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Rejser, forsikring
Love og regler

Dette afsnit er til hiv-smittede, som ønsker information om nogle af de praktiske og juridiske problemer, der kan
være i forbindelse med at leve med hiv.
Rejser inden for EU
Som hiv-positiv kan du frit rejse til et
andet EU-land, og der er i princippet
heller ikke noget, som forhindrer dig i

at flytte til et land inden for EU og arbejde der. EU-lovgivningen giver nemlig
statsborgere i et EU-land ret til at bo og
arbejde i et andet EU-land.
Det kan imidlertid være en god idé
at undersøge lovgivningen i det land,
du overvejer at flytte til, for det er ikke
nødvendigvis alle EU-lande, der har
gennemført EU-lovgivningen på dette
område.

Denne pjece er en del af en serie på 10 pjecer, hvor vi har udvalgt forskellige temaer:
1) Hiv-testen er positiv, 2) Ambulatoriebesøget, 3) Behandlingsstart, 4) Krop og psyke, 5) Kærlighed og sex, 6) Om hiv til pårørende, 7) Om rejser, forsikring, love og regler, 8) Sociale rettigheder,
1 9) Godt at vide om medicin og 10) Anden sundhedskontakt end hiv

Rejser til lande udenfor EU
En række lande uden for EU har love,
der helt eller delvist forhindrer hiv-positive i at rejse ind i landet. For langt de
fleste populære turistrejsemål er der
dog ingen restriktioner.
Det er en rigtig god idé at undersøge
lovgivningen i det land, du ønsker at
rejse til, fordi du ellers risikerer at blive
nægtet indrejse ogbliver sendt hjem
med det første fly på egen regning.
På Hiv-Danmarks hjemmeside finder
du link til hivtravel.org, der opdateres
en gang om året og rummer omfattende information om lovgivningen i næsten alle lande.
Det blå sundhedskort
Siden 1. august 2014 skal du have et
blåt EU-sundhedskort eller en privat
rejseforsikring, hvis du rejser til et andet europæisk land.
EU-sygesikringen dækker ved midlertidige ophold i EU-lande på under et år
samt i Norge, Island, Liechtenstein og
Schweiz. På rejser til andre lande er du
nødt til at tegne en privat rejseforsikring.
Med det blå EU-sundhedskort har du
ret til sundhedsydelser på de samme
vilkår som borgerne i det land, du opholder dig i. Derfor kan du komme til at
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betale en del af behandlingen selv, hvis
det samme gælder for borgerne i det
pågældende land.
Du kan bestille det blå EU-sundhedskort på borger.dk eller i din kommunes
borgerservice. Det tager 2-3 uger, fra
du har bestilt kortet, til du modtager
det.
Andre rejseforsikringer
Rejser til andre lande, som ikke er dækket af det blå sundhedskort, så skal du
selv tegner en rejseforsikring.
Betingelserne for private rejseforsikringer kan variere noget, så du kan ikke
automatisk gå ud fra, at du er dækket
som hiv-positiv – specielt hvis du har
aids-diagnosen.
Det er altid en god idé at søge en
forhåndsgodkendelse fra rejseforsikringsselskabet, så du ikke står et sted i
udlandet uden forsikringsdækning. Hvis
du ikke kan finde et forsikringsselskab,
der dækker, kan du kontakte Hiv-Danmark.
Erhvervsrejser
Din arbejdsgiver skal have en forsikring, der dækker dig, når du rejser til
udlandet for din arbejdsplads. Du skal
imidlertid være opmærksom på, at

nogle erhvervsrejseforsikringer ikke
dækker hiv-positive eller personer med
aids-diagnosen. Det betyder, at din
arbejdsgiver risikerer at skulle betalelægehjælp, sygehusregninger og eventuel hjemtransport – også selvom den
opståede sygdom ikke har noget med
hiv at gøre.
Har du ikke fortalt din arbejdsgiver, at
du er hiv-positiv, kan det derfor være
klogt at undersøge, om du er dækket af
forsikringen, så I ikke pludselig står i en
ubehagelig situation.
Husk medicin på rejsen
Når du er i medicinsk behandling, er
det vigtigt, at du følger behandlingen
og tager de doser medicin, du har aftalt med lægen. Hvis du springer over
i kortere eller længere tid, risikerer du
nemlig, at hiv udvikler resistens mod
medicinen, og at det fremover bliver
sværere at finde en effektiv behandling
til dig.
Du kan uden problemer tage din
hiv-medicin med på rejser inden for
EU. Hvis du tager andre typer medicin
ved siden af din hiv-behandling, skal
du i nogle tilfælde medbringe et pillepas. Det gælder på rejser i de såkaldte
Schengen-lande, det vil sige Norge,
Island og EU-landene på nær Storbri-

tannien og Irland, hvor du skal have
et pillepas, hvis du medbringer medicin, der virker euforiserende – det kan
f.eks. være metadon eller stærk, smertestillende medicin.
Pillepasset udstedes af apoteket og
gælder i 30 dage. På apoteket.dk finder du en opdateret liste over medicin,
som kræver et pillepas.
Rejser du uden for Schengen-området, skal du være opmærksom på, at
landene selv fastsætter regler for indførsel af medicin. Derfor er det god idé
at undersøge det ved enten at kontakte
landets ambassade eller kigge på ambassadens hjemmeside.
I mange tilfælde skal du medbringe en
attest fra din læge, hvor der står, hvad
du er i behandling for, og hvilken dosis
du får. Tal med din læge eller sygeplerske om det.
Forsikringer og pensioner
De fleste hiv-positive kan i dag se frem
til at leve mindst lige så længe som
baggrundsbefolkningen. Desværre er
der stadig nogle forsikringsselskaber og
pensionskasser, der stiller særlige krav.
I dag kan tegne en livsforsikring med
moderat forhøjet præmie, der dækker
dig ved alvorlig sygdom eller død. Undersøg derfor, om det kan betale sig at
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skifte fra dine nuværende forsikringsforhold. Det er vigtigt, at du på forhånd
undersøger forsikringsbetingelserne
nøje, fordi selskabet kan kræve at få
udleveret dine helbredsoplysninger,
hvis du skal have udbetalt penge fra
forsikringen. Hvis du ikke ønsker, at
forsikringsselskabet skal vide noget om
din hiv-status, kan du i første omgang
ringe anonymt og undersøge, hvad forsikringen dækker i forhold til hiv, eller
du kan kontakte Hiv-Danmark.
Hiv og straffeloven
I 2011 suspenderede Justitsministeren den såkaldte hiv-paragraf i straffelovens paragraf 252. Loven kan ikke
længere bruges, fordi den medicinske
udvikling har gjort, at hiv-positive i
behandling ikke er smitsomme. Derudover er livsprognosen for en velbehandlet så god, at sygdommen ikke er
livstruende i juridisk forstand.
Opholder du dig i et andet land, skal
du være opmærksom på, at du er underlagt dets lovgivning. Det kan f.eks.
have betydning i Sverige, hvor straffeloven giver dig pligt til at informere partnere om din hiv-status – også selvom
du beskytter dem. Det er ikke en formildende omstændighed, at man ikke
kendte loven.
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Åbenhed over for andre
Det er normalt ikke relevant at fortælle
din arbejdsgiver om hiv, medmindre
det er sandsynligt, at du vil få et større
antal sygedage end normalt. Det er dog
de færreste, der vil få det.
Hvis du har behov for at være åben,
giver du arbejdsgiveren en forklaring
på, hvorfor du måske ikke helt lever op
til forventningerne, så I sammen kan
kigge på, om der er mulighed for at
tilpasse dit job efter din formåen.
Du har ikke pligt til at oplyse din praktiserende læge, din tandlæge eller socialrådgiveren hos kommunen om hiv.
Både læge, tandlæge og socialrådgiver
har tavshedspligt. Det er strafbart, hvis
tavshedspligten ikke respekteres.
Hiv-Danmark
Vestergade 18E, 3.
1456 København K
info@hiv-danmark.dk
www.hiv-danmark.dk
Tlf.: 3332 5868
Hiv-Danmark. MOE januar 2017
Kafe Knud
Skindergade 21, kld.
1159 København K
Værested og cafe, åben tirsdag og
torsdag fra kl. 15:00-22:00, se www.
kafeknud.dk

