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KOM TIL ÅRSMØDE 2016
Læg vejen forbi lørdag den 30. april 2016, når vi holder 
Årsmøde i Østergade 9, 4., 8000 Aarhus C. 
Kl. 10:30-11:00
Kl. 11:00-11:30

Kl. 11:45-13:00
Kl. 13:00-13:45
Kl. 13:45-14:15
Kl. 14:15-17:00

Morgenkaff e med wienerbrød
Hvad indeholder en god frivillig strategi?
Oplæg ved frivillig i Aarhus
Årsmøde 2016
Frokost med networking
Konsti tuerende bestyrelsesmøde
Mulighed for udfl ugt i Aarhus arrangeret af Solstrålerne

Forslag skal være sekretariatet i hænde senest den 16. april 2016 på e-mail 
info@hiv-danmark.dk eller pr. brev ti l Hiv-Danmark, Vestergade 18E, 4. 1456 
København K. Af hensyn ti l planlægningen må du godt ti lmelde dig ti l frokosten 
og evt. udfl ugten på www.hiv-danmark.dk, på info@hiv-danmark.dk eller på tlf. 
33 32 58 68. Vi glæder os ti l at se dig!

TAK FOR STØTTEN

Dagsorden for årsmødet
01.
 
02.

03.
04.

05.
06.
07.

08.
09.
10.

11.

Valg af dirigent(er), referent(er) 
og stemmetællere
Godkendelse af stemme-
beretti  gede medlemmer
Bestyrelsens beretning
Godkendelse af revideret års-
regnskab
Fastsætt else af konti ngenter
Indkomne forslag
Fremlæggelse af budget ti l orien-
tering
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af bestyrelsessuppleanter
Valg af registreret/
statsautoriseret revisor
Eventuelt

Fakta om Hiv-Danmark
Bestyrelsen 2015-2016
Helle Andersen (formand), Jacob 
 Hermansen (næstf ormand), Søren 
Rudow (kasserer), Jørgen R. Juncher, 
Anne Jepsen, Frank S, Lillian Christof-
fersen, Preben Bakbo Sloth og Sarah.
Protektor: Henriett e Laursen
Forretningsudvalg: Helle Andersen, 
 Jacob Hermansen, Søren Rudow og 
Bent Hansen

Fælles Fagligt Forum
Helle Andersen og Annett e Nielsen

European AIDS Treatment Group
Jens Wilhelmsborg

Hiv-Nordic
Helle Andersen og Jacob Hermansen 

Pati entretti  ghedsudvalg
Helle Andersen (udvalgsformand), 
Hen riett e Laursen, Ole Morten 
 Ny gaard, Morten Eiersted og 
Bent Hansen

Netværksudvalg
Jacob Hermansen (udvalgsformand) og 
Vagn J

Udvalg for Medicin og Informati on
Jens Wilhelmsborg (udvalgsformand), 
Helle Andersen, Morten Eiersted og 
Bent Hansen

Internati onalt udvalg
Preben Bakbo Sloth (udvalgsformand), 
Lars Thaysen, Gertrud Bjørning og 
 Jørgen Harboe

Hiv-Danmark i tal
396 medlemmer
Heraf
229 enkeltmedlemmer
101 fællesmedlemmer, Positi vgruppen

40 pårørende medlemmer
26 støtt emedlemmer

Medlemsforening 2016
Positi vgruppen

Omkostning 2015: 
Årets resultat 2015: 
Egenkapital 2016: 

Ansatt e pr. 1. april 2016
Annett e Nielsen, 15 t. (Kafe Knud)
Helle Schnell, 6 t. (Kafe Knud)
Morten Eiersted, 25. t. (Informati on)

Støtt e i 2015 (Afrundet i 1.000 kr.)
Anonym donati on (Hiv-Forum)
AIDS-Fondet (Kafe Knud, Informati on)
Bents jubilæum (Drift )
Bristol Myers Squibb (Orienteringsaft en, Hiv-Forum, Akti viteter)
Dansk Tennis Fond (Kafe Knud)
Frederiksberg Kommune (§18 frivillig socialt arbejde)
Gilead (Orienteringsaft en, konference, Kurser, Levekårsundersøgelsen)
Glaxo Smith Kline (Orienteringsaft en, Levekårsundersøgelsen)
Inco (Kafe Knud)
Janssen Cilag (Orienteringsaft en, Informati on)
Jascha Fonden (Informati on)
Juchum Foundati on (Informati on)
Københavns Kommune (Rådgivning, Støtt e, §18 frivillig socialt arbejde)
Merck Sharp Dohme (Orienteringsaft en)
Sundhedsministeriet, udlodningsmidler (Drift , Informati on)

50
15

6
122

40
67

142
63

5
53
35
60

202
35

427
1321

Frivillige i sekretariatet
Helle Andersen, formand
Bent Hansen, sekretariatschef
Gunner Sørensen, bogholder
Jens Wilhelmsborg, medicin

Hiv-Danmark
Vestergade 18E, 4.
1456 København K
33 32 58 68, hverdage kl. 11:00-15:00
info@hiv-danmark.dk
www.hiv-danmark.dk

CVR 15 92 18 70
Arbejdernes Landsbank, Frederiks-
sundsvej 160, 2700 Brønshøj
Konto: 5331 000 024 5613

2.224.371 kr.
-136.174 kr.
235.271 kr.
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47 personer var samlet til 
Hiv-Danmark Dagen lør  dag 
den 6. februar 2016.
Dagens fokus var involvering af frivil-
lige og miljøets tilbud til hiv-smittede.

Hiv-Danmarks protektor Henriette 
Laursen bød deltagerne velkommen til 
dagen, som blev holdt i AIDS-Fondets 
lokaler i København. Hun lagde vægt 
på dagens uformelle karakter, og del-
tagerne var velkomne til at bringe for-
skellige emner op under de forskellige 
debatter.

Stigma
Helle Andersen holdt oplæg om akti-
vi teter, som foreningen arbejder med 
for at sætte fokus på stigma. – Et af de 
seneste samarbejder er hjemmesiden 
hivupdated.dk, hvor Helle i et video-
klip taler om de udfordringer, som 
hiv-smittede mødes med.

Den seneste levekårsundersøgelse 
tegner et mere dystert billede end for-
ventet. 1/3 af alle konstateret inden 
for de seneste 10 år har fortalt min-
dre end 5 personer, at de lever med 
hiv. Henved halvdelen frygter rygter, 
og en 1/3 føler sig isoleret. Det er be-
mærkelsesværdigt, at hiv-  smittede 
 stadig kæmper med sådanne udfor-
drin ger, når man tænker på den vi den 
om sygdommen, der findes i dag.

Når man spørger ind til diskrimina-
tion, så har 7 ud af 10 heldigvis ikke 
oplevet nogen inden for de seneste 5 
år. Men hver syvende har oplevet at 
føle sig diskrimineret af sundhedsper-
sonale! Samlet set har hver fjerde ople-
vet en eller anden form for diskrimi-
nation. Derfor ønsker Hiv-Danmark i 
samarbejde med AIDS-Fondet at gen-
nemføre kampagner målrettet dette 
stigma.

Folkemødet på Bornholm har også 
været et godt redskab til at prøve at 
sætte en dagsorden på udfordringerne 
for hiv-smittede. Siden det seneste i 
sommeren 2015 er der blevet rykket 
på forsikringsområdet, mens der på 
tandlægeområdet ikke synes at være 
sket meget. Derfor arbejdes der nu 
på at udvikle en stærk dagsorden for 
Folkemødet i 2016.

Livskvalitet
Jacob Hermansen holdt et oplæg om 
livskvalitet. For ham er det centralt 
at man som hiv-smittet ser lidt indad. 
For at skabe mulighed for forandring 
er det vigtigt, at man kan sætte sig ud 
over ens egne og andres umiddelbare 
reaktion. 

Alt for ofte tager ens egne tanker 
plads og luften ud af en. Det er en helt 
naturlig reaktion, at man bliver mere 
nærtagende af at føle sig sårbar.

Man skal derfor huske at reagere 
på andres reaktioner. Man må sørge 
for at sige fra, når man bliver gal over 
en afvis ning. At man spørger ind til, 
hvorfor pågældende reagerede, som de 
gjor de, efter man fortalte om hiv.

For Jacob ligger der en selverken-
delse af, at der skete ingenting som 
følge af, at han ingenting foretog sig. 
Derfor er det så vigtigt, at sætte fokus 
på at udvikle sig selv.

Jacob kan dog ikke anbefale uden 
videre, at man lever åbent med hiv. 
Jacobs erfaring er, at det faktisk er rig-
tigt hårdt arbej de. Det skal man ind-
stille sig på. Man slipper ikke for at 
bruge energi ved at give slip på kon-
trollen ved lukketheden. Frygten for 
andres reaktion sidder stadig i én.

Der ligger måske en ny opgave for 
Hiv-Danmark i at arbejde med en an-
den form for psykosocial indsats for 
hiv-smittede med et større fokus på 
mestring. Som forening kan vi presse 
på, men vi kan aldrig omfavne hvert 
enkelt med lem, her må den enkelte få 
red skaber til at finde styrken i sig selv. 
Til gengæld ligger der her en fanta stisk 
mulighed for, at nye kan lære af gamle.

Den gode frivillighed
Støj og Maise fra AIDS-Linien var 
inviteret til at fortælle om, hvordan 
en god frivilligstrategi kan se ud. 
Hovedpoin ten er, at en strategi bør 
kunne omsæt tes i reel handling, så 
det ikke blot en der som en hensigts-
erklæring. I mere end 30 år har de fri-
villige indgået en fast kontrakt, som 
er fulgt op af supervision. For alle fri-
villige gælder det, at de gennemgår et 
intensivt uddannelsesforløb, og at de 
hurtigt bliver en del af kulturen. Det 

Af Morten Eiersted, Redaktør VI�HIV

går igen fra samtalerne med frivillige, 
at mange kommer med en indstilling 
om, hvad de vil yde, men efter mødet 
med AIDS-Linien bliver klar over, 
hvad det er, de kan få.

De frivillige er involveret i alle 
 aspekter af AIDS-Liniens virke, og 
det er med til at fastholde frivillige i 
mange år. Det er med til at skabe en 
særlig slags lim, der binder folk sam-
men på kryds og tværs. Derved bliver 
frivilligkulturen både personlig, faglig 
og meningsfuld for den enkelte.

Det er vigtigt, at organisationen ple-
jer den frivillige og giver medbestem-
melse og medinddragelse. Det er vig-
tigt, at de ansatte tør give slip, og at de 
ansatte møder frivillige med ligeværd. 
At benytte sig af frivillige betyder dog 
ikke, at man erstatter ansatte og sparer 
penge. Frivilligheden er forankret og 
har betydning for selve organisationen.

Mere miljø
I den efterfølgende paneldebat blev 
de enkelte repræsentanter bedt om at 
give eksempler på gode samarbej der. 
Hiv-Forum og Lys på Nytorv blev 
nævnt. Hvor der kunne ligge nye sam-
arbejder handlede me get om at forstå 
de forskellige styrker, der findes i de 
enkelte organisatio ner. F.eks. at fund-
raisingsafdelingen i AIDS-Fondet 
kunne vejlede frivillige i de forskellige 
organisatio ner om deres projekter.

Frivillige har dog været et lidt over-
set område efter fusionen i 2012, der 
mest har handlet om organisatoriske 
forhold. Den nuværende organisation 
mangler bedre mødefaciliteter og flere 
uformelle strukturer, som kan fordre 
højere grad af frivillig involvering.

Der er flere måder, hvor samarbej-
det kan forbedres. En større involve-
ring og genoplivning af tidligere tiders 
mødeformer med gensidig oriente-
ring kunne afhjælpe noget af den iso-
lation, som forskellige grupper føler i 
dag. Det kunne følges op af en bedre 
omtale af hinandens tilbud og arrange-
menter. Et område, som blev disku-
teret, var ønsket om øget fokus på fri-
villiges involvering og opkvalificering 
på tværs af alle organisationer og ende-
lig et tættere samarbejde omkring det 
faglige og politiske.

HIV-DANMARK DAGEN
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HIV I TAL 2015
Af Morten Eiersted, Redaktør VI�HIV

VI�HIV har mødt afdelings- 
læge Susan Cowan fra 
Statens Serum Institut for 
at høre om de seneste års 
hiv-tal og de trends, der 
tegner sig.

Hvordan ser de overordnede tal ud?
– Ud fra den seneste opgørelse, vi har, 
med forbehold for, at der stadig kan 
indrapporteres et par ekstra, så er der 
indtil nu for 2015 i alt blevet anmeldt 
263 nye tilfælde af hiv. I 2014 var tallet 
257. Så det er stadig et ret stabilt sam-
let antal tilfælde af hiv, der tegner sig 
hvert år.
 
Så tallene er ret stabile?
– Ja, overordnet set ligger de meget 
stabilt. Det er dog interessant at følge 
de anmeldelser, vi får af folk med al-
lerede kendt hiv, der indrejser til Dan-
mark. Selvom vi tæller dem med som 
anmeldte tilfælde, tæller de ikke med 
som nye tilfælde, fordi de allerede er 
registreret i et andet land, og kan have 
levet mange år med hiv. Desuden er de 
fleste i behandling inden de kommer 
til Danmark, og udgør således ikke no-
get smittepotentiale. I 2014 havde vi 52 
af sådanne anmeldelser, i 2015 har vi 
haft 62. Det vil altså sige, at vi regner 
med 201 ny-diagnosticerede tilfælde af 
hiv for 2015.

Hvad kan man læse af det?
– Det er jo hiv-smittede, som kom-
mer til Danmark i forbindelse med job, 
uddannelse eller på anden vis søger 
ophold i Danmark. Så det er vel blot 
den forventelige effekt af den effektive 
hiv-behandling, som slår igennem også 
andre steder i verden.

Er der andre gode nyheder?
– Ja, det er der. Siden 2014 har vi haft 
et tættere samarbejde med Check-
points. Checkpoints er tilbud fokuseret 
på hiv-test med rådgivning i Køben-
havn, Aarhus og Odense, hvor man 
hurtigt kan få svar ved samme besøg. 
Det tættere samarbejde mellem Check-
points og os har gjort det muligt at 
analysere tallene nærmere. Ikke alene 
kan vi nu se, at der faktisk findes 7-8% 

af alle hiv-tilfældene blandt de nydiag-
nosticerede, men tallene tyder også 
på, at hiv-smittede faktisk bliver fun-
det tidligere i Checkpoints, idet langt 
hoved parten har et højt CD4 tal, når 
de diagnosticeres. Det vil sige, at de 
ikke har haft hiv så længe, og altså ikke 
er det, vi kalder sen-testere.

Det er da ret interessant?
– Ja, man kunne spekulere på, om vi er 
vidne til udvikling af en testkultur hos 
de grupper, som vi rigtig gerne vil nå 
med test og rådgivning. Det kan ikke 
være tilfældigt, den store forskel vi ser 
mellem Checkpoints og andre steder. 
Blandt mænd, der har sex med mænd, 
så ser vi endda, at 14-15% findes via 
Checkpoints, så det er en interessant 
udvikling.

Hvilke andre tiltag kunne vi udvikle i 
Danmark?
– Selvtest er bestemt noget, som vi 
kunne sætte fokus på. Dels handler det 
om at tilbyde en nem testmulighed til 
den gruppe, som har modtaget råd-
givning ved tidligere besøg på kli-
nikker og teststeder. Det kunne være 
bestemte grupper af mænd, der har sex 
med mænd og andre, hvor hyppig hiv-
test anbefales. Her kunne man godt 
gøre det meget nemmere for denne 
gruppe.
– Selvtest kan også være et tilbud til 
dem, som ikke ønsker at benytte fa-
milielægen, eller som ikke ønsker at 
møde andre fra deres nærmiljø ved en 
testklinik. Der kan også være spørgs-
mål om geografisk afstand eller ens 
nærmiljø, der afholder folk fra at lade 
sig teste, fordi man ønsker noget pri-
vathed omkring selve testen.

Er selvtest ikke problematisk?
– Der er jo tale om at benytte et værk-
tøj sammen med de andre eksisterende 
tilbud om test. Med selvtest kan man 
på den ene side gøre det mere bekvemt 
for en gruppe af mennesker, men man 
kan også nå en gruppe, som vi ellers 
ikke når tidligt. Den sidste gruppe vil 
jo ikke benytte sig af de nuværende til-
bud, eller det tager dem længere tid at 
benytte sig af de eksisterende tilbud.
– Tilbuddet om selvtest handler jo om 
at få folk til at teste sig. Langt, langt 
de fleste vil teste sig negativt. Men 

når folk får et positivt svar, at de er 
hiv-smittede, så opstår der jo et andet 
behov, som overtrumfer ønsket om at 
være anonym. Så ønsker man at over-
leve, og så træder spørgsmålet om be-
handling jo i forgrunden.

Hvilke andre værktøjer, kunne vi benytte 
os af?
– PrEP, det vil sige hiv-behandling 
af ikke smittede for at forhindre hiv-
smitte, er helt klart et af de værktøjer, 
som vi kunne bruge. Der er tale om 
et målrettet værktøj til personer, som 
man skønner har stor sandsynlighed 
for inden for en nærmere årrække at 
blive hiv-smittet. Derved er det en 
meget effektiv måde at nedsætte både 
den enkeltes risiko for smitte, men 
også det samlede smittetryk.

Men PrEP beskytter jo ikke mod andre 
sygdomme?
– Er det et argument man ville bruge 
mod hiv-vaccinen, når den en dag bli-
ver tilgængelig? At manglende beskyt-
telse i forhold til andre sygdomme vil 
gøre det betænkeligt, det er simpelthen 
et dårligt argument, som hører forti-
den til.
– Beklageligvis har vi ikke mulighed 
for at tilbyde PrEP herhjemme endnu. 
Derfor oplever vi nu, at folk på ulovlig 
vis anskaffer sig tabletterne via nettet 
og selv sætter sig i behandling.

Hvordan kan I vide det?
– I Londons hiv/aids-miljø beretter 
de om, at de har henvendelser fra dan -
skere, som ønsker at få PrEP. I hiv/
aids-miljøet i København har man 
også kendskab til folk, som har sat sig 
selv i forebyggende hiv-behandling.

Hvordan er det problematisk i forhold til 
forebyggelsen?
– For at PrEP skal virke optimalt, 
skal man jo vide, om man i udgangs-
punktet har hiv eller ej. Derfor er en 
forudgående test en nødvendighed. 
Ellers får man suboptimal behandling 
med risiko for resistens. Derudover 
skal man jo følges og rådgives, hvis 
man skal have optimalt udbytte af be-
handlingen som hiv-negativ. Følger 
man den ikke nøje, kan man blive ud-
sat for smitterisiko. Derudover er det 
jo en behandling, som kan have bivirk-
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ninger. Derfor skal man for eksempel 
have tjekket, at ens nyrer kan klare be-
handlingen.
– Så der er mange gode grunde til, at 
man skal følges samtidig med behand-
lingen, så man kan rådgives og testes 
med jævne mellemrum. Derfor anbe-
faler vi også, at folk i selvvalgt behand-
ling konsulterer en læge for at blive 
tjekket.

Hvad prøver I at gøre?
– Der arbejdes ihærdigt på at etablere 
et tilbud om PrEP i hiv/aids-miljøet. 
Men det er i udgangspunktet prisen, 
der er det helt store problem. Medici-
nen går først af patent i 2018, så det er 
ikke umiddelbart nemt at sætte dette 
tilbud op.

Ville PrEP virke?
– Ja, PrEP ville, i endnu højere grad 
end selvtest, være et af de værktøjer, 
der kunne hjælpe med at nedbringe 
hiv-tallet. De andre værktøjer er kon-
dom eller at have en velbehandlet 
hiv-smittet partner. Jeg ser frem til, at 
nog le af de grupper, som efterspørger 
PrEP, kan få det tilbudt på lovlig vis 
herhjemme.
– Du kan næsten sige, at det er i en 
kombination af de forskellige værktø-
jer, at vi endelig vil få ’vaccinen’ til de 
hiv-negative: kondombrug, hvor det 
kan lade sig gøre, udelukkende at dyrke 
ubeskyttet sex med velbehandlede hiv- 
positive partnere, hiv-test hyppigt og 
PrEP for dem, som ikke kan beskytte 
sig med de førnævnte meto der.

Der er de seneste 5 år fundet 
lidt over 1.000 nye tilfælde af 
hiv i Danmark.
  På langt de fleste prøvesvar 
er det efterfølgende muligt at 
sammenligne med et CD4-tal 
( for ca. 83%’s vedkommende 
på nuværende tidspunkt i 2016 
for 2015 og for 88% af prøves-
varene i 2014).
 Hvis man inddeler ande len 
af prøvesvar efter CD4-tal over 
eller under  350, får man groft 
sagt en ide, om vedkommende 
har testet sig tidligt eller sent i 
sit infektionsforløb.
 Af oversigten til højre (ta-
bel 2 og 3) kan man se, at i 
Checkpoints er der en tendens 
til, at folk får testet sig på et 
tidligere tidspunkt end andre 
ste der.

Forklaring til tabel 1
MSM: Mænd, der har sex med mænd 
HTX:  Heteroseksuelle 
PWID: Intravenøs stofbrug 
Andet/uoplyst: Mor-til-barn, blod (f.eks. opera-
tion i udlandet) og uoplyst

Smittevej
MSM
HTX
PWID
Andet/uoplyst
I alt

2011
110
117

8
11

246

2012
75
81
13
9

178

2013
103
71
13
3

190

2014
113
78
9
5

205

2015
97
90
6
8

201

Total
497
436
49
36

1.018

TABEL 1

VI�HIV har efter inter-
vie  wet med Susan Cowan 
været i kontakt med en 
anonym kilde fra hiv/aids- 
miljøet i København for at 
høre mere om brugen af 
PrEP uden ordination.
Hvor mange ikke-smittede kender du til 
herhjemme, som nu tager PrEP?
– Jeg kender personligt en små 10 styk-
ker, som har valgt at tage PrEP. De 
kan ikke få medicinen ordineret i Dan-
mark, så de er typisk på en generisk 
version i stedet for Truvada. 
– De føler, at de har behov at beskytte 
sig mod hiv, fordi de f.eks. ikke kan 
bruge kondom.

Er det ikke farligt at tage en behandling 
uden en læge står bag ordinationen?
– Mange af mine venner har faktisk 
sat sig grundigt ind i behandlingen. 
De har læst på forskellige hjemmesi der 
eller været i kontakt med rådgivnin-
gen hos f.eks. 56 Dean Street, der er et 
sted, som blandt andet tilbyder hiv-test 
og rådgivning til MSM i London.
– Så før de er påbegyndt PrEP, har de 
taget en hiv-test, så de ved, at de ikke 
er smittet. Hvis man konstateres med 
hiv, så kan PrEP medføre en risiko for 
at udvikle resistens, fordi den ikke er så 
potent som almindelig kombinations-
behandling.

Men det er ikke lovligt i Danmark?
– Derfor er det også svært at få fat i. 
Man kan f.eks. ikke bestille og få det 
tilsendt over nettet med et dansk kre-
ditkort, så mange af mine venner får 
medicinen fra England eller fra andre 
besøg i udlandet. 

Er det ikke ret dyrt?
– I England er der ikke samme strikse 
regler omkring kopimedicin, så jeg har 
hørt om en måneds behandling, der 
f.eks. er købt for helt ned til ca. 350 kr.

Hvad med bivirkningerne og opfølgning?
– Mine venner er med i forskellige 
Facebook-grupper, hvor de føl ger hin-
anden. Men det er da klart, at det ville 
være en fordel, hvis de kunne følges 
herhjemme for eventuelle bivirkninger 
af PrEP-behandlingen.

AIDS-Fondet er bevidst om problemstil-
lingen og arbejder på at iværksætte en prag-
matisk løsning.

Nye tilfælde af hiv pr. år for perioden 2011-2015

Forskel mellem sen og ikke-sen 
tilfælde fordelt efter teststed og år

Forklaring til tabel 2 og 3
CD4 under 350: sen 
CD4 over 349: ikke-sen
CP: Positive prøvesvar i Checkpoint
Andre: Positive prøvesvar andre steder

2014
CD4 under 350  
CD4 over 349

CP
39%
61%
18

Andre
47%
53%
163

Alle
46%
54%
181

TABEL 2

2015
CD4 under 350
CD4 over 349

CP
20%
80%
15

Andre
55%
45%
152

Alle
52%
48%
167

TABEL 3
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Hvordan griber du en sag an?
– Hvis min rådsøgende ønsker det, 
så skriver jeg altid til ledelsen. Men i 
rådgivningen er det jo mere vigtigt at 
få talt om, hvad den enkelte har be-
hov for. Det handler jo typisk ikke 
om at klage, men om at fi nde en god 
tandlæge. Derfor kommer mange af 
sagerne ikke videre.
– Hvis den rådsøgende også kæmper 
med andre problemer, f.eks. psykisk 
skrøbelighed, så har jeg faktisk haft 
gode erfaringer med at henvise til spe-
cialtandplejen. Jeg sidder med en del 
sager, hvor brugerne får legater fra 
AIDS-Fondet til at få ordnet deres 
tænder. Her oplever jeg, at specialtand-
plejen mange gange er bedre end de 
privat praktiserende tandlæger.

Hvorfor?
– Tandlæger er jo et liberalt erhverv, 
så de kan jo i stor udstrækning selv 
bestem me, hvem de vil servicere.
– Det betyder så, at nogle grupper kan 
have svært ved at få behandling. Der er 
jo en stor ulighed inden for tandsund-
heden i Danmark.
– Men jeg kan forundres over det, jeg 
op lever. Det er ærgerligt, hvis der nu 
er særlige udfordringer for hiv-smit-
tede, f.eks. den gruppe, som har levet 
mange år med hiv, der måske kunne 
drage fordel af ekstra opmærksomhed 
på tænderne.

Hiv-Danmark og AIDS-Fondet sæt-
ter fokus på stigma i sundheds væ se net på 
Folkemødet på Bornholm i juni 2016.

NOGLE TANDLÆGER SLÅR PLAT PÅ HIV 

Har du inden for de sidste 5 år oplevet at blive diskri-
mineret på grund af din hiv-status? (Flere krydser) 
På arbejdspladsen 
På uddannelsesinsti tuti on 
I forbindelse med friti dsakti viteter
I sundhedsvæsenet (fx tandlæge, speciallæge, hospital)
I anden sammenhæng
Nej 
Ved ikke / ønsker ikke at svare

2013-14
 (i %)
1,9 
0,3 
3,3 
14 
10 
70 
4,1 

2005-06 
(i %)
5,5 
0,6 
1,2 
- 

9,9 
73 
10 

Tal fra Levekår
I 2013 og 2014 gennemførte antropolog 
Anders Dahl en opfølg ning på Levekårs-
undersøgelsen fra 2007.
 Undersøgelsen kunne udfyldes via et link 
på nettet og var ca. lidt under en tredjedel i 
omfang af den forrige undersøgelse.

Af Morten Eiersted, Redaktør VI�HIV

VI�HIV har mødt rådgiver 
Susanne Grenaae for at tale 
om nogle hiv-smitt edes 
oplevelse hos tandlægen.
Susanne Grenaae har arbejdet i mere 
end 20 år med rådgivning af hiv-smit-
tede og pårørende i Syddanmark. Hun 
har haft sin base i Odense i Aids-Info/
Fyn, Sex og Sundhed og her senest i 
AIDS-Fondet.

Hvad er det, der sker med tandlægerne?
– Jamen Morten, det er som at blive 
kastet tilbage til 80erne. Nogle tand-
læger agerer ikke rimeligt over for 
hiv-smittede.
– Det er at slå plat, når vi ser så vold-
somme reaktioner. Når hiv gøres til et 
problem, det slet ikke er. Hvis tandlæ-
gen problematiserer hiv ved f.eks. at 
afkræ ver ekstra tillæg og lignende. Det 
har ikke hold i forhold til vejledningen 
fra Sundhedsstyrelsen.
– Jeg synes, at det er urimeligt, at 
hiv-smittede skal udfordres helt unød-
vendigt på den måde. Det skulle gerne 
være sådan, at hiv-smittede kan være 
åbne over for f.eks. en tandlæge. Det 
kan jo være re levant i nogle situationer, 
hvis hiv har betydet, at vedkommende 
kunde vil have godt af at få et ekstra 
tandeftersyn.
– Desværre oplever jeg i rådgivningen, 
at folk kommer tilbage til mig med 
dårlige oplevelser. Tag f.eks en kvinde, 
som sidste år oplevede, at hendes tid 
blev rykket til sidste konsultation, og 
at der blev lagt et tillæg på. Sådan en 
ople velse gør mig harm. Hiv-smittede 
bør behandles på lige fod med andre 
tandlægekunder.

Hvad g jorde du så?
– Først og fremmest så hjalp jeg 
hen de med at fi nde en ny tandlæge, så 
hun kunne føle sig tryg. Dernæst tog 
jeg kontakt til tandlægen. 

– I en anden sag kom en af mine 
rådsøgende og fortalte mig, at han 
var blevet rigtig dårlig behandlet, 
da han havde fortalt om hiv. Ef ter 
besøget besluttede han sig for at skifte 
tandlæge. Her videregav tandlægen 
uden hans samtykke fortrolige oplys-
ninger om hiv med et ‘OBS HIV’ i 
tandlægejournalen. Det fandt han ud 
af, da han talte med sin nye tandlæge, 
der heldigvis ikke havde nogen som 
helst problemer med hiv.
– Sådan en oplevelse er altså slet ikke 
i orden! Jeg har nu skrevet til Sund-
hedsstyrelsen og venter på et svar.
– Helt overordnet er det jo smadder 
ærgerligt for hiv-smittede, hvis de får 
en dårlig behandling og så ikke kom-
mer til os. Hvis de fi nder sig i det, eller 
helt undgår at gå til f.eks. tandlægen.
– Når man læser den seneste levekår-
sundersøgelse, så tyder noget jo på, 
at der ikke er tale om en  enlig svale. 
En del hiv-smittede oplever  stadig, at 
sundhedspersonale tager særlige for-
holdsregler, når de behandler en hiv-
smittet. Dette fører ofte den hiv-smit-
tede tilbage til 80erne, dengang man 
ikke vidste så meget om smitterisikoen.

Det er da for dårligt?
– Ja, jeg prøver jo i rådgivningen at op-
fordre hiv-smittede til at leve så nor-
malt som muligt og at prøve at være 
åbne. Så virker den her slags oplevel-
ser jo mod hensigten. Det er jo direkte 
stigmatiserende at blive forskelsbe-
hand  let på den måde. – Og det handler 
jo om uvidenhed blandt personalet.

Hvad er der behov for?
– Jeg synes jo, at tandlægerne slår plat 
på hiv. Det må der gøres noget ved fra 
centralt hold. I en sag rettede jeg hen-
vendelse fra min klient til  klinkchefen. 
Hun lovede bod og bedring, men kort 
tid efter kom der en ny sag fra samme 
sted. Så kan man godt føle, at ens hen-
vendelse ikke bliver taget alvorligt.

Udsnit fra en rådsøgendes tandlægejournal



7Marts 2016 – Maj 2016

AT BEKÆMPE UVIDEN- 
HED OG FORDOMME

På trods af 20 års ef ek tiv 
kombinationsbehandling, 
hvor vi har op nået smitte- 
frit hiv hos vel behandlede, 
oplever hiv-smittede stadig 
diskri mination på grund af 
fordomme og manglende 
viden om hiv.

I 2015 har Hiv-Danmark arbejdet med 
en række konkrete initiativer for at ska-
be større viden og bekæmpe stigma og 
diskrimination: Bl.a. nye hjemmesider 
som ”Kys Livet” og ”Hiv Updated”, 
hvor man kan søge viden og få et dy-
bere indblik i, hvordan det er at leve 
med hiv i dag.

Målrettet indsats på 
Folkemødet 2015
Som et nyt initiativ indgik Hiv-Dan-
mark i 2015 et samarbejde med 
AIDS-Fondet om at sætte fornyet 
fokus på tre konkrete områder, hvor 
hiv-smittede oplever diskrimination: 
Forsikringsbranchen, tandlægerne og 
hospitalsvæsenet.

Ved et debatmøde under Folkemødet 
på Bornholm satte vi repræsentanter 
for de tre områder stævne i en offent-
lig debat med spørgsmål som f.eks.: 
Hvad er argumentet for at hiv-smittede 
ikke kan tegne de samme forsikringer 
som andre danskere? Hvorfor bliver 
tiden hos tandlægen ofte aflyst eller 
ændret? Hvorfor er mødet med sund-
hedsvæsenet fyldt med fordomme og 
uvidenhed, når man her burde vide 
bedre?

Og hvad er retningslinjerne hos for-
sikringsselskaberne, hos tand læ ger ne, i 
sundhedsvæsenet? 

Det blev en rigtig god og konstruk-
tiv debat og vi fik håndslag på, at der 
skulle gøres noget ved problemerne. 
Ved en række møder har vi efterføl-
gende arbejdet med en række kon krete 
indsatser og holdt organisationerne fast 
på de ting, de lovede på Bornholm.

Livsforsikringer 
Det har resulteret i, at forsikrings-
bran chen har opdateret deres ret-
nings linjer, og at de største danske 
for sikringsselskaber i dag tilbyder in-
dividuelle livsfor si krin ger til hiv-smit-
tede, dog til en moderat forhøjet 
præmie.

Da velbehandlede hiv-smittede i 
Danmark har en livsprognose, der lig-
ger tæt op af baggrundsbefolkningens, 
mener vi ikke, at der er en begrundelse 
for en sådan forhøjet præmie. Næste 
skridt er derfor at påvirke forsikrings-
selskaberne til at nedbringe denne.

Tandlæger
Vi har også været til møder med Tand-
lægeforeningen, som oplyser, at de har 
gjort en stor indsats for at nedbringe 
diskriminationen af hiv-smittede hos 
deres medlemmer. Det er vi så ikke 
helt enige med dem i. Der er skrevet 
om problemerne i Tandlægebladet, 
og der er sendt retningslinjer ud fra 
Tandlægeforeningen, som beskri ver, 
at der ingen særlige problemer er med 
hiv-smittede, men at man blot skal 
følge de normale hygiejneregler.

Men der er stadig problemer, og i 
forhold til klager fra hiv-smittede er 
der en overvægt af sager, der hand-
ler om diskrimination netop hos 
tandlægerne.

Hiv-Danmark og AIDS-Fondet ar-
bejder videre med sagen og har et stort 
ønske om at nå længere ud i klinik-
kerne med en oplysningsindsats, f.eks. 
i frokoststuen hos klinikassistenterne. 
Desuden har vi kontaktet de forskel-
lige faggruppers fagforeninger for at 
identificere andre relevante informa-
tionskanaler til oplysning om hiv. 
Det kunne f.eks. være via efteruddan-
nelseskurser eller branchemøder.

Vi har klar en forventning om, at 
Tandlægeforeningen lever op til deres 
løfter på Folkemødet og iværksætter en 
særlig indsats for at komme diskrimi-
nationen til livs. Det kunne f.eks. være 
en særlig kampagneindsats i 2016.    

Sundhedsvæsenet

Hiv-Danmarks nye levekårsunder sø -
gelse er på trapperne til offentlig gø-
rel se. Et af de resultater, vi har hæftet 
os ved, er, at 14% af deltagerne i un-
dersøgelsen anfører, at de inden for de 
seneste 5 år har følt sig diskrimineret i 
sundhedsvæsenet.

Det ser ikke ud til at være blevet let-
tere at være hiv-smittet, og det handler 
stadig om stigma og fordomme.

Også i sundhedsvæsenet, hvor man 
skulle mene, at der var større viden og 
information om hiv, er der stor uviden-
hed om smitteveje og den lave smit-
somhed hos velbehandlede. Derfor 
har Hiv-Danmark i samarbejde med 
AIDS-Fondet valgt at sætte særligt 
 fo kus på diskriminationen i sundheds-
væ senet på Folkemødet på Bornholm 
i 2016 og på samme måde som med 
tandlæger og forsikring holde delta ger-
ne fast på konkrete fremtidige indsat-
ser.

Målsætning for debatten er at sætte 
fokus på den utryghed, der hersker 
blandt sundhedspersonale omkring 
hiv-smittede. Et af succeskriterierne 
for debatten er at skabe politisk er ken-
delse af, at Sundhedsstyrelsen har et 
medansvar i forhold til den stigmati-
sering, der eksisterer, når det kommer 
til hiv-smittede.

For at skabe afgørende forandringer 
er det vigtigt, at Hiv-Danmark og alle 
vores samarbejdspartnere bibeholder 
et klart fokus på stigma og uvidenhed, 
som for mange er det største problem 
ved at leve med hiv i dag, og som sam-
tidig er en stor barriere for at lade sig 
teste.

Deltag i Årsmødet, som afholdes i Aarhus 
lørdag den 30. april 2016 kl. 11:45-13:00 
og hør resten af Helles beretning fra 2015. 
Se program, tilmelding m.m. på side 2.

Af Helle Andersen, formand for patientrettighedsudvalget

Ved Folkemødet 2015 deltog Hiv-Danmark sammen 
med AIDS-Fondet i paneldebat. Successen gentages 
på næste Folkemøde, hvor pa neldebatten afholdes i 
Menings Ministeriet på Allinge Havn, torsdag den 
16. juni 2016 kl. 14.30-15.30.

7Marts 2016 – Maj 2016
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AKTIVITETER I 2016
Involvering samt en mang-
foldighed af tilbud.

Hiv-Danmark fundraiser for ca. 2 mio. 
kroner hvert år. Det sætter os i stand 
til at afvikle en række aktiviteter for 
hiv-smittede landet over. Desuden 
er det væsentligt for Hiv-Danmark, 
at hiv-smittede inddrages i alle drøf-
telser og beslutninger, som vedrører 
hiv-smittedes medicinske og psyko-
sociale forhold.

I 2016 vil Hiv-Danmark gennemføre 
en række projekter, som det allerede 
er lykkedes for os at skaffe midler til. 
Derudover vil vi iværksætte andre pro-
jekter, efterhånden som det forhåben-
tlig lykkes for os at tilvejebringe den 
nødvendige finansiering.

Planlagte aktiviteter
Følgende aktiviteter er planlagt. Finan-
siering og samarbejdspartnere er an-
ført i parentes: 

– Værestederne Kafe Knud i Køben-
havn og Café Lone i Århus (Køben-
havns Kommune, Socialministeriet, 
Region Midtjylland, AIDS-Fondet).
– Udgivelse af VI&HIV (Sundheds-
ministeriet og private fonde)
– Orienteringsaftener på de to hiv- 
ambulatorier i København, i Århus og 
i Odense (medicinalfirmaer)
– Hiv-Danmarks 25-års jubilæum 
(Modtagelse på Københavns Rådhus 
fredag den 27. maj 2016)
– Udgivelse af den opfølgende leve-
kårs     undersøgelse (medicinalfirmaer) 
– Hiv-Mentorordningen (Københavns 
og Frederiksberg kommuner) 
– Temaaftener og foredrag på være ste-
derne (medicinalfirmaer) 
– Deltagelse i Priden i Århus og 
København samt i World Aids 
Dag-aktiviteter 
– Rekruttering og fastholdelse af frivil-
lige gennem uddannelse (Københavns 
og Frederiksberg kommuner) 
– Samarbejde med de øvrige nordiske 
hiv-organisationer i Hiv-Nordic (medi-
cinalfirmaer) 

Af Bent Hansen, sekretariatschef

– Etablering af patientuddannelse i 
København (Københavns kommune, 
hiv-ambulatorierne i København) 
– Samarbejde med AIDS-Fondet og 
deltagelse i Fondets ’Rådgivende Pa-
nel’.

Ønskelisten
I skrivende stund arbejder vi videre 
med en række forskellige projekter. På 
tegnebrættet er: 
– Festligholdelse af Hiv-Danmarks 25-
års jubilæum 
– Deltagelse i internationale hiv-kon-
ferencer  
– Etablering af nye og støtte af eksi-
ste rende selvhjælpsgrupper og netværk 
for hiv-smittede 
– Opdatering af hjemmesiden og 
Hiv-Danmarks Facebook  
– Oplysningskampagne om vel-
behand let hiv 
– Yogaforløb 
– Mindfulnessforløb

Hjemmesiden
Kalenderbegivenheder 
Nyhedsopdateringer 
Medlemspost
Elektroniske postudsendelser 
Medlemsblade

Informationsaktiviteter 2009-2015

Kom til yoga, træk vejret, 
stræk kroppen.

Velkommen til gratis yoga, som vi af-
holder hver anden fredag kl. 16:00-
17:30 i Loungen i Vestergade 18E på 
4. sal i København. I april mødes vi 
fredagene den 8. og 22. Hold øje med 
datoer på www.hiv- danmark.dk eller 
kontakt mig på helle@hiv-danmark.dk 
med spørgs mål!

Vi inviterer til yoga med Siri Shiva 
Yogiji (foto) for alle hiv+ og pårøren-
de. Yoga er en blanding af fysiske øvel-

ser, stræk og åndedræt, som kan ud-
føres af alle. 

Yoga har mange gavnlige virkninger 
både på krop og psyke. Du vil opleve 
større velvære, smidighed og balance 
både fysisk og mentalt. 

Allerede efter første gang vil du 
mær ke de gavnlige virkninger af 
 yogaen – så kom, også selvom du ald-
rig har prøvet det før! Undervisningen 
vil foregå både på dansk og engelsk 
efter deltagernes behov. Kom iført løst 
tøj og tag gerne en yoga måtte med, 
ellers har vi ekstra.

Vi glæder os til at se dig!

FORKÆL DIG SELV!
Af Helle Andersen, formand for Hiv-Danmark

@
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38
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56
73
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60
79

-
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DEN GODE BEHANDLING
Af Jens Wilhelmsborg, Udvalgsformand for Medicin og Information

Jagten på de gode nyheder 
bringer os vidt omkring.

Særligt i 2015 har udvalget været in-
volveret i Hiv-Danmarks høringssvar 
til RADS*.

I februar måned blev patientfor e-
nin gen bedt om at komme med bud 
på patienters værdier og præferencer 
i forhold til behandling, og i oktober 
måned udtalte vi os om bivirkninger, 
adminstrationsveje og andre forhold.

Værdier
Hvad indeholder den gode behand-
ling? Det er et godt spørgsmål, fordi 
der er mange forskellige forhold, som 
man skal tage forbehold for. Heldigvis 
fin des der i udgangspunktet 29 for-
skellige indholdsstoffer, som gør det 
muligt at tilrettelægge en behandling.

I det første svar lagde vi mere vægt 
på inddragelse, uddannelse, lighed og 
så enkel en behandling som muligt.

Det er interessant, at der ligger et 
kæmpe forebyggelsespotentiale i at få 
hiv-smittede til at respondere godt på 
hiv-behandling.  Velbehandlet hiv smit-
ter ikke, og derfor bør alle hiv-smit-
tede tilbydes en behand ling, som kan 
fastholdes. Der er altså et sammenfald 
mellem hiv-smittede og den generelle 
folkesundhed i, at  hiv-smittede har et 
optimalt udgangs punkt i deres behan-
dling.

Det er interessant at følge målsæt-
ningen om, at 90% af alle hiv-smit-
tede er diagnosti cerede, for hvilke 90% 
er i behandling, hvoraf igen 90% har 
opnået fuld ef fekt af behandlingen. 
Dette er en inter natio nal målsætning 
for 2020, og Hiv- Danmark støtter 
dette mål for Danmark.

For at man kan komme denne vej, 
bør der være et større fokus på kort- 
og langtidsbivirkninger,  livskva li tet 

og aldring. Hiv-Danmark har yder-
ligere understreget, at netop  aspektet 
med hiv som en kronisk sygdom 
gør, at  psykisk skrøbelighed bør 
spil   le en større rolle, hvor mere bi-
virkningssvære behandlinger i højere 
grad bør udfases.

Jo nemmere behandlingen tilrette-
lægges, jo nemmere er det at undgå 
risikoen for udvikling af resistens og 
deraf følgende svigt af behandling.

Bivirkninger
Skal vi fortsat acceptere bivirk-
ninger? Hvilke bivirkninger er ac-
ceptable? Spørgsmålene bliver stadig 
mere relevante med udviklingen af 
nye og dyrere former for behandling. 
RADS har fortsat sin berettigelse, 
men hvordan sikrer vi os, at flere 
 aspekter fra hver dagen med hiv bli-
ver konkretiseret og taget med ind i 
beslutnings processen omkring RADS.

Behandling af hiv foregår ikke kun 
på afdelingen, men sker i et samspil 
mellem den hiv-smitede og lægen.

Derfor udarbejdede og opdaterede 
Hiv-Danmark sin position på det in-
formerede patient samtykke. Der er 
mange interessante  di  s kussioner, som 
kan afledes af dette, bl.a. hvordan man 
sikrer sig, at patienterne føler sig ind-
draget og forstår de beslutninger, der 
 ta ges om kring deres behandling. Det 
er et spørgsmål, der er relevant både 
for den patient, som ønsker, at lægen 
tager beslutningen, og den patient, 
som gerne vil inddrages noget mere.

Hiv-Danmark er meget optaget af at 
udvikle metoder, der giver stadig flere 
hiv-smittede indblik i behand lingen.

Dosering
Der sker meget i forhold til behand lin-
gen. Når man deltager i konferen cer, 

er det interessant at følge de mange 
forskellig artede diskussioner. Der er 
stadig flere valg, som man kan fore-
tage sig. Fra lægeligt hold er det ble-
vet påpeget, at behandlingen skal have 
effekt og have så få bivirkninger som 
muligt. For Hiv-Danmark er det i den 
sammenhæng vigtigt, at medi cinen 
fortsat gives som tabletbehand ling, 
oralt én gang dagligt.

Selvfølgelig kan der være særlige for-
hold for en mindre gruppe af hiv-smit-
tede, f.eks. småbørn, hvor andre for-
mer for medicin som bl.a. mikstur er at 
foretrække.

Nyt fra konferencer
Mens indlæg til årsberetningen skrives, 
afholdes den årlige internationale me-
di  cinsk konference i Boston, USA, den 
såkaldte konfe rence om retrovira og 
opportunistiske infektioner (CROI). 
CROI er en af de vigtigste videnskabe-
lige platforme i hiv-miljøet.

Konferencen indeholdt flere nyhe der 
om PrEP, som er  forebyggende hiv- 
behand ling til ikke smittede. For søg 
med gel, vaginal ring og langtidsvir-
kende injektion tyder på, at der kom-
mer stadig flere valg muligheder.

Inden for hiv-behandlingen diskute-
res resultater fra lovende nye typer af 
medicin, som er i afsluttende forsøg, 
bl.a. en modnings hæmmer og et nyt 
stof, som angriber forskellige punkter 
i virussens cyklus. Det er også interes-
sant at følge stu dier om langtidsvir-
ken de medicin, hvor man udvikler 
medicin for at undgå daglig do sering.

Hiv-smittede lever stadig med en 
række følgesygdomme relateret til et 
mix af hiv, behandlingen og/eller livs-
stil. På konferencen er der særlig fokus 
på hjerne, knogle, lever, hjerte og tarm.

VI&HIV bringer senere på året i sit 
juni nummer en opdatering af høj de-
punkterne for konferencen.

*Rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin 
(RADS) nedsatte i 2010 et fagudvalg for 
terapi-området hiv, som siden da har været 
med til at fastlægge rammerne for hiv- 
behandling i Danmark.
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ET NÆRVÆR I HVERDAGEN
Vi befinder os i en tid, hvor 
de sociale medier invaderer 
vores sfære med fare for, at 
vi kommer til at isolere os 
endnu mere hjemme, end 
vi gjorde inden.
Derfor er det vigtigt at bevare et tilbud 
som Kafe Knud. Vi arbejder på at ska-
be større synlig hed i Kafe Knud for os, 
der har behovet for værestedet og for 
dem, der støtter det. Når vi tæller an-
tallet af gæster, så kan vi se, at der sta-
dig er et behov.

Når man taler med gæsterne, så er 
der mange fællestræk over det, som går 
igen. Det er behov for at være sig selv 
og frit kunne tale om medicin, lang-
tidsbivirkninger, ensomhed osv. Selv 
om medicinen er så god, og selv om 
vi ikke er syge mere, så er der  stadig et 
stort behov for et fællesskab.

Vi har behov for at mødes i trygge 
rammer og for at få støtte og bekræf-
telse. Vi har behov for at møde nye 
mennesker på tværs af køn og seksua-
litet. Vi har behov for at have nogen at 
spejle os i.

Nye venskaber
En del, der mødes i Kafe Knud, fort-
sætter som venner på Facebook, holder 

den personlige kontakt ved lige eller 
udveksler telefonnumre. Der er blandt 
mange af gæsterne og de fri villige et 
stort ønske om at møde nye mennesker 
og dele sine oplevelser med.

En række forskellige  arrangemen ter 
igennem året er med til at sikre, at der 
ofte er en mulighed for at møde nye 
bekendtskaber. Og det er vigtigt at 
møde folk live.

De sociale medier er gode til at ska-
be nye bekendtskaber, men alt for ofte 
kommer vi til at gemme os bag skær-
men og skjule vores egentlige følelser. 
Vi skriver om alle de gode ting, men 
vi har svært ved at dele det mere svære 

Af Annette Nielsen, daglig leder af Kafe Knud

i vort liv. Derfor spiller Kafe Knud 
 stadig en rolle. Det er meget givende at 
mødes i en samtale med en anden, som 
har gode forudsætning for at forstå 
og spejle sig i din situation. Det bliver 
mere virkeligt, når man bliver grebet 
af en god samtale, hvor der er øjenkon-
takt og nærvær. Alt dette forsvinder, 
når man sidder i en chat på nettet.

Mere Knud
Vi mærker behovet for vores  være sted, 
så vi vil fremadrettet arbejde på, at der 
bliver mere Knud. En af vores faste 
arrangementer er den årlige Pride på 
Rådhuspladsen, hvor vi igen vil arbej-
de på at være synlige, og hvor vi gør 
meget for at udbrede kendskabet 
til kafeen gennem at netværke med 
 LGBT-miljøet og Pridens gæster.

I 2016 er en af visionerne for Kafe 
Knud, at vi blive mere synlige på de 
infektionsmedicinske afdelinger. Vi vil 
i 2016 også besøge andre hiv-cafeer for 
at få inspiration til kafeen i Skinder-
gade 21.

KAFE KNUD 
Skindergade 21, kld.
1159 København K

Tirsdag og torsdag kl. 16:00-22:00
Køkkenet er åbent kl. 18:00-20:30  
33 32 58 61 – kafeknuds@gmail.com
www.kafeknud.dk Fotos på denne side: Stephen Freiheit 2010
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NÅR MAN FØLER SIG SMITSOM

I hvilken grad har du, som følge af at du er 
hiv-smittet, oplevet følgende indenfor de 
sidste fem år: At du føler dig smitsom og 
holder fysisk afstand til andre 
I høj grad 
I nogen grad 
I mindre grad 
Slet ikke 
Ikke sikker 

2013-14
(i %) 

5,2 
9,3 
18 
65 
1,6 

2005-06
(i %) 

5,0 
11 
16 
57 
3,0

Smittet 2006 
eller senere (i %)

6,8 
11 
22 
59 
0,8 

Er du blevet bange for at have sex efter at 
du er blevet konstateret hiv-smittet?
I høj grad 
I nogen grad 
Slet ikke 
Ved ikke /ønsker ikke at svare / ubesvaret 

2013-14
(i %) 
11 
43 
44 
2,5 

2005-06
  (i %)

16 
32 
39 
13 

Smittet 2006 
eller senere (i %)

8,3 
47 
42 
3,0

Af Morten Eiersted, Redaktør VI�HIV

Den nye levekårsundersø-
  gelse peger på, at mange 
hiv-smittede føler sig smit -
somme. Det står i kontrast 
til den høje andel af velbe-
handlede. VI�HIV har talt 
med Solveig Roth fra AIDS- 
Fondet om erfarin gerne fra 
rådgivningen.
Hvorfor føler hiv-smittede sig smitsomme, 
når de er velbehandlede?
– Det kan der være mange flere grunde 
til. I rådgivningen møder vi ofte perso-
ner, som henvender sig med proble mer 
omkring smitsomhed. Når vi taler med 
de rådsøgende om at være velbehand-
let, så kan der for nogen ligge et pro-
blem i, at de faktisk ikke forstår det, de 
har fået at vide om, hvordan hiv smit-
ter. De kan ikke omsætte den viden de 
har. Her handler rådgivningen om at 
opnå klarhed og indsigt.
– Men det kan også handle om følel-
serne omkring smitsomhed. Hvis man 
f.eks. ikke kan forstå, hvordan man 
selv er blevet smittet. Man har passet 
på sig selv, man har dyrket sikker sex, 
man har haft få partnere, så kan det 
være vanskeligt at forstå, at hiv ikke 
smitter mere, end det bliver meldt ud.  

Hvordan arbejder I med denne usikkerhed? 
Kan I få den til at forsvinde?
– Der findes mere end en vej til at 
komme usikkerheden til livs. Det kom-
mer jo også an på, hvor meget den 

Tal fra Levekår
Tallene er taget fra Levekårs undersøgelsen 
2014. De dækker over alle hiv-smittede 
uanset om de er velbehandlede eller ej. Der 
er efterfølgende lavet en analyse på de per-
soner, der er i behandling, har umåleligt vi-
rus-tal og er blevet informeret om den meget 
lave smitsomhed, for at se, om disse person-
er i mindre grad føler sig smitsomme og af 
den grund holder afstand til andre. Det er 
ikke tilfældet.

enkelte har tænkt over, hvordan hiv 
smitter, hvor erkendelsen af problem-
stilligen ligger. 

Det må du gerne forklare lidt nærmere?
– Spørgsmålet om smitsomhed kan jo 
også være mere skjult for den enkelte. 
Der kan jo være psykologiske årsager, 
som man måske har erkendt, måske 
ikke har er kendt.
– Som mennesker har vi jo mange 
måder at reagere på i forhold til usik-
kerhed. Vi kan reagere ved at trække 
os fra andre, und gå relationer og at 
opsøge partnere. Så handler den umid-
delbare henvendelse til os i rådgivnin-
gen jo ikke om smitsomhed, men om 
at man føler sig ensom og isoleret. Man 
føler, at man har svært ved at komme i 
kontakt med andre, og man bliver util-
freds med sit liv.
– Derfor er det vigtigt i en rådgiv ning, 
at man tager sig tid og får spurgt ind 
til oplevelsen af smitsomhed. Isolerer 
man sig, fordi man faktisk er blevet 
bange for sex og intime relatio ner? 
Det kan den rådsøgende jo kun blive 
sig bevidst, hvis vedkommende så at 
sige prøver at få gang i sit sexliv igen, 
prøver at møde andre til en kop kaffe 
eller lignende.
– Over for en partner kan man opleve, 
at man lukker psykisk ned. Kroppen 
vil så at sige ikke, man har rejsning-
sproblemer, oplever andet ubehag ved 
sex, mangler lyst til intimitet og får 
problemer med at opnå orgasme.
– Alt dette kan være relateret til pro-
blemer, som man ikke selv har sat 
i forbindelse med følelsen af smit-

somhed. Det gør det til en større ud-
fordring, for det handler jo ikke kun 
om at fylde viden på, det handler om 
følelser og måder at håndtere proble-
mer på.

Og følelser kan jo være irrationelle?
– Ja, følelser er jo en måde, som vi for-
holder os til tingene på. Vi er jo ikke 
kun rationelle fornuftsprægede væse-
ner. så det er ikke ualmindeligt, at der 
kommer rådsøgende, som siger, at de 
godt ved, de ikke smitter, men de føler, 
at de gør det, og frygter, at de er den 
ene, som smitter videre af uransagelige 
grunde. For nogle dukker disse tank-
er op i forbindelse med forandringer i 
deres situation f.ek.s i forbindelse med 
en graviditet, hvor man får angst for at 
smitte det ufødte barn, selv om man er 
velbehandlet, har fundet en ny partner, 
eller at man får en anden sygdom.
– Så spørgsmålet om smitsomhed kan 
handle om manglende biologisk/fysio-
logisk forståelse og/eller psykologiske 
processer. 

Hvad kan vi gøre?
– Det er stadig vigtigt at rådgive og 
undervise hiv-smittede og pårøren-
de om, hvordan hiv ikke smitter, og 
hvordan det smitter. – Og blive ved. 
– Bare fordi man på et tidspunkt har 
fået fortalt om smitteveje, smitsomhed 
og sikker sex, så er det jo viden, som  
har godt af at blive genopfrisket og talt 
om. Vores liv og seksuelle liv forandrer 
sig ofte over tid, og det er netop der-
for, at det skal genopfriskes.
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Hiv-smittede oplever 
pro   blemer i forhold til 
for sikringsområdet. VI�HIV 
har mødt Cecilia Florvall fra 
Videncenter for Helbred & 
Forsikring i Virum for at få 
klarhed på den del af 
 området, som vedrører 
livsforsikringer.
Videncenter for Helbred & Forsikring 
er en privat organisation, der vejleder 
forsikringsbranchen i forhold til hel-
bred. Cecilia Florvall sidder med om-
rådet for livs- og pensionsforsikringer. 
Hun følger blandt andet med i de 
forskellige fremskridt, der er sket på 
hiv-området, og skriver anbefalinger 
til forsikringsbranchen.

Hvordan er spørgsmålet om livsforsikring 
relevant for hiv-smittede?
– I dag indgår det jo ofte som en fast 
del af ens ansættelse, at man også får 
tilknyttet en form for pensionsord-
ning. I mange af disse pensionsord-
ninger ind går der en livsforsikring. De 
dækker ty pisk, hvis man dør før det 
fyldte 65. år.
– Størstedelen af alle livsforsikrings-
produkter er derfor tilknyttet en pen-
sionsordning. Der er ofte tale om faste 
dækninger, hvilket giver stordrifts-
fordele, som i mange tilfælde gør det 
muligt at tegne dem med reducerede 
helbredsoplysninger. Det vil sige, at 
de gælder for alle, også hiv-smittede 
og personer med anden kronisk syg-
dom. I de tilfælde er det en simpel 
sag at sige ja eller nej til pensionsord-
ningerne med livsforsikringsproduktet, 
fordi der ikke vil indgå en individuel 
helbredsvurde ring af dig. Forsikringen 
træder så i kraft, hvis man får tab af ar-
bejdsevne eller dør før det 65. år, uan-
set hvem man er.
– Man kan altid vælge at undlade at 
tegne en livsforsikring i forbindelse 
med ens pensionsordning, og så vil sel-
skabet udregne et andet tilbud til en, 
hvor man f.eks. kan få en højere pen-
sion.

Så ved en ansættelse på almindelig vilkår i 
en middelstor virksomhed, er der ikke no-

gen problemer i forhold til livsforsikringen? 
– Nej ofte ikke, da man i de obligatori-
ske forsikringer vil være dækket på lige 
fod med alle andre.

Hvor er problemet så i forhold til hiv-smit-
tede og forsikring?
– Forsikring yder økonomisk dækning 
for konsekvenser af sygdom. Derfor 
er helbredet afgørende for prisen på 
forsikring. Forsikring er jo en slags 
dæk ning i forhold til en forventet le-
vetid og sygelighed, som beregnes 
statistisk med baggrund i helbredspro-
filen og forekomsten i befolkningen. 
Hvis du derfor af forskellige årsag-
er ønsker at tegne en individuel livs-
forsikring, så kan forsikringsselska-
ber tilbyde forsikring svarende til den 
risiko, de vurderer, at du har.
– I Videncenteret tilpasser vi løbende 
vore anbefalinger for helbreds-
vurderingen efter nyeste viden og 
forsikringsmedicin. På baggrund af 
danske og engelske undersøgelser vur-
derer vi, at velbehandlede hiv-smittede 
med et stabilt højt CD4-tal med ingen 
eller få vira i blodet uden anden syg-
dom, misbrug eller bivirkninger til be-
handlingen i mange tilfælde kan tegne 
livsforsikring til en moderat forhøjet 
præmie.
– Med moderat forhøjet præmie kan 
man som hiv-smittet derfor forvente, 
at ens præmie bliver mellem en halv 
til halvanden gang dyrere end samme 
præmie udregnet for ikke-kronikere. 
Prisen afhænger af alder, forsikrings-
sum, forsikringens varighed og en ræk-
ke andre forhold. 
 – Det er jo de medicinske fremskridt 
inden for hiv-behandling, der gør, at 
vi mener, at man vil kunne tilbyde vel-
behandlede hiv-smittede en individu-
el livsforsikring. Det er den samme  
fremgangsmåde, som bruges ved an-
den velbehandlet kronisk sygdom, så 
det er ikke et forbehold, som alene 
bliver taget i forhold til hiv.

Vil det sige, I har lavet beregning på risi-
koen for at forsikre velbehandlet hiv?
– Ja, det kan du sige. Det beror på 
mange forskellige faktorer, men mode-
rat forhøjet præmie indikerer, at vi me-
ner, at selskaber kan tegne forsikringer 
for hiv-smittede. Præmissen er, at ved-
kommende skal kunne dokumentere, 

AT FÅ DEN RIGTIGE FORSIKRING
Af Morten Eiersted, Redaktør VI�HIV

at han/hun er velbehand let efter de 
nærmere kriterier, som vi har fastsat. 
Er det opfyldt, mener vi, at mange 
forsikringsselskaber kan udarbejde et 
livsforsikringsprodukt med en realis-
tisk præmie.
– Hvis overlevelsen inden for grup-
pen bliver for lav, f.eks. at halvdelen vil 
være afdød inden policens udløb, så vil 
den deraf fastsatte præmie blive så høj, 
at det praktisk taget ikke længere bliver 
et realistisk forsikringsprodukt for sel-
skaber at udbyde. Præmien vil blive alt 
for høj til at nogen vil tegne den. 
–  Når vi så er kommet med vores 
udtalelse, så er det op til de enkelte 
forsikringsselskaber, om de ønsker at 
tilbyde en sådan individuel forsikring 
til hiv-smittede. Det er meget forskel-
ligt, hvilke produkter selskaberne øn-
sker at tilbyde. Det er noget, som skal 
undersøges hos de enkelte selskaber, 
da de fastsætter forsikringsvilkårene.

Lad os så forestille os, at en hiv-smit tet i 
forbindelse med en ansættelse tilbydes en 
sundhedsordning. Hvad bør vedkommende 
overveje her?
– Det ligger uden for mit kompe-
tenceområde at svare på. Jeg vil 
dog sige, at sundhedsordninger 
ligesom ulyk kes forsikringer, rejse-
forsikringer og lignende er mere kort-
varige forsikrings produkter end livs-
forsikringer, som løber til det 65. år. 
De løber fra uger, når vi taler om re-
jseforsikring, og op til et år ad gangen, 
når vi taler om sundhedsordninger.
– Med de kortvarige forsikrings pro-
duk ter må man igen gå i dialog med 
forsikringsselskaberne for at høre, 
hvilken sundhedsordning, der er tale 
om. Jo mere generelt udformet en ord-
ning er, jo nemmere er det at blive op-
taget uden at det kræves, at man skal 
komme med detaljerede oplysninger 
om ens eget helbred. Der er altså for-
skel på, om man vil have en basal ord-
ning, som f.eks. omfatter tilskud til 
kiropraktor og lignende eller en mere 
omfattende ordning, hvor man kan 
få en hurtigere henvisning til spe-
ciallæger. 
– Mit generelle råd er da også, at hvis 
man har en god forsikring, så kan det 
være en god ide at videreføre denne 
ved en ny ansættelse. Det tænker jeg, at 
mange ikke tænker over. 
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Hvad gør man så, hvis man arbejder et 
sted, hvor det ikke er muligt at være en del 
af en kollektiv ordning? 
– Hvis man ikke kan blive omfattet af 
en kollektiv ordning på en arbejdsp-
lads, så kan man tegne en individuel 
ordning, hvor man skal aflevere hel-
bredsoplysninger. Det er her vi har 
skitseret de kriterier for at være velbe-
handlet, som jeg tidligere talte om. 

Hvad hvis man får afslag på livsforsikring 
i forbindelse med en pensions ordning?
– I forhold til pensionsordningen, 
så vil forsikringsselskaberne typisk 
tilbyde et andet produkt uden livs-
forsikring. Vi har i vores anbefaling 
skrevet, at velbehandlede hiv-smit-
tede mod en moderat forhøjet præmie 
kan omfattes i de individuelle livs-
forsikringer.

KRITISK SYGDOM
RESUMÉ  
I de fleste kollek tive ord- 
ninger (pensionsordninger 
med livsfor sikring) spørges 
der ikke til sundhedsoplys- 
ninger. Det er ty pisk karak-
teriseret af at være mindre 
omfattende ordninger. Det 
kan dog va riere fra selskab 
til selskab, nogle gange kan 
man blive udspurgt om 
helbredsoplysninger. Ved 
individuelt tegnede produk- 
ter bliver forsikrings tager 
individuelt vurderet. 
 Hvis hiv skal indgå i 
vurderingen, så kan velbe-
handlede inkluderes til en 
præmie, som i udgangs-
punktet er en halv til halv- 
anden gang større. Det lig- 
ner forhold, som gælder 
andre kronikere. Der skal 
forelægges dokumentation 
for velbehandlethed, men 
der kræves ingen løbende 
opfølgning ved livsforsikrin- 
ger.

For hiv-smittede kan der 
være andre spørgsmål om 
forsikring, som er relevant 
at forholde sig til.
VI&HIV har spurgt en forsikrings-
konsulent hos Tryg, Liv og Pension, 
som AIDS-Fondet rådgives af, om for-
holdene omkring hiv og forsikring. 

I en e-mail til VI&HIV opridser Chef-
rådgiver Ole Madsen hos Tryg, Liv og 
Pension forholdene omkring hiv og 
forsikring generelt: 
– Hiv-smittede kan godt få forsi-
krings  dækninger ligesom alle andre 
uden hiv-smitte. Hos Tryg gælder det, 
sålænge der er tale om pensionsord-
ninger tegnet som en firmapensions-
ordning med mindst 5 ansatte, de ikke 
har søgt offentlig  førtidspension eller 
er i en skåne/flexjob-ordning. 

Dækning ved hiv-diagnosen
Det kan dog særligt være spørgsmålet 
om udbetaling ved kritisk sygdom, der 
stadig kan kræve noget afklaring i for-
hold til hiv. Ole Madsen skriver:
– Hiv-smittede kan ikke få udbetaling 
af kritiske sygdom på grund af hiv-
diag nosen erhvervet før tegningstids-
punktet, da forsikringsselskaber aldrig 
dækker for sygdomme, der er indtrådt 
før tegning.

Af Morten Eiersted, Redaktør VI�HIV

– Skulle en kunde pådrage sig hiv efter 
forskringen er tegnet, så vurderer sel-
skabet, hvordan sygdommen er pådra-
get. Her har selskaberne besluttet, 
at hiv er dækningsberettiget ved no-
sokomiel smitte af hiv. 
– D.v.s. bliver man smittet med hiv 
på anden måde end seksuelt (arbejds-
betingede stik uheld, blodtransfusion 
m.v.) inden for forsikringsperioden, så 
er man dækket af forsikringen.

Andre former for dækning
Udvikler hiv pådraget i forsikrings-
perioden sig til aids, er der dækning:
– Får man aids-diagnosen, bliver man 
dækket af kritisk sygdom, hvis hiv er 
erhvervet i forsikringsperioden, uanset 
årsag til smitte. Ole Madsen uddyber:
– Så hvis man inden tidspunktet for 
forsikring har fået diagnosticeret hiv, 
vil man ikke have ret til udbetaling, 
skulle denne senere udvikler sig til 
aids. 
– Omvendt vil man stadig få udbeta-
ling ved aids-diagnosen, hvis man 
tidligere har fået udbetalt for kritisk 
sygdom ved hiv-diagnosen, hvis man 
opfylder betingelser om nosokomiel 
smitte som nævnt ovenover. 
– I forhold til terminaldækningen, så 
gælder det, at man skal opfylde en ræk-
ke betingelser, herunder betingelsen 
om en forventet restlevetid på under 
12 måneder.

VI�HIV har efterfølgende været i tele-
fonisk kontakt med en række forskel-
lige forsikringsselskaber for at høre, 
om det er muligt at tegne en individu-
el livsforsikring baseret på udmeldin-
gen fra Videncenter for Helbred & 
Forsikring. Listen er således ikke kom-
plet, og den berører kun spørgsmålet 
om individuelle livsforsikringer til 
hiv-smittede.

Danica Pension og Nordea Liv og 
pension oplyser begge, at de har haft 
henvendelser om individuelle livs-

forsikringer fra hiv-smittede. De følger 
vejledningen fra videnscenteret.

TopDanmark og SEB oplyser, at de 
følger vejledningen fra videnscenteret.

Almindelig Brand oplyser, at de 
endnu ikke har haft nogen henven-
delser fra hiv-smittede. De har derfor 
ikke haft mulighed for at foretage en 
vurdering, men vil følge vejledningen 
fra videncenteret.

PFA tegner kun kollektive livs-
forsikringer, de kan derfor ikke tilbyde 
individuelle livsforsikringer.

!

Det generelle billede på livsforsikring
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VI�HIV has met Dr. Irina 
Eramova, who works for 
WHO on HIV and Commu-
nicable Disease in Europe to 
learn more about the issues 
concerning HIV treatment 
across Europe.
Dr. Irina Eramova, last year the START 
study recommended all diagnosed people liv-
ing with HIV (PLHIV) are offered treat-
ment. How are things going across Europe?
– The international recommendations 
that came as a result of the START 
study are supported by WHO, that 
HIV treatment should be offered to 
everyone, who has been diagnosed 
with HIV. START provided the evi-
dence that initiated HIV treatment 
right after HIV diagnosis reduces 
AIDS-related mortality and improves 
quality of life for PLHIV. Furthermore 
it helps prevent the further spread of 
HIV. If the goals set by UNAIDS: 
having 90% of people living with HIV 
diagnosed, 90% of those receive an-
tiretroviral therapy and finally 90% 
have viral suppression (90-90-90) by 
2020 and 95-95-95 by 2030, we can 
help put an end to the HIV epidemic.
– This is encouraging goals, but chal-
lenging for implementation.

That puts the issue of treatment access at 
the center of the overall prevention effort?
– Yes getting PLHIV on treatment is 
still one of the most important goals 
right now.

What are the challenges across Europe?
– Challenges across Europe differ 
among the countries: financial re-
sources, population groups affected by 
the HIV epidemic (People who inject 
drugs (PWID), men having sex with 
men (MSM), commercial sex workers 
(CSW), etc.), organization of health 
care systems and access to HIV ser-
vices for the most vulnerable and af-
fected. Basically, some of the reports 
we are getting are of course that some 
countries cannot accept these recom-
mendations immediately. Resources 
are lacking and other barriers exist
– In Europe it is not a question of staff 
shortage like we have seen in other 
places. There are enough doctors and 

nurses in Europe in general. It is pri-
marily a question about the financial 
restraints, optimization of resource use 
and restructuring of the service deliv-
ery model. It is not long ago that we 
came out of the latest economic crisis. 
We are still in the aftermath of this.
– Furthermore, after the next 2-3 years 
financial support to the national HIV 
programs in Eastern Europe and Cen-
tral Asia from the Global Fund to fight 
HIV, Malaria and Tuberculosis will 
cease. So we should start to think how 
to ensure a sustainable HIV response 
from the public health perspective.

What about people’s willingness to test and 
to start treatment right after that?
– There are some problems as well. 
Often people do not perceive their be-
havior as risky and do not go for HIV 
testing.  But when they are tested and 
diagnosed with HIV, not all are ready 
to start immediately life-long treat-
ment. Because they still feel well and 
antiretroviral therapy might have some 
side effects, some PLHIV do not have 
enough personal motivation to start 
treatment. Sometimes they do not 
want to go to the HIV centers because 
it is associated with stigma of their be-
havior (homosexual relations, injecting 
illicit drugs, sex work) or stigma re-
lated to diagnosis of HIV. These dif-
ferent issues are still affecting peoples 
willingness to seek treatment.

What could be done to solve this? How are 
you working on this?
– WHO closely works with the natio-
nal Ministries of Health and health 
authorities, as our mandate is to as-
sist member states in strengthening 
natio nal health systems aiming at uni-
versal access to services. WHO sets 
the standards for health, develops 
evidence- based guidelines and works 
with the countries to enable imple-
mentation of the recommendations. 
We speak with different country pro-
gram managers and health care sys-
tems officials, learn about barriers that 
constrain countries and see that at 
this stage lack of financial resources 
is among first-line barriers preventing 
countries in the East to adopt WHO 
recommendation to start HIV treat-
ment right after diagnosis. Perhaps it 
will take a few years to gradually move 

SETTING UP HIV SERVICES
By Morten Eiersted, Editor VI&HIV

towards a more successful direction.
– It is also very important to set up 
 patient-oriented services and to ensure 
that services allow creation of personal 
trust between patient and doctor, and 
the importance of good counseling 
that encourages patients to make the 
right decisions. From the outside it 
could seem somewhat elusive to make 
such recommendations, but this em-
phasizes the necessity to understand 
a patients situation more in detail to 
initiate better treatment options, to 
improve compliance and to ensure 
life-long collaboration. It is of key im-
portance to integrate services in need, 
especially for populations at most risk, 
such as PWID. There are internation-
al and national organizations working 
in the area of public health, which are 
involved in developing a counselling 
agenda. At WHO, we mostly raise is-
sues at system level.

Could you give an example from your com-
munication in Eastern Europe?
– One of the issues we are engaged in 
concerns setting up treatment for peo-
ple who inject drugs (PWID). Opiod 
substitution therapy (OST) is not fully 
rolled out across Eastern Europe for 
those who need it. They are slowly be-
ing developed, but there needs to be 
more political will to set up services 
which would reach PWID. Right now 
HIV-infected PWID have lower cove-
rage with HIV treatment compared to 
non-injectors. We still see places that 
can only offer HIV treatment on absti-
nence terms. Where OST is available, 
often HIV treatment is not offered or 
vice versa. That being said, rolling out 
OST cannot be the only answer. It will 
not make a significant enough impact 
on the HIV epidemic in itself without 
high coverage of HIV treatment. 

Do you hear any good news coming out of 
Eastern Europe?
– Countries are in the process of 
adopting the WHO recommenda-
tions. In 2013 we recommended initia-
tion of treatment with CD4 cell count 
below 500, and it has taken a couple 
years for many countries to adopt this 
re commendation. In 2015 the new 
recom mendation “test and treat” was 
released, and eventually  all countries 
will accept it.
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– Countries with limited resources 
adopt public health approaches in de-
livering HIV treatment which means 
that optimal treatment should be avail-
able for all who need it. As new drug 
formulations of 3 antiretroviral drugs 
combined in one tablet that is taken 
once a day became available and re-
commended by WHO, most countries 
follow our recommendation to pre-
scribe this ART-regimen as a first line 
treatment. The second line treatment 
recommended by WHO are also be-
ing followed, so the cost of care on an 
overall level has improved drastically 
within a few years without compromi-
sing the quality.

How are these increased cost covered?
– We can see that the increased avail-
ability of generic drugs makes rolling- 
out treatment across Europe easier. It 
provides a much cheaper option and 
gives a more sustainable impact on 
HIV. In e.g. Russia the production of 
some of the antiretroviral medications 
has secured more financial resources 
and cost than if the drugs had to have 
been imported from outside. While 
Russia uses domestic financial resourc-
es for HIV treatment programs, the 
majority of countries in Eastern Euro-
pe procure generic drugs as well using 
financial resources of the Global Fund 
(TGF) grant.
– We have worked in close collabora-
tion with the Global Fund to set up 
priority issues to be financed by TGF 
and assisted countries in developing 
successful Concept Notes to receive 
TGF grants. When a country complies 
with the WHO recommendations and 
addresses priority issues, it has pretty 
high chances to get grants.
– Recently discussions on a transition 
plan from TGF to domestic resourc-
es to secure HIV treatment programs 
in the countries has started across 
 Ea stern Europe. It is a combination 
of different efforts of preparing, re-
locating domestic funds, optimizing 
the health care service delivery mo-
del, changes in legislation, etc.. We are 
discussing this with other donors and 
ministry officials.

You were explaining that people do not al-
ways want to test. What about how services 
are provided to people?

– We are looking into this issue, espe-
cially how HIV testing services are set 
up , whom they reach and where the 
majority of HIV-infected people are 
found. Across Eastern Europe HIV 
testing services for general population 
have been set up long time ago. For 
blood donors, pregnant women, sex-
ual partners of PLHIV, patients with 
tubercu losis, infants born to PLHIV 
mothers, prisoners, patients with STIs, 
etc. tests are available and routinely of-
fered. However, CSW, PWID, MSM 
are traditionally populations that are 
difficult to reach. Given risky behavior 
practices by these population groups, 
we assume that many of them do not 
know their HIV status.
– In relation to this WHO strongly 
recommends to introduce and provide  
community based HIV rapid test-
ing among high risk groups. A lot of 
new tests are now available, including 
self-testing kits, making it much easier 
and less expensive to set up good and 
comprehensive testing services. With 
our emphasis on more community 
based programs we hope to create bet-
ter linkage to care with programs that 
entail social support for people who 
are tested positive.
– Community based programs are im-
portant because it is estimated that 
more than half of all PLHIV in Eu-
rope have not been diagnosed. So cur-
rent HIV-testing approaches has not 
been proven effective enough. Not 
being diagnosed means that people in-
fected with the virus live many years 
without knowing about it. If you are 
diagnosed with HIV when your CD4 
cell count is lower than 350, it means 
that you might have been living with 
HIV for 5-10 years. We see this late 
presenting pattern occurring across all 
countries in Europe constituting about 
half of all new HIV cases registered. 
The high number of late presenters in 
the incidence rate poses a public health 
problem driving the HIV epidemic.

What about provider initiated testing? Can 
the health care system be made more aware?
– Yes, I think the current system in 
itself can become more efficient. Ge-
neral physicians are aware of symp-
toms which might indicate advanced 
HIV diseases and they are aware of 
the need to offer an HIV test, when 

people present with symptoms. If this 
is not done, there is a need to find out 
the reason.
– It could be an issue of the policy as 
well. If tests are offered routinely in 
the health care setting with great suc-
cess, it still might oversee the more 
vulnerable populations not seeking 
health care through the traditional 
pathways. That might overlook impor-
tant at-risk populations.

Are you looking at late presenters and their 
contact with health care delivery?
– Yes, in the health care systems they 
do conduct retrospective studies to 
see patterns of missed opportunities 
for testing. There is also an increased 
awareness on other diagnoses relatable 
to HIV in different ways  like for in-
stance viral hepatitis B or C and STIs, 
as the modes of transmission of these 
diseases are the same as for HIV.
– We are also encouraging self-test-
ing, PrEP and other new initiatives 
that can be tailored to specific popu-
lations improving linkage to care. It 
is all about creating tools or opportu-
nities that people have a better way of 
accessing.

Speaking of access, are there challenges de-
livering services to undocumented migrants? 
– Well, we have just started our discus-
sions on this issue. It concerns setting 
up proper treatment and prevention 
services. The undocumented migrants 
are composed of a very mixed group 
of people.
– In regard to HIV some come from 
countries with much lower prevalence 
of HIV. For this group it is important 
that countries provide easy access to 
preventive services, assisting the mi-
grants with a shield against being ex-
posed to HIV. Other migrants come 
from countries with a high prevalence 
of HIV. For these groups of migrants 
access to test and treatment are be-
coming ever more important. So it is a 
rather complex picture.
– WHO’s position is rather simple to 
follow on this point. Everyone, no 
matter your nationality, is entitled to 
access good health care services.
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