Nyhedsbrevet, maj 2016

Nyt fra Ungegruppen
Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV

Ungegruppen deltager i den internationale hiv-konference i Durban, Sydafrika, og
bliver en del af Global Village. VI&HIV har interviewet Tinne Laursen, hiv-rådgiver
på Skejby, om projektet.
Hvad for spændende nyt sker der i Ungegruppen?
– Vi skal til Durban i Sydafrika i juli måned. Det er lykkedes at skaffe fondsmidler så syv unge hivsmittede sammen med Lotte og jeg kan deltage. Så forberedelserne er i fuld gang! De unge får en
bod i Globale village, og de har taget deres bog ’Hold I Virkeligheden’ med. ’Hold I Virkeligheden’
udkom sidste forår, og i anledning af den internationale hiv-konference er den blevet oversat til
engelsk: ’Stick to the truth’.
Så bogen skal bruges ved selve konferencen?
– Bogen ’Stich to the truth – 12 personal stories by young people with hiv’, er også til hiv-smittede i
Danmark, som ikke taler dansk!
– På afd. Q har vi valgt at give en bog til unge mellem 15 og 25 år, som får konstateret hiv. Tilbagemeldingerne fra de nye unge hiv-smittede er, at det hjælper dem at have de unge hiv-smittedes
egne fortællinger at forholde sig til i starten!
Kan I bruge erfaringerne fra Ungegruppen i arbejde med andre hiv-smittede?
– Ja her på afdeling Q starter et nyt projekt den 20. maj 2016 for unge voksne, som hedder Unge
Voksne Ambulatorium, kort form UVA. Projektet bygger på de gode erfaringer med et
Ungeambulatorium, hvor unge mellem 15-25 år kan gå til kontrol, få undervisning og være
sammen med ligestillede en hel dag.
– UVA bliver et tilbud til alle mellem 25 og 35/40 år. Det nye ved UVA, til forskel fra
Ungeambulatoriet er, at tov holderen er Anne Kristensen, som selv er hiv-smittet og har
coachkurset fra Ungegruppen.
Sker der ellers noget spændende på afdeling Q i Skejby?
– Ja, det er dog lidt ude i fremtiden. Vi er også i gang med at planlægge vores temadag den 30.
oktober 2016 for forældre til hiv-smittede børn mellem 0-13 år fra hele Danmark.

