes ikke 
Du har overvejet det, men har ikke fået det gjort 
Du har ikke tillid til dem
Tilbuddene er ikke gode nok
Du bruger i stedet dit eget netværk
Du kender ikke tilbuddene
Ved ikke

STOP AIDS 
Positivgruppen

Hiv-Pensionatet

Var du tilfreds?
Ja Nej

Nej, du har ikke brugt dem

Hivinfo.dk

Bøssernes hiv-organisation

Hiv- og Aidspræsten i 

Har du brugt?

154) Mødes du jævnligt med andre hiv-smittede, 
enten i formaliserede grupper som fx i Positiv-
gruppen eller med venner, som selv er hiv-
smittede? (Sæt gerne fl ere krydser)
Ja, i en formaliseret gruppe  
Ja, med hiv-smittede venner  
Nej, du har ikke lyst/behov  
Nej, for der er ingen i det område, hvor du bor  
Nej, for der er ingen grupper, du ønsker at 

Mange tak for hjælpen! 

deltage i

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

København

Andre – skriv evt. hvem:____________________

152.1

152.2

152.3

152.4

152.5

152.6

152.7

152.8

152.9

152.10

152.11

1 2
1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

1 2

Dato:   _____________________






