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Engager dig!
Af Peer Aagaard, medlem af Hiv-Danmarks bestyrelse

Det er vigtigt, at hiv-smittede
og pårørende fortsat engagerer sig i Hiv-Danmarks
arbejde. Senest har tallene
på Finansloven bekræftet, at
man i Danmark ikke sætter
nok ressourcer af til at nedbringe antallet af nye hiv/
aids-tilfælde.
Det er nedslående for alle os, som
er engageret i bekæmpelsen af
hiv/aids at opleve endnu et år, hvor
bevillingerne ikke øges til bekæmpelsen af hiv/aids; men beskæres.
Det er svært at komme med en
enkelt forklaring. Imidlertid kan
man konkludere, at der mangler
en påskønnelse af Hiv-Danmarks
indsats!
Af Sundhedsstyrelsens indstilling
til Sundhedsministeren så vi i
december 2003, at bevillingen for
2004 til Hiv-Danmark blev beskåret. I 2002 indgik vi aftale med
Sundhedsstyrelsen om at levere et
bestemt antal rådgivninger til hivsmittede og pårørende. Det antal
lever rådgiverne til fulde op til.
De leverede i 2003 mere end dobbelt så mange rådgivninger, end
hvad Sundhedsstyrelsen finansierede. Vi måtte rejse midler fra
andre instanser for at levere rådgivningsydelser fra juli 2003 og
resten af året. Det er derfor utroligt, at der i oplægget fra Sundhedsstyrelsen indgår reduktioner
i bevillingen til Hiv-Danmark for
2004. Det vil betyde en begrænsning i antallet af rådgivningsydelser til hiv-smittede.
Med de nye reducerede bevillinger rammes Hiv-Danmark også
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på de andre ydelser: AktHIVhuset,
Kafe Knud og informationsvirksomheden, f.eks. magasinerne og
hjemmesiden. Når vores bevillinger
reduceres, berører det også de
af vores aktiviteter, som ligger ud
over rådgivning. Også sekretariatet rammes hårdt, et sekretariat,
hvor en lang række af de frivilliges
arbejde i Hiv-Danmark koordineres.
Det er trist, at samarbejdet
med Sundhedsstyrelsen i 2004 på
denne måde begynder med et
økonomisk tovtrækkeri. Det kunne
være ønskværdigt, hvis styrelsen
i større omfang end nu så hivsmittede som ressourcepersoner i
forhold til bekæmpelse af hiv/aids.
Det er svært at sætte dagsordenen med en så lidt udbredt
sygdom som hiv i Danmark. Men
det er ikke desto mere vigtigt, at
vi gør nogle forsøg. Fordi vi ved,
at sygdommen griber ind i den
enkeltes liv på mange fronter, og
hvor store begrænsninger, den kan
medføre.
Er du hiv-smittet, pårørende
eller på anden måde berørt af hiv/
aids, så støt Hiv-Danmark i arbejdet for hiv-smittede, og gør en
indsats ved at engagere dig og
opfordre pårørende og venner til
at melde sig ind i foreningen.
Hermed bliver Hiv-Danmark styrket i sit arbejde med at forebygge
en stigning i antallet af hiv/aidstilfælde.
I trange tider er der god grund
til at stå sammen og aktivt tage
del i livet i den forening, som du er
medlem af. Det kan være som frivillig, som medlem af vores bestyrelse eller i et af vores udvalg, ja,

det kan blot være ved at spise
et måltid i Kafe Knud eller AktHIVhuset eller deltage i nogle af de
arrangementer, som finder sted i
årets løb. Bladet, som du holder i
hånden, er et oplagt sted for dig at
give din mening til kende: Skriv et
indlæg med dine tanker om stort
eller småt. Bidrag med dine idéer.
Skal vores forening trives
kræver det ikke alene, at der er
tilstrækkelige økonomiske midler
til rådighed, men også at rigtig
mange af vores medlemmer
kommer på banen med råd og
dåd.
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LAYOUT og TRYK
Hiv-Danmark
Trykt i 1000 eksemplarer

Den 24. april holder vi årsmøde i
Århus. Ses vi?
Med Magazinet lille, februar
måned, vedlægges et indbetalingskort.
Indbetalingskortet er først og
fremmest ment som en opfordring
til Hiv-Danmarks medlemmer om
at hverve nye medlemmer til foreningen. Du kan med andre ord
give kortet til pårørende eller
bekendte, som du mener har sympati for foreningen.
Har du endnu ikke fornyet dit
medlemsskab, kan du også bruge
kortet. Du er velkommen til at få
tilsendt flere indbetalingskort ved
at skrive til:
Hiv-Danmark
Sekretariatet
Skindergade 44, 2.
1159 København K
Mærk kuvert: ’Kontingent 2004’

Hiv-smittet dømt for ubeskyttet sex
Af Morten Eiersted, informationsmedarbejder

En mand fra Odense er
dømt, fordi han som hivsmittet har dyrket ubeskyttet
sex med en ikke hiv-smittet
kvinde.
Fyens Stiftstidende omtaler
dommen, som faldt onsdag den
15. januar. Hermed er straffelovens §252 taget i brug for første
gang siden lovstramningen i 2001.
Den hiv-smittede mand oplyste
ikke kvinden, at han var hiv-smittet, da de en nat i september 2003
havde sex sammen. Dagen efter
kontaktede den 41-årige mand
kvinden og fortalte, at han var
hiv-smittet. Hun tog så kontakt til
politiet, og der blev rejst sigtelse
mod manden. Kvinden er dog ikke
blevet smittet med hiv.
Under retsmødet erkendte
manden, at han dyrkede ubeskyttet sex uden at fortælle, at han var
smittet.
Byretten idømte på denne baggrund manden fire måneders
betinget fængsel. Dommen betyder, at han ikke skal i fængsel,
medmindre han igen udsætter
andre for noget lignende.

Sagen går i Hiv-Danmark under
navnet 3. Odensesag.

Sagen kan fortsætte
Da dommen er den første af sin
art, vil anklagemyndigheden (politiet) kigge nærmere på den, om
de ønsker at anke den. Det kan
betyde, at sagen sendes til Rigsadvokaten, inden de 14 dages ankefrist udløber.
Bliver sagen anket, vil anklagmyndigheden stille krav om en hårdere
straf. Den vil da blive ført i Østre
Landsret.
Hiv-Danmark omtalte i oktober
2003 i medlemsbladet Magazinet,
STOR en sag fra Esjerg. I Esbjerg
skal en 31-årig kvinde snart i
retten. Hun er tiltalt for at have
dyrket ubeskyttet sex med tre forskellige mænd. Kvinden er hivsmittet og tvisten går på, om de
overhovedet har haft sex, og for
så vidt om hun har oplyst om sin
hiv-status. Ingen af mændene er
blevet smittet af kvinden.
Ole Morten Nygård fra Hiv-Danmarks retsudvalg udtaler i forbindelse med 3. Odensesag, at det
er urimeligt, at to mennesker, der
frivilligt har haft sex sammen, skal

igennem en sådan retssag.
’Vi mener ikke, at straf ændrer
på hiv-smittedes seksuelle adfærd
eller højner vidensniveauet for den
øvrige del af befolkningen’, siger
han og fortsætter:
’Denne sørgelige sag på Fyn skal
ses i lyset af, at de psykosociale
tilbud med rådgivning til hiv-smittede og deres partnere er beskåret
kraftigt. Disse to mennesker ville
have bedre af at komme videre i
deres liv ved hjælp af professionel
rådgivning end ved straf’, slutter
Ole Morten Nygård.

Straffelovens § 252
§252
Med fængsel indtil 8 år straffes
den, der for vindings skyld, af
grov kådhed eller på lignende
måde volder nærliggende fare for
nogens liv eller førlighed.
Stk. 2. På samme måde straffes
den, der på hensynsløs måde forvolder fare for, at nogen smittes
med en livstruende eller uhelbredelig sygdom.

2. nationale aids-konference
Af Morten Eiersted, informationsmedarbejder

Torsdag den 29. januar lagde
DGI-Byen i København lokaler til den 2. nationale aidskonference.
AIDS-Linien, Hiv-Danmark og
STOP AIDS arrangerede på vegne
af Aids-koordinationsgruppen en
konference, der var en national
opdatering på hiv/aids år 2004.
På konferencen deltog henved
70 ansatte fra de danske hiv/
aids-miljø, personale fra de infektionsmedicinske afdelinger samt
amtslige konsulenter.
Konferencen indledtes med en
beskrivelse af det første år af
Rammeplanen for forebyggelse af
bl.a. hiv/aids, som Center for Forebyggelse under Sundhedsstyrelsen
udgav i 2002.
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De medicinske temaer på konferencen berørte PEP-overvågning,
behandlingsproblemer og ændret
fedtfordeling. Hiv-Danmark bringer senere uddrag fra de oplæg,
der blev holdt på konferencen.
Om eftermiddagen kunne deltagerne vælge mellem tre forskellige
temaer: Etniske projekter, metoder
for forebyggelse af Seksuelt overførbare Sygdomme og Stigmatisering af hiv-smittede.
På baggrund af konferencen
udarbejdes en rapport. Der følger
nærmere deltaljer om, hvordan
man kan få fat i denne rapport
i Hiv-Danmarks medlemsblad for
marts måned.
Det er muligt at holde sig orienteret på Hiv-Danmarks hjemmeside www.hiv-danmark.dk

Den 2. nationale aids-konference
er sponsoreret af medicinalfirmaet
Bristol Myers-Squibb og Sundhedsstyrelsen.

Hiv-Danmark deltager i aidskoordinationsgruppen. I denne
sidder bl.a. repræsentanter fra
Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen fra Københavns og
Frederiksberg Kommuner, AIDFondet, AIDS-Linien, STOP AIDS,
Danmarks Bløderforening, Positivgruppen og en række organisationer og grupper, der beskæftiger
sig med hiv/aids.

Kort Nyt om behandling
Af Morten Eiersted, informationsmedarbejder

Nyt om proteasehæmmeren
Tipranavir

Ny kombination af medicin
godkendt i USA

Dansk undersøgelse af hivsmittede fra årgang 2000

I England har de infektionmsmedicinske afdelinger siden december
2003 tilbudt Tipranavir, hvis andre
typer af proteasehæmmere ikke
har effekt hos den enkelte patient.
Tipranavir er en proteasehæmmer, der endnu ikke er fuldt godkent til brug ved behandling af hiv.
Den bliver produceret af Boehringer-Ingelheim.

De amerikanske myndigheder har
godkendt kombinationen af Norvir
og Fortovase/Invirase til behandling mod hiv.

En gruppe af danskere forskere
har for nylig udgivet en artikel
(L.B. Jørgensen et al., Scand J
Infct Dis: 800-807, 2003), hvor
medicinresistens og undertyper af
hiv er blevet kortlagt blandt 104
patienter, der alle er blev diagnosticeret med hiv og ny-smittede i
2000.
Af artiklen fremgår det, at der
ikke er en forekomst af resistent
virus over for medicingruppen af
proteasehæmmere blandt ny-smittede. Det kan muligvis skyldes,
at behandling med proteasehæmmere i 2000 var en forholdvis ny
behandlingsmetode, hvorfor resistens endnu ikke er særlig udbredt
blandt smittede, der behandles
med proteasehæmmere. En anden
forklaring lyder, at virus der muterer på baggrund af behandling
med proteasehæmmere er en
svækket virus, der har svært ved
at udvikle sig hos en ny vært.
Samlet set var 2% af patienterne smittet med resistent virus.
Det ligger dog under de europæiske anbefalinger for at påbegynde
screening for resistent virus blandt
ny-smittede.
41% af de ny-smittede var smittet med andre typer af hiv end
type B, hvilket udgør en højere
andel end viden fra tidligere studier. Som en umiddelbar forklaring
på dette forklares det i artiklen,
at henved 38% af alle ny-smittede
har angivet, at de er blevet smittet
uden for Danmark.

WHO i december 2003
WHO (Verdenssundhedsorganisationen) fremlagde op til den 1.
december 2003 et udspil til, hvordan 3 mio. hiv-smittede inden 2005
vil modtage kombinationsbehandling.
Den foreslåede kombination vil
blive Zerit, Epivir og Viramune.

Forskning i social hæmmede
og indvirkning på behandling
I det udenlandske tidskrift Biological Psychiatry er den 15. december 2003 udgivet en artikel, der
har afdækket, at social belastede
personer reagerer dårligere på
behandling mod hiv end personer
med et velfungerende socialt liv.
Det dårligere immunforsvar forklares ud fra et øget stressniveau
hos socialt belastede personer.
Kroppens reaktion på stress
hæmmer virkningen af hiv-medicinen

Nu kan du chatte på

HIV t HIV

Det nye initiativ er taget af
Hiv til Hiv, der er en undergruppe i Hiv-Danmark. Hiv til
Hiv er en gruppe ressourcestærke hiv-smittede mænd
og kvinder med forskellig baggrund, alder og seksualitet,
som tilbyder at dele erfaringer
fra et liv med hiv.

Hiv t hiv-chat er en
videreudvikling af det
ovennævnte tilbud og
gruppen håber via
nettet at komme i kontakt med endnu flere,
som er i samme situation - nemlig berørt af
hiv.

På Hiv t Hiv-chat kan
du være helt anonym
og selv bestemme,
hvor åben du vil være
om din situation som
hiv-smittet.

Hiv til Hiv tilbyder personlige
samtaler og erfaringsudveksling om at leve med hiv. Det er
vigtigt at understrege, at det er
frivillige hiv-smittede, som står
bag initiativet og at gruppen
ikke er uddannede terapeuter.
Du kan kontakte Hiv til Hiv via
Hiv-Danmarks rådgivere …

Du kan på Hiv t hiv-chat få mulighed for at
tale med andre om emner som:
• Seksualitet
• Anonymitet
• Ensomhed
• Arbejde
• Sygdom
• Medicin og bivirkninger
• Kæreste, familie og børn
• Eller hvad du har på hjerte
Er du nysgerrig, så klik på hiv-chat på
www.hivinfo.dk hver torsdag mellem kl.
19.00 og kl. 21.00. De frivillige hiv-smittede
vil være at træffe de følgende torsdage i
samme tidsrum.
Hvis du vil vide mere om Hiv til Hiv, så
klik på www.hiv-danmark.dk (under aktiviteter).
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Et sted for folk berørt af hiv
Onsdag 14-22
Torsdag 14-22
Fredag 14-22
Skinderg. 21 - 1159 Kbh K - tlf. 33 32 58 61
Onsdag, d. 4.2.
Farsbrød m/gorgonzola, nødder, bacon. V: Tærte
Torsdag, d. 5.2.
Oksefilet m/estragonsauce. V: Pasta m/svampe
Fredag, d. 6.2. Kafe Knuds gæstebud
Ingefærkrydret lun salat m/and. Bord fra kl. 19,
festlig aften med tre retter. Tilmeldning d. 4.2.
Onsdag, d. 11.2.
Lasagne m/thaikylling. V: Spinatpandekager
Torsdag, d. 12.2.
Pariserbøf m/det hele. V: Pasta m/seafood
Fredag, d. 13.2.
Rødfisk m/chilisauce & ris
Onsdag, d. 18.2.
Bagt fisk m/spinat. V: Ricottaterinne m/oliven
Torsdag, d. 19.2.
Mørbrad m/ristede kartofler. V: se 18.2.
Fredag, d. 20.2.
Bøf Strogafnoff. V: Pasta m/pesto
Onsdag, d. 25.2.
Lammekølle m/det hele. V: Jordskokkepie
Torsdag, d. 26.2.
Perlehøne m/salvie & appelsin. V: Rodfrugtsalat
Fredag, d. 27.2.
Hvidvinsdampet fisk i ovn
Onsdag, d. 3.3.
Kylling m/kartofler & karry. V: Basilikumtærte
Torsdag, d. 4.3.
Oksefilet m/estragonsauce. V: se d. 3.3.
Fredag, d. 5.3. Kafe Knuds gæstebud
Bord fra kl. 19, festlig aften med tre retter.
Tilmeldning d. 4.2.
Køkkenet lukker kl. 20.30. Priser: Forret fra kr. 25
kr., hovedret kr. 55 & dessert fra kr. 25. ’V’ =
Vegetar. Hjemmebagt brød & salat efter årstiden
er altid inkluderet.
Kafe Knud udlejes til møder, kurser, foredrag,
receptioner og private fester. Vi formidler gerne
kok & tjenere. Ring for aftale, tlf. 33 32 58 61.
Renate Borgen udstiller i februar og marts.
AktHIVhuset - Vestergade 5
8000 Århus C - tlf. 70 22 58 68
HIV-CAFÉ hver tirsdag 19-22.
ÅBEN CAFÉ hver torsdag 14-17.
Maler-gruppen onsdage ulige uger 15-18.
AktHIVisterne første onsdag kl. 18.
Pårørende gruppen første torsdag kl. 19.30.
Kvindegruppen mødes jævnligt
Hiv-gruppen
Tirsdage er der fællesspisning fra kl. 18. To retter
kr. 50,-. Der laves mad til ti personer og det
foregår efter ’først til mølle’-princippet. Tilmelding
mulig på tlf. 86 93 68 00. Café fra kl. 19-22 .
Tirsdag d. 3.2.
Carpaccio-bresaola på ruccola & hj.bagt flutes
Kalkun i chilichokoladesauce
Tirsdag d. 10.2.
Am. kartoffelsuppe & hj.bagt flutes
Stegt kalvelever m/kartofler, svampe mm.
Tirsdag d. 17.2.
And i thaikarry, kokosris & banansalat
Limedelicious m/cremefraiche
Tirsdag d. 24.2.
Kold bønnesalat m/tun & brød
Krydderhakkebøf m/hasselbach, rødbedesquash

Rådgivning Vest
Fyn og Jylland

Vestergade 5, 2. sal, 8000 Århus C
Henvendelse på tlf. 70 22 58 68,
hverdage mellem kl. 9.00-14.00.

Hiv-Pensionatet
I smukke og hjemlige omgivelser tilbyder vi
samvær, fællesskab, sund og rigtig kost til
hiv-smittede, der har behov for at genvinde
manglende kræfter.
Vi har 10 års erfaring i at yde professionel
omsorg og psyko-social støtte, når livet
som smittet ’gør ondt’, er kaotisk og svært.
Pensionatet er et bo- og værested for både
kvinder og mænd, der er ny-smittede eller
har været smittede i længere tid.
Med udgangspunkt i den enkeltes ønsker
og behov, yder vi hjælp til selvhjælp.
Kontakt pensionatets leder, Marianne Linér
for nærmere information, tlf. 36 30 51 50,
e-mail: info@hiv-pensionatet.dk
Se mere om vores tilbud på hjemmesiden
www.hiv-pensionatet.dk og www.hiv.dk

Udstilling i Helligaandskirken
Fra den 25. februar til og med den 3. marts
2004 udstiller kunstnergruppen fra Positivgruppen og malergruppen fra AktHIVhuset
i Helligaandssalen ved Helligaandskirken i
København.
Sammen med den Den
Folkekirkelige Aids-tjeneste
arrangeres udstillingen,
hvor overskuddet fra salget
går til at støtte menighedsaktiviteter under Den Folkekirkelige Aids-tjeneste.

Det er med stor sorg at AIDS-Fondet må
meddele, at Otto Winther døde den 25.
januar 2004 efter længere tids sygdom.
Otto har gennem mange år været aktiv
som frivillig i AIDS-Fondet. Man kunne
møde ham i lufthavnen i gang med at
tømme fondets indsamlingsbeholder. Ellers
sørgede han for, at de fleste bøssebarer i
byen solgte aids-sløjfer. Desuden var han
en meget aktiv sløjfesælger ved koncerter
og på teatre rundt om i byen.
Vi som har arbejdet med ham, savner
allerede hans venlige og troværdige væsen,
hans skarpe tunge og hans underspillede
humor. Vi tror, at Otto har det godt, hvor
han er nu og glæder os over, at vi fik lov til
at være så meget sammen med ham, mens
han levede.
Med venlig hilsen
alle i AIDS-Fondet

Elsker med døden

når aids bliver en del af livet

Helligaandskirken

Niels Hemmingsensgade 5, 1153 Kbh. K
Husk, at der er andagt for alle berørt af hiv
og aids den første søndag i hver måned,
kl. 12.30 i Helligaandskirken på Strøget i
København.
I april, juli og oktober afholdes andagten
som aftensgudstjeneste kl. 18.00 med
efterfølgende fællesspisning.
Tilmelding til fællesspisning kan ske hos
Carina Wøhlk, tlf. 33 18 16 44. Læs mere
på www.aidstjenesten.dk

Hiv-gruppen på Fyn uddeler
den nystiftede ’positiv-prisen’
Rådmand Villy Larsen fra Ældre- og Handicapudvalget i Odense Kommune er udset til
at være den første prismodtager af ’positivprisen’. Valget af Villy Larsen er motiveret
af, at han har ydet en særlig indsats for
hiv-smittede.
Overrækkelsen finder sted tirsdag den
10. februar 2004, kl. 18 i Internationalt
Hus, Klostervej 28 i Odense.

Hiv-gruppen på Fyn

Støttecenter for hiv-smittede og pårørende
Sdr. Boulevard 70
5000 Odence C
Tlf. 66 12 12 91

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Rådgivning Øst
Sjælland og Øerne

Skindergade 44, 1., 1159 Kbh. K
Henvendelse på tlf. 33 32 58 60,
hverdage mellem kl. 10.00-14.00.

11-16
14-22
11-16
19-22
13-17

Blev udgivet op til World Aids Dag 2003.
I bogen fortæller en række personer om
deres tilknytning til hiv/aids: Som smittet,
pårørende eller berørt af hiv/aids.
Bogen kan bestilles gennem forlaget NORDPress, på adressen Nordre Ringgade 2,
Postboks 21, 9330 Dronninglund eller
via fax: 98 84 24 88 eller på e-mail:
hilda@basistryk.dk

Café TrHIVsel
Mandag 14 - 21
Onsdag 13 - 17

– For folk berørt
af hiv på Fyn

Mandage er der spisning kl. 18, tilmelding
senest onsdagen før.
Fem til seks gange om året afholder
vi mandagscafé med dialog og debat om
forskellige emner i samarbejde med HivDanmark v/Anders Røge. Yderligere oplysninger hos rådgiver Susanne Grenaae,
tlf. 63 14 28 20.
Besøgsvennetjenesten Hiv-nettet,
tlf. 63 14 28 20.
Jernbaneg. 16, 2.
5000 Odense C
Tlf. 63 14 28 20
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