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Ny registreringsform af hiv på Statens Seruminstitut indføres ved årsskiftet
Af Henrik Arildsen, formand for Hiv-Danmark, Soundex-kode 130466 A-643

Sundhedsstyrelsen giver grønt
lys for indførsel af nyt registreringssystem af hiv.
Det vakte bekymring blandt en
del af hiv/aids-organisationerne, da
Dagens Medicin den 4. juni 2004
bragte en artikelserie, hvor Sundhedsstyrelsen meddelte, at den vil
indføre det såkaldte Soundex-register ved årsskiftet som erstatning
for det nuværende hiv-meldesystem.
I dag indberettes til Statens
Seruminstitut oplysninger om den
enkelte person, der testes hivpositiv. Oplysninger indberettes i
den udstrækning, det oplyses.
Statens Seruminstitut modtager
således oplysninger om fødselsår,
bopælsamt, køn, hvornår vedkommende sidst har fået foretaget
en hiv-test, nationalitet og sandsynlige smittemåde, CD4-tal og virusmængde.
Det nye Soundex-register tildeler
hver nykonstaterede hiv-smittede,
der ikke tester sig anonymt, en unik
kode, der baserer sig på fødselsdato
og navn.

Frivillighed og anonymitet

ISSN 1397-0526

Folketinget indså efter de første
år af hiv-epidemien, at den bedste
forebyggelse af spredningen af hiv
var at få så mange som muligt til at
lade sig teste for hiv. Det kunne kun
ske ved at skabe tillid til sundhedsvæsenet ved hiv-test. Folketinget
valgte klogt at træffe en beslutning
om en række principper, der skulle
gælde for personer, der ønsker at
tage en hiv-test.
Den danske indsats over for hiv
og aids bygger derfor på:
MAGAZINET – Skinderg. 44, 2. – 1159 Kbh K
tlf. 33 32 58 68 – fax 33 91 50 04
info@hiv-danmark.dk – www.hiv-danmark.dk
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frivillighed
anonymitet
åben, direkte og ærlig information
den enkeltes tryghed ved at henvende sig til sundhedsmyndighederne
• ønsket om at undgå enhver form
for diskrimination
Det er bemærkelsesværdigt, at man
i et land som Danmark foretager
130-140.000 hiv-test om året. Ved
en stor del af disse test har personerne givet oplysninger om sig
selv. Men muligheden for at forblive
anonym efter et positivt testsvar
betyder netop, at flere lader sig
teste. Det nuværende system er
med de mange tests udtryk for, at
der er tillid til dette system.
Hiv-Danmark mener ikke, at indførelsen af et nyt centralt register
er i overensstemmelse med den
beslutning, som Folketinget har truffet om frivillighed og anonymitet.
Hiv-Danmark synes, at det nuværende hiv-meldesytem er så optimalt et system, som man kan
tænke sig, uden at krænke hivsmittedes anonymitet. Blot skal alle
være opmærksom på retten til at
være anonym ved test.

Økonomien
En anden betænkelighed, som HivDanmark nærer, knytter sig til
de signaler, som Sundhedsstyrelsen
sender med ønsket om at bruge
midler på en ny registreringsform.
Hiv/aids-organisationerne oplever,
at deres forebyggende hiv/aidsarbejde modtager mindre støtte fra
Sundhedsstyrelsen.
Samtidig vil styrelsen bruge
500.000 kr. på et nyt system. Det
er midler i en størrelsesorden af
LAYOUT og TRYK
Hiv-Danmark, trykt i 1200 eksemplarer
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de nedskæringerne, som en række
hiv/aids-organisationerne er beskåret med i 2004.

Forebyggelsen
Forebyggelsen af spredningen af hiv
i Danmark bliver ikke bedre, hvis
overvågningen krænker folks anonymitet og skaber øget angst og
uro. Denne holdning baserer sig på
en stærk formodning om, at de folk,
som har udsat sig for en risiko for
hiv, ikke vil lade sig teste i samme
udstrækning som tidligere, hvis en
ny registreringsform indføres.
Indførelsen af Soundex med
argumentet om en bedre overvågning er en tilsnigelse. At se på gruppen af erkendte tilfælde af hiv siger
ikke meget mere om gruppen af
uerkendte tilfælde af hiv. Her er det
nogle mere forsigtige skridt, der er
behov for; ikke en ny kodning, der
truer anonymitet og derved frivilligheden ved at lade sig teste for
hiv.
Indførelsen af Soundex virker
mest af alt som et ønske fra myndighederne om at ville tilrettelægge
en forebyggelse på baggrund af
tal-fnidder, og virker derfor ude af
trit med den forebyggelse, hiv/aidsorganisationerne kæmper for.
Der er mere forebyggelse i at
kvalificere folk i deres valg af viden
om hiv-status og åbenhed, samt at
give dem værktøjer til at mestre
sikker sex end at tilrettelægge forebyggelse ud fra en misforstået brug
af tal og statistik.

MEDLEMSSKAB AF HIV-DANMARK
Enkeltmedlem/Pårørende: 150 kr. om året.
Støttemedlem: 200 kr. om året.
Medlemsforening: 250 kr.-1000 kr. om året.
Støttefirmaer/-foreninger betaler årligt min.
1000 kr.

Større risiko for hiv-smitte
Af Thomas Kristensen, informationsmedarbejder i STOP AIDS

Sexsygdomme giver større
risiko for hiv-smitte - det er
et af hovedbudskaberne i den
nye pjece Sexsygdomme, som
STOP AIDS har udgivet som
led i kampagnen Tid Til Tjek.
I juni udsendte STOP AIDS - Bøssernes hiv-organisation en ny pjece
som led i kampagnen Tid Til Tjek.
Tid Til Tjek er en fælles kampagne
fra STOP AIDS og Landsforeningen
for Bøsser og Lesbiske, og også
AIDS-Linien har været inddraget i
kampagnens tilrettelæggelse.
Den nye pjece har titlen Sexsygdomme og fortæller om en række af
de seksuelt overførbare sygdomme,
der er mest relevante for mænd,
der har sex med mænd. Dog med
en vigtig undtagelse: Hiv og aids
indgår ikke som en selvstændig del
af den nye pjece. Årsagen er, at
STOP AIDS i netop denne pjece har
valgt at fokusere på de andre sexsygdomme.
Hiv og aids har typisk overskygget de andre sexsygdomme, hvilket
kun er naturligt, da hiv er langt den
mest alvorlige af sexsygdommene.
Men da STOP AIDS allerede tilbyder
en lang række informationsmaterialer om hiv og aids, og da danske
bøssemiljøer netop nu gennemgår
en syfilisepidemi og et hepatitis
A-udbrud, er fokus i denne pjece
rettet mod de øvrige sexsygdomme.
Udover syfilis og hepatitis A er
det gonoré, klamydia, kondylomer,
herpes, hepatitis B og C samt molluskler, fladlus og fnat.

Større risiko for hiv-smitte
På et område er oplysninger om
hiv dog medtaget i den nye pjece.
Den nye pjece fortæller således om,
hvordan nogle sexsygdomme kan
give en større risiko for hiv-smitte.
Dette gælder syfilis, klamydia og
gonoré samt herpes i udbrud.
For hiv-smittede betyder det, at
man er meget mere smitsom overfor sexpartnere, hvis man samtidig
er smittet med syfilis, klamydia eller
gonoré, eller hvis man har herpes
i udbryd. Risikoen for hiv-smitte er
2-5 gange højere i forhold til, hvis
man ikke havde syfilis, klamydia,
gonoré eller herpes i udbrud.
Det er ikke kun hiv-smittede, som
bliver mere smitsomme. Modtageligheden overfor hiv-smitte stiger også
for folk, der ikke er smittet med hiv,
hvis de altså har syfilis, klamydia,
gonoré eller herpes i udbrud.
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Uanset om man er hiv-smittet eller
ej, er der altså god grund til at lade
sig undersøge - og om nødvendigt
behandle - for sexsygdomme. Hivsmittede kan nedsætte risikoen for
at smitte sexpartnere med hiv, og
ikke-smittede kan nedsætte deres
risiko for at blive smittet med hiv.

Undersøgelse og rådgivning
Et af de steder, hvor mange mænd
vælger at blive testet for sexsygdomme er Bispebjerg Hospitals
klinik for kønssygdomme. Klinikken
er åben mandag-fredag, og det
er ikke nødvendigt at bestille tid.
Man møder bare op og trækker et
nummer.
Bispebjerg Hospital har også
været inddraget i kampagnen Tid
Til Tjek og i arbejdet med den
nye pjece. Overlæge på Bispebjerg
Hospitals klinik for kønssygdomme,
Carsten Sand, har ydet lægefaglig
bistand, og rådgiver Hanne Sørensen har blandt andet bidraget med
statistiske oplysninger om de mange
tests, der udføres på Bispebjergs
Hospital.
I sit rådgivningsarbejde har
Hanne Sørensen talt med flere
patienter, som netop havde opsøgt
Bispebjerg Hospital efter at være
stødt på budskaberne fra kampagnen Tid Til Tjek. Hanne Sørensen opfordrer både hiv-smittede og
ikke-smittede mænd til at lade sig
undersøge for sexsygdomme. Både
for at nedsætte risikoen for hivsmitte, men selvfølgelig også for at
man kan blive behandlet, hvis det
viser sig, at man er smittet med
syfilis eller en af de andre sexsygdomme. Mange sexsygdomme kan
blive alvorlige, hvis man ikke bliver
behandlet i tide.
Har man en sexsygdom, bliver
man tilbudt rådgivning. Rådgivning
er et meget godt redskab for den
enkelte til at forholde sig mere
konkret til at være blevet smittet.
Gennem rådgivning kan man også
få afklaret spørgsmål om, hvornår
og hvem man kan være blevet smittet af, samt hvem man måske selv
kan have smittet.
Undersøgelse og rådgivning er
gratis på Bispebjerg Hospitals klinik
for sexsygdomme. Behandling mod
syfilis, gonoré og kondylomer er
også gratis, mens man får en recept
til apoteket, hvis man skal i behandling for andre sexsygdomme. Man
skal også selv betale, hvis man vil
vaccineres mod hepatitis A og hepatitis B på Bispebjerg Hospital, hvor

Pjecen Sexsydomme er
skrevet for mænd, der har
sex med mænd. Den kan
bestilles på
stopaids@stopaids.dk eller
på tlf. 33 11 29 11.

man hos sin egen læge kan få en
gratis vaccination mod hepatitis B,
hvis man er bøsse og bosat i Københavns Kommune.
Normalt skal man medbringe sit
sygesikringskort, når man henvender sig til Bispebjerg Hospitals klinik
for kønssygdomme. Man kan dog
også vælge at blive testet anonymt,
hvis man foretrækker det.

Hiv t Hiv–chat
Anonym chat mellem
hiv-smittede på
www.hivinfo.dk hver
torsdag mellem kl.
19.00 og kl. 21.00.

Noahs Ark
Malmöhus

Fra den 28.06 til den 20.08
Mandag til torsdag
Fredag

kl. 9.00-15.00
kl. 9.00-14.00

Frokost hver tirsdag. Der serveres
et mindre måltid om fredagen.
Södergatan 13, Malmø. Tlf. +46 40 611 52 15

Adresser på teststeder
Sjælland
Københavns Venereaklinik
Bispebjerg Hospital
Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV
Telefon: 35 31 31 88 (rådgivningen)
Åben konsultation: Mandag-torsdag
8.30-18.30, samt fredag 8.30-17.30.
Amtssygehuset i Gentofte
Dermato-venerologisk afdeling - afdelingen
for kønssygdomme
Niels Andersens Vej 65
2900 Hellerup
Telefon: 39 77 31 88
Åben konsultation: Alle dage 9-12, samt tirsdag og torsdag 16-17.

Jylland
Dermato-Venerologisk Afdeling D
Århus Sygehus
P. P. Ørumsgade 11
8000 Århus C
Telefon 89 49 18 18
Åben konsultation: Mandag, onsdag, torsdag
og fredag 8.00-8.30, samt tirsdag
15.00-16.30.
Sexualvejledningsklinikken
Sct. Josephs Hospital, indgang E
Jyllandsgade 79 C
6700 Esbjerg
Telefon: 76 11 94 40
Åben konsultation: Onsdag 16-18.

Fyn
Odense Universitetshospital
Dermatologisk-Venerologisk Afdeling
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C
Telefon: 65 41 27 07
Åben konsultation: Tirsdag og torsdag 16-17.
Klinik for kønssygdomme
Valdemarsgade 51-53
5700 Svendborg
Telefon: 63 20 21 49
Åben konsultation: Mandag 16-17

Flexjob og
pension
Af Karin Westh, Rådgivning Øst

Der er nu kommet afklaring
om forholdet mellem flexjob
og privatopsparet pension.
Højesteret har i en domsafsigelse
fastslået, at et lønnet flexjob ikke er
kan bruges som begrundelse for forsikrings- eller pensionsselskaberne
til at nægte at udbetale pension.
I udtalelsen fra Højesteret hedder
det, at hvis man er i flexjob med en
nedsat erhvervsevne på 2/3, således at det kommunale løntilskud til
arbejdsiveren er 2/3, så kan man få
udbetalt sin opsparede pension.

Mulig modregning
Vi ved endnu ikke, hvordan forsikrings- og pensionsselskab vil reagere efter dommen. Muligvis vil
pensionsselskaberne kunne modregne lønnen fra flexjobbet i pensionen.
Det er derfor en god ide at undersøge hos sit pensionsselskab, hvordan mulighederne er, og hvad det
konkret vil betyde, hvis man gør
krav på at få sin pension udbetalt,
mens man er i flexjob.

Gruppe for pårørende
Pårørendegruppe mødes en gang
om måneden i Kafe Knud.
Deltagelse formidles gennem
Rådgivning Øst tlf. 33 32 58 60 60

Ny blå sygesikring for EU
Af Morten Eiersted, informationsmedarbejder

Pr. 1. juni 2004 er der
blevet introduceret et nyt kort,
der dækker behandlingsbehovet ved EU-borgeres akutte
sygdom ved længervarende
ophold eller ved erhvervsrejser i et andet EU-land end
hjemlandet.
Det blå sygesikringsbevis udstedes
for et år ad gangen af bopælskommunen.
Kortet erstatter de tidligere
E-blanketter, der blev udstedt ved
længerevarende ophold i udlandet
og til erhvervsrejser.
Under rene ferie- og studierejser
uden andre formål i op til én måned
dækker den offentlige rejsesygesikring udgifter til læge- og hospitalsbehandling.

Hiv-behandling

Det blå EU-kort dækker kun akut
opstået sygdom. Danske statsborgere, som er i hiv-behandling, skal
som hidtidig opfylde en række krav
for at være omfattet af det gule
sygesikringskort. De samme krav
gælder for det blå sygesikringskort.
Har man været indlagt eller skiftet medicin inden for de sidste
to måneder dækker sygesikringen i
udlandet normalt ikke. Den dækker
heller ikke, hvis du i denne to
måneders periode undlader at søge
behandling relateret til hiv, har opgivet eller har afslået hiv-behandling.
Har du været indlagt eller har du
skiftet medicin inden for denne periode, kan du dog med din læges vurdering få klarlagt, om du alligevel vil
opfylde kravene for at være dækket
af sygesikringen, dvs. du ikke under
din ferie vil blive syg pga. hiv.

Café TrHIVsel

– For folk berørt
af hiv på Fyn

Mandag 14-21 Jernbaneg. 16, 2. – 5000
Onsdag 13-17 Odense C – tlf. 63 14 28 20
Fem til seks gange om året afholder vi debataften om forskellige emner. Kontakt afdelingsleder Susanne Grenaae på tlf. 63 14 28
20 og hør nærmere.
I Café TrHIVsel er der hver mandag spisning fra kl. 18, husk tilmelding senest onsdagen før. Besøgsvennetjenesten Hiv-nettet,
hør nærmere på tlf. 63 14 28 20.

AktHIVhuset

Tirsdag 11-16
Onsdag 11-16
Torsdag 11-16
Vestergade 5 – 8000 Århus C
Tlf. 70 22 58 68
Grupper
Malergruppen mødes hver onsdag i ulige
uger, kl. 15-18.
AktHIVisterne mødes første onsdag hver
måned, kl. 18.
Pårørendegruppen mødes første torsdag hver
måned, kl. 19.30.
Kvindegruppen mødes jævnligt.
Torsdagscaféen holder sommerferie fra 20.
maj til og med 2. september.
Tirsdagscaféen holder sommerferie fra 6. juli
til og med 17. august.
God sommer ønskes fra Cafégruppen.
Vært M/K søges til cafe tæt ved åen
Cafégruppen i AktHIVhuset
søger frivillige til vores tirsdagscafe. Caféen er et
mødested for hiv-smittede,
hvor vi har fællesspisning og
samvær.
Hvis dette lyder som noget for dig, så
kontakt Sanne på mobil 28 57 42 36 eller
Sus på tlf. 86 10 10 37.
AktHIVhuset holder lukket fra mandag
den 28. juni til og med fredag den 16.
juli.

Ved besøg hos læger eller på ambulatorier gælder EU-landets egne
regler ved brug af det blå kort.
Dvs. forhold omkring egenbetaling gælder ved brug af det blå
sygesikringskort. F.eks betaler hivpatienter i Frankrig selv en stor
del af medicinudgiften, og dette
vil også gælde for danskeren, der
med det blå sygesikringsbevis skal
have suppleret medicinen i forbindelse med en længerevarende ferie.
På den vis er forsikringsforholdene i forhold til hiv i Europa stadig
uændrede.
I Indenrigs- og Sundshedsministeriet pjecer ’Skal du til …land?
Hvad nu hvis du bliver syg?’ på
www.sundhed.dk findes adresser på
institutioner i de enkelte lande, som
kan give yderligere oplysninger om
forholdene i det pågældende land.
Hiv-Danmark – Magazinet Lille – Juli 2004
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Et sted for folk berørt af hiv
Onsdag 14-22
Torsdag 14-22
Fredag 14-22
Skinderg. 21, kld.
1159 Kbh K
tlf. 33 32 58 61
Køkkenet lukker kl. 20.30!
Torsdag d. 1.7.
Frikadeller m/krydret kartoffelsalat
V: Pasta m/diverse grønsager i flødesovs
Fredag d. 2.7. ’Kafe Knuds gæstebud’
Bordet dækkes til kl. 19. Husk tilmelding
Onsdag d. 7.7.
Dagens fisk. V: Spinatpie
Torsdag d. 8.7.
Mussaka. V: Stegte grøntsager m/ris
Fredag d. 9.7.
Hjem.lav. hamburgers m/det hele, m/u kød
Onsdag d. 14.7.
Ovnstegt kylling m/appelsin
V: Tærte m/auberginer & ost
Torsdag d. 15.7.
Roastbeef m/kold kartoffelsalat
V: Tærte m/auberginer & ost
Fredag d. 16.7.
Lasagne m/Thai-kylling
V: Ostegratineret fyldte peberfrugter
Onsdag d. 21.7.
Lam. V: Ris m/grillede hvidløg, chilier, tranebær & grønsager
Torsdag d. 22.7.
Fiskefrikadeller m/kaperssauce
Fredag d. 23.7.
Sommergrillede hakkebøffer
Onsdag d. 28.7.
Steak m/ovnstegte timian kartofler
V: Tærte m/gedeost, krydderurter & kartofler
Torsdag d. 29.7.
Cæsarsalat m/u kylling
Fredag d 30.7.
Italienske specialiteter
Vi holder lukket hele august og åbner
igen onsdag d. 1.9. Kafeens personale
ønsker alle en god sommer og på
gensyn!
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 på tlf.
33 32 58 61.

Hiv-Pensionatet
I smukke og hjemlige omgivelser tilbyder vi
samvær, fællesskab, sund og rigtig kost til
hiv-smittede, der har behovfor at genvinde
manglende kræfter. Vi har ti års erfaring i at
yde profesionel omsorg og psykosocial støtte,
når livet »gør ondt«, er kaotisk og svært.
Hiv-Pensionatet er et bo- og værested for
både kvinder og mænd, der er ny-smittede
eller har været hiv-smittede i længere tid.
Med udgangspunkt i den enkeltes ønsker
og behov yder vi hjælp til selvhjælp. Kontakt
pensionatets leder, Marianne Linér, på tlf.
36 30 51 50 og få mere information eller
send en e-mail til info@hiv-pensionatet.dk.
Se mere på www.hiv-pensionatet.dk

www.hiv.dk
portalen til hiv/aids-miljøet

Hiv-gruppen på Fyn

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

Mandag 11-16
Tirsdag 14-22
Onsdag 11-16
Torsdag 19-22
Fredag 13-17

Rådgivning Vest
Fyn og Jylland

Vestergade 5, 2., 8000 Århus C
Henvendelse på tlf. 70 22 58 60,
hverdage ml. kl. 9.00-14.00.

Kontaktannoncer
Mand søger kvinde

Jeg er 33 år, og bor i København. Jeg savner
en at dele livet med. Jeg er hiv+ og har det
godt. Jeg har fast arbejde. Mine interesser
er: hjemlig hygge, rejser, gåture, byture, min
familie og min kolonihave, altså ganske almindelige interesser, jeg er også meget glad for
børn. Jeg har et godt humør, og håber at
høre fra dig.
Bill.mrk.: 07/04

Indrykning af annonce

Rådgivning Vest holder lukket fra den
12. juli til og med den 27. juli.

Rådgivning Øst
Sjælland og Øerne

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

Skriv en annonce på max. 75 ord, maskinskrevet eller med blokbogstaver. Anfør navn,
adresse og evt. tlf.nr. og send brevet til:
Hiv-Danmark
Att.: Marianne Ambus
Skindergade 44, 1. - 1159 Kbh. K
Alle kontaktannoncer gemmes i 2 år.

Besvarelse af annonce
Læg svaret i kuvert med billetmærke på.
Vedlæg frimærker svarende hertil og send
det til nævnte adresse. Al post behandles
anonymt.

Tilskud fra fonde og virksomheder i 2003
I forbindelse med årsberetningen
2003 fik hiv-Danmark ikke offentliggjort, hvilke fonde og virksomheder
Hiv-Danmark modtog tilskud fra i
Tilskudsgiver

Beløb

AIDS-Fondet
20.129
AIDS-Fondet
52.040
AIDS-Fondet
18.334
AIDS-Fondet
450.000
AIDS-Fondet
120.000
Bristol-Myers Squibb
20.000
Danfoss
10.000
Foreningen af 1. dec.
10.000
Foreningen af 1. dec.
7.000
GlaxoSmithKline
120.000
GlaxoSmithKline
30.000
Harboefonden
25.000
Helsefonden
150.000
Helsefonden
41.350
Logen de 4 Roser
5.000
Roche
50.000
Susi og Peter Robinsohns Fond
25.000
Sundhedsministeriet
278.946
Center for forebyggelse
3.430.000
Positivgruppen
180.000
Roskilde Amt
30.000
Vestsjællands Amt
30.000
Vejle Amt
37.500
Viborg Amt
9.450
Nordjyllands Amt
114.219
Socialministeriet, PUF
70.000
Socialministeriet, PUF
50.000
Socialministeriet, PUF
15.000
Kontaktudvalget for frivilligt socialt arbejde 29.006
Kontaktudvalget for frivilligt socialt arbejde 19.290
Århus Kommune, §115-midler
20.000
Århus Amt
8.000
Københavns Kommune §115
5.000
Københavns Kommune, FAF
5.800
Center for forebyggelse
26.896
Center for forebyggelse
799.749
Københavns Amt
6.300
Københavns Amt
15.000
Sundhedsministeriet
180.000
Embedslægen, Kbh. og Frb. Kommune
7.035
Aalborg Kommune
1.890
Tryk af pjece betalt Boehringer Ingelheim 40.000

2003. Vi bringer derfor her i dette
nummer listen over tilskudsydere.
Der er her set bort fra støtte ved
medlemsskab.
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