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Sundhedsstyrelsens Rammeplan kan ikke føres
ud i livet
Af Morten Eiersted, informationsmedarbejder

De danske hiv/aids-organisationer kritiserer Sundhedsstyrelsens Rammeplan.
I 2002 udgav Sundhedsstyrelsen
en rammeplan for forebyggelse af
hiv/aids, seksuelt overførbare sygdomme og uønskede graviditeter
2002-2005 som en fælles strategi for
alle aktører involveret i forebyggelsesarbejdet på de nævnte områder.
Det er denne rammeplan, der nu
står for skud i hiv/aids-organisationernes kommentar 2003.
Blandt hiv/aids-organisationerne
er bl.a. AIDS-Fondet og STOP AIDS:
- I denne kommentar taler vi på
vegne af hiv/aids-organisationerne i
Danmark. De er i stor udstrækning
skuffede over den udvikling, som
samarbejdet mellem stat, amter og
de private organisationer har udviklet sig, udtaler Henriette Laursen fra
AIDS-Fondet.
Det er nedslående at se, hvor lidt
der bliver ud af det høje ambitionsniveau om kvalitetssikring af forebyggelse mm., supplerer hun.

Hiv-Danmark
- Samarbejdet med Sundhedsstyrelsen er præget af, at styrelsen ofte
har en meget langsommelig og tung
sagsbehandling. Det betyder, at vi
gang på gang må vente urimelig
lang tid på svar på vores henvendelser om faglige spørgsmål samt på
nyt tidssvarende materiale om hiv
og aids, som er en nødvendighed i
vores rådgivnings-og informationsarbejde, siger Bent Hansen, sekretariatschef i Hiv-Danmark.
- Sundhedsstyrelsen lover på den
ene side, at der er nyt og opdateret
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materiale på vej, men på den anden
side må vi konstatere, at løfterne
ikke følges op af konkret handling.
Vi venter og venter. Det er ikke en
tilfredsstillende form for samarbejde,
understreger Bent Hansen.

Den fynske model
Imidlertid er der store forskelle rundt
om i landet. På Fyn fungerer samarbejdet mellemn Fyns Amt og AidsInfo – center for seksualoplysning:
- Fyns Amt finansierer Aids-Info,
som hvert år støttes med knapt
1.5 mill. kr. til forebyggelse af hiv/
aids og andre sexsygdomme, oplyser sekretaratschef for Aids-Info
Suzanne Bjerregaard.
Aids-info kan derved varetage
telefonisk og personlig rådgivning,
og vi har mulighed for at rumme
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et infotek med informationsmateriale
om prævention, seksuelt overførbare sygdomme m.v.
Fra 2004 har Fyns Amt tillige
opprioriteret forebyggelsen med
yderligere kr. 400.000 kr. dækning af
ung til yngre seksual- og rusmiddelundervisning i grundskolens ældste
klasser, fortæller Suzanne Bjerregaard.
Hiv-Danmark istemmer:
- På mange måder ligger der mange
udfordringer foran os, bl.a. afklaringen af, hvilke forpligtelser Sundhedsstyrelsen og amterne har rent
politisk i forhold til forebyggelse af
hiv/aids, udtaler Hiv-Danmarks formand, Henrik Arildsen.
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Enkeltmedlem: 120 kr. om året.
Støttemedlem: 200 kr. om året.
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1000 kr.
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Til min kære
datter
Brev fra hiv-smittet mor

Jeg græder måske, når jeg giver dig
dette brev. Det er en stor og svær
beslutning for mig, at jeg nu har
fortalt dig min hemmelighed. Jeg vil
gerne beskytte dig mod alt ondt.
Men sådan er livet jo ikke.
Da jeg selv fandt ud af, at jeg har
en virus, havde jeg det sådan, at
det var der aldrig nogen af dem jeg
elsker, der skulle have noget af vide
om. For det var der ingen grund til,
at du Mette eller nogen andre, skulle
gå og bekymre sig om. Men som
tiden er gået er jeg blevet klogere.
For selvfølgelig vil ens kære gerne
vide, hvis der er noget i vejen. Det
vil jeg jo også selv.
Jeg var selv meget bange, forvirret og ked af det, da jeg fik det at
vide og vidste ikke hvad jeg skulle
gøre. Jeg kunne derfor ikke fortælle
dig noget, der ville gøre dig så ked
af det, da jeg ikke selv var klar til
det. For hvordan skulle jeg kunne
trøste dig og vise dig, at det alt
sammen nok skal gå?
Jeg ved godt, at du har spurgt mig
lige ud, om jeg havde en hiv-virus,
og at jeg sagde nej. Men jeg kunne
ikke sige ja og følte, det var det
rigtige at sige på det tidspunkt.
Du er blevet ældre min pige, hele
12 år. Og jeg ved du er en klog pige,
så du ville nok en dag selv finde
ud af det på en eller anden måde.
Så derfor er det meget bedre, at
jeg selv fortæller dig det. Du vil
måske, når du tænker tilbage, bedre

forstå hvorfor tingene ind imellem er
blevet, som de er.
Nu hvor det ikke længere er min
hemmelighed for dig, kan du spørge
mig om alt fra A-Å, og jeg vil prøve
at svare dig så godt, jeg kan.
Du må ikke være bange for at
gøre mig ked af det, når du spøger
mig. Det er bedre, at vi siger, hvad
vi tænker og føler, til hinanden. Jeg
lover dig, at jeg vil gøre alt, hvad
jeg kan gøre for, at vi skal have det
godt. Og passe på dig og også på
mig selv.
Jeg er din mor, og jeg er som jeg
hele tiden har været, det bliver der
ikke lavet om på. Du kan blive sur,
skælde ud eller græde, det er helt
ok. Du må føle lige, hvad du har lyst
til, for der er ingen følelser der er
forkerte.
Det eneste jeg ikke kan love dig
er, hvornår og hvordan det ender,
men det er der ingen, der kan. Heldigvis er der medicin i dag, så jeg
kan få et bedre og længere liv. Og
hvem ved, måske en dag, også en
medicin, der helt kan heldbrede. Du
og jeg har altid lov til at håbe.
Du skal ikke være bange for, at
jeg kan smitte dig. Vi kan gøre alt
det, vi altid har gjort. Give kys,
kram, nusse, spise af samme bestik
eller drikke af samme glas. Gå på
samme toilet og bad.
Jeg har det overalt inde i mig,
men jeg har aldrig, og kan ikke,
gøre noget som kunne smitte dig.

Ja, jeg har været meget træt, det
har du helt ret i, Men det er nu ikke
kun på grund af virusen, men også
fordi, at jeg selv ikke viste, hvad det
var for noget, og hvad den gør ved
mig – eller kan gøre ved mig. Så
jeg har brugt rigtig meget tid på at
tænke og finde ud af, hvad denne
virus er for noget.
Som du ser, har jeg det godt og
sker der ændringer, lover jeg, at du
også får det af vide.
Jeg går til kontrol hver 4. måned,
hvor de tager blodprøver. Så kan
lægen se, hvordan jeg har det på
nogle tal. Så kan lægen give mig
gode råd og medicin. Jeg mærker
altid selv efter, hvordan jeg syntes,
min krop har det.
Jeg fortæller dig alt dette i din
sommerferie, for at du skal ikke i
skole lige efter. Jeg syntes, du skal
have lov til at tænke eller have fred,
hvis det er det, du har brug for. Jeg
elsker dig mere end højt. Du er det
mest kostbare, jeg har i mit liv. Jeg
er meget taknemmelig for, at lige
netop jeg har fået dig til mit barn.
Jeg ved, jeg kun har dig til låns og
glæder mig hver dag over, at jeg er
en af dem, der har fået lov til at
følge dig i dit liv.
De kærligste hilsner
din mor. XXX.

Højskoleophold ved Løgumkloster
Af Winnie Rønnow, Rådgivning Vest

Hiv-Danmark afholder højskole
fra den 6.-12. december.
Højskolen er stedet, hvor mennesker
mødes i al forskellighed. Gennem
mødet opstår samtale om, hvad vi
vil med vores liv med hinanden.
Vi mødes i sangen, fortællingen,
bevægelsen og dansen.
Højskolen er et samarbejde
mellem Hiv-Danmark og Løgumkloster Højskole og er åbent for alle
interesserede. På højskolen præsenterer Hiv-Danmark en række forskellige workshopper om familie,
ægteskab, sorg og livsmod, arbejds-

marked, krop og psyke mm. suppleret med en række aktivteter på
selve højskolen og ekskursioner.
Programmet blev udsendt i oktober sammen med medlemsbladet
og ligger nu på infektionsmedicinske
afdelinger, i hiv/aids-organisationer
og på cafeer. Prisen for en uges
ophold er kr. 2.650,- for dobbeltværelse og tillæg kr. 400,- for enkeltværelse. Der er stadig mulighed for
at søge tilskud om hel eller delvis
friplads til dækning af opholdet.
Har du fået lyst til at deltage,
men sidder uden program eller lignende, kan du kontakte sekretær

Karen Skinnerup på tlf.: 70 22 58 68,
hverdage mellem kl. 9 og 15.

Julestemning
- Jeg glæder mig til at deltage i højskoleopholdet, udtaler Bjarne Jensen
om Hiv-Danmarks Højskole.
Jeg fik meget ud af opholdet, sidst
jeg deltog. I år har jeg ringet og talt
med Vita (red.: Højskolens forstander), fordi jeg gerne vil lave et lille
arrangement på Højskolen ved siden
af det, som er programsat. Hvad
det bliver, vil jeg ikke fortælle nu,
men det hører sig julen til, fortæller
Bjarne Jensen til Hiv-Danmark.
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World Aids Dag 2003:
Livskvalitet og levevilkår
Af Morten Eiersted, informationsmedarbejder

I forbindelse med World Aids
dag afholder Hiv-Danmark en
høring om danske levevilkår
for hiv-smittede.
Fredag den 28. november afholder
Hiv-Danmark en høring i Vartov i
København. Arrangementet er økonomisk støttet af AIDS-Fondet.
Baggrunden for at afholde en
høring skyldes behovet for at rejse
problemstillinger om, hvad det vil
sige at være hiv-smittede.
I Norge blev der i 2002 udgivet
en forskningsrapport, hvor hiv-smittedes levevilkår og livskvalitet blev
undersøgt.

Nordisk træf
Ved høringen deltager den svenske
psykolog Lena Nilsson-Schönneson,
som i mange år har forsket i aspekter af livskvalitet for hiv-smittede.
Fra Norge er formanden for PlussLMA inviteret for at fortælle om
erfaringerne efter kortlægningen af
hiv-smittedes livskvalitet og levevilkår i Norge i 2002.
- Det er en stor fordel for os
i Danmark, at svenskerne og nu

også nordmændene har forskning
på dette område, udtaler Bent
Hansen til Magazinet, Lille.
Vi håber imidlertid, at vi med
høringen kan understrege over for
offentligheden, at der behov for at
iværksætte en lignende undersøgelse blandt danske hiv-smittede.

Program
Hiv-Danmark byder derfor interesserede velkommen fredag den 28.
november kl. 8.45 i Vartov, Farvergade 27, 1463 København K til konferencen ’Jeg ville ønske ... at livet
ikke gjorde så ondt’.
Fra kl. 9.00 til kl. 11.05 præsenteres nordisk forskning om hiv-smittedes livskvalitet og levevilkår samt en
case om at være hiv-smitte og miste
sit arbejde. Foredragene vil blive
holdt på svensk, norsk og dansk.
Fra kl. 11.25 til kl. 12.00 er der
debat og pressemøde på baggrund
af høringen.
Tilmelding til arrangementet kan
ske til sekretær Marianne Ambus på
tlf. 33 32 58 60, hverdage mellem kl.
10-14. Arrangementet er åbent for
alle interessede.

Temaaften om at være hiv-smittet og på arbejdsmarkedet

Af Karin Westh, Rådgivning Øst

Kafe Knud var rammen om et
temamøde den 27. oktober om
hiv og arbejdsmarked.
Arrangementet var støttet af Københavns Kommune. Socialrådgiver
Marianne Lykke fra Rigshospitalet
holdt sammen med Karin Westh
fra Hiv-Danmark oplæg om lovgivningens muligheder. En hiv-smittet
kvinde fortalte sin historie og om
sine valg på arbejdsmarkedet, fra
almindeligt arbejde gennem alvorlig
sygdom og til det flexjob, hun i dag
er glad for.
De fleste af de fremmødte var i
almindeligt arbejde, mange talte om
træthed og om medicinens bivirk-

ninger. Flere talte om de svære
overvejelser at erkende, at man ikke
magter så meget som før, og måske
må fortælle om hiv på arbejdspladsen. Der var spørgsmål og svar og
gode erfaringsudvekslinger.
Interesserede kan høre mere i
kursusrækken ’Hiv, Liv og Behandling’ (program omtalt i magasinet for
oktober måned) hvor et af møderne
er centreret om rådgivning. Man vil
da kunne få yderligere oplysninger
og få mulighed for diskussioner og
erfaringsudvekslinger med andre.
I uge 50 vil der på Løgumkloster
Højskole ligeledes afholdes en workshop om at være hiv-smittet på
arbejdsmarkedet.

World Aids Dag 2003

AIDS-Fondet lancerer op til World
Aids Dag 2003 den 1. december
kampagnen ’Brændemærket’.
Med kampagnen ønsker fondet at
sætte fokus på stigma og diskrimination pga. hiv og opfordrer alle til at
tage armbind på den 1. december i
sympati med hiv-smittede.
Kontakt AIDS-Fondet og hør nærmere på tlf. 39 27 14 40.

Café TrHIVsel
Jernbanegade 16, 2.
5000 Odense C
Kontakt afdelingsleder Susanne Grenaae på
tlf. 63 14 28 20 og hør nærmere.
Café TrHIVsel er er åben hver tirsdag
ml. kl. 14.00 og 22.00 med spisning kl. 18.
Hver onsdag serveres dagens fisk kl. 12.30
og hver fredag er der café kl. 15.00.
Den første fredag i hver måned er der spisning i cafeen kl. 18.00.
Hiv til Hiv telefon er åben hver tirsdag fra kl.
19.00 til 21.00. Ring på tlf. 63 14 28 05.
Besøgsvennetjenesten Hiv-nettet koordineres af Suzanne Bjerregaard. Hør nærmere
på tlf. 63 14 28 11.

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, 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. 11. november - Mortens AftenAnd ’med det hele’
Ris á lá mande m/kirsebærsauce
Husk tilmelding senest tirsdag d. 4.november
Tirsdag d. 18. november
Muslinge-chowder ’thai-style’, hjemmebagt
flutes
Frikadeller m/stuvet spidskål, kartofler, ovnbagte rødbeder m/balsamico
Tirsdag d. 25. november
Ovnstegt kylling, kartoffelsalat m/avocado,
brøndkarse, lun vintersalat m/bacon, jordskokker
Brændte figner m/creme-fraiche
Tirsdag d. 2. december
Gammeldags oksesteg m/kartofler, sauce,
rosenkål m/mandler, surt og sødt
Citroncreme m/æbler

www.hiv.dk - www.hiv-danmark.dk

Et sted for folk berørt af hiv
ÅBNINGSTIDER
Onsdag 14 - 22
Torsdag 14 - 22
Fredag 14 - 22
Skinderg. 21 - 1159 Kbh K - tlf. 33 32 58 61
Torsdag d. 6.11.
Kylling i grøn karry. V: Grøntsager i g. karry.
Fredag d. 7.11. ’Kafe Knuds gæstebud’
Bordet dækkes til kl. 19. Husk tilmelding
senest 5.11., max. 20.
Onsdag d. 12.11.
Mortens Aften m/and. V: Jordskokkersuppe.
Torsdag d. 13.11. Vinsmagning kl. 18.30
Vintappergården i Lyngby leverer vinen, som
præsenteres af Jesper Nørgaard. Der serveres ost & chips. Tilmelding nødvendig.
Pris for at deltage er 25 kr. ved tilmeldingen.
Fredag d. 14.11.
Satays m/tandorimarineret kylling.
Onsdag d. 19.11.
Ovnbagt laks m/Parmaskinke. V: Urtedeller.
Torsdag d. 20.11.
Vild forloren hare. V: Grøn lasagne.
Fredag d. 21.11.
Skibberlabsskovs
Onsdag d. 26.11.
Kalveruller m/ratatouille.
V: Pasta m/gorgonzola & diverse svampe.
Torsdag d. 27.11.
Det minder om ristaffel….vælg selv dit tilbehør. Også uden kød.
Fredag d. 28.11.
Lasagne m/oksekød. V: Lasagne m/spinat.
Mandag d. 1.12. World Aids dag
Kafeen holder åbent fra kl. 14. Se program.
Onsdag d. 3.12.
Grillet svinemørbrad m/rissalat.
V: Risotto m/skaldyr
Torsdag d. 4.12.
Ægte ungarsk gullasch. V: Risotto m/skaldyr.
Fredag d 5.12. ’Kafe Knuds gæstebud’
Det bliver noget med jul… og bordet dækkes
til kl. 19. Husk tilmelding. Max. 20.

Priser: Forret fra kr. 25 kr., hovedret kr. 55 &
dessert fra kr. 25. ’V’ = Vegetar. Hjemmebagt
brød & salat efter årstiden er altid inkluderet.
Se udstillingen ’5 x lysekroner’ rum installation af Hilde I. Skåre & Anja Andersen, et
håndgribeligt portræt af 5 mennesker med
hiv.
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.

INDRYKNING AF KONTAKTANNONCE
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

Forny dit medlemsskab af
Hiv-Danmark

KONTAKTANNONCER

Ansøgninger fra smågrupper

MAND SØGER KVINDE - FYN
Jeg er en dansk mand på 34 år, 184 cm høj
og vejer 83 kg. Jeg bor i Odense. Har fast
arbejde og en søn på 6 år, som jeg tit har.
Mine interesser er: Rejser, film, at lave god
mad.
Jeg søger en udenlandsk kvinde, der ligesom
mig er hiv+, men savner en at elske og at
blive elsket af.
Alle får svar.
Bill.mrk.: 025/03

Med dette nummer udsendes kort til kontigentindbetaling for 2004.
Husk at sidste frist for indbetaling er mandag,
den 2. februar 2004. Herefter vil du blive
slettet i adressekartoteket.

Ansøgningsfrist for støtte til smågrupper,
mandag den 1. dec. 2003 kl. 12.
Smågrupper for hiv-smittede og pårørende
kan ansøge Hiv-Danmark om støtte til deres
arbejde og aktiviteter.
Ansøgninger kan imødekommes med op til
kr. 3000 og støtten må ikke bruges til at
betale kontingent til Hiv-Danmark.
De smågrupper, som har fået tilsagn om
tilskud i år, skal senest den 31. dec. 2003
indsende bilag fra i år til bogholderiet.
Ansøgninger og bilag sendes til Hiv-Danmark, att.: Bogholderiet, Skindergade 44,
1159 Kbh. K.

Ny kunstkaldender fra AIDSFondet 2004

Sammen med dette nyhedsbrev udsendes en
bestillingkupon til AIDS-Fondets kunstkalender. Kalenderen koster kr. 985,- og indeholder
13 billeder fra forskellige kunstnere.
Dette år er det en række af tidens største
danske fotografer, der har valgt at støtte aidssagen.
Yderligere information kan fås ved henvendelse til AIDS-Fondet på tlf. 39 27 14 40 eller
på e-mail: info@hiv-danmark.dk

Juletræsfest for alle hiv-smittede, familier og pårørende

Søndag den 7. dec. 2003, kl. 13-19, afholder
Fletværket igen stor juletræsfest i Fritidscentret Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640
Hedehusene; 5 min. gang fra stationen.
Kom og vær med til stort juletræ, julemand, spillemænd mm. Der vil være flotte
gaver og godteposer til alle børnene. Prisen
er kr. 25 pr. barn og kr. 50 pr. voksen.
Tilmelding senest den 28. november til
Fletværket på tlf. 43 71 61 01 / mobil 26 46
55 13 eller på e-mail: fletvaerket@mail.dk.
Medlemsskab af foreningen er ingen
forudsætning.

Kommentar fra de danske hiv/
aids-organisationer 2003
’Hvem tager ansvaret for forebyggelse af hiv/
aids?’ spørger de danske hiv/aids-organisationer. Der afholdes pressemøde den 6. november kl. 12, i Kafe Knud, Skindergade 21, kld,
1159 København K.

FYR TIL FYR
Jeg er 60/178/62, hiv+ men rask. Er udadvendt, ærlig, kærlig med mange interesser.
Naturen, teater, bøger, rejser: storby og bade.
En tur i byen. Har et normalt forhold til
alkohol, madlavning, dig, familie, venner. Bor
i Århus midtby, derfor ingen bil. Er fri af
arbejdsmarkedet. Det jeg mangler er en at
dele mine oplevelser med.
Du er parat til at arbejde på at få et venskab/
forhold til at virke.
Din alder er den som du har, bare du er ærlig,
kærlig med godt humør.
Har det vakt din interesse så skriv og jeg
svarer dig. Kærlig hilsen fra en, der venter
på svar.
Bill.mrk.: 026/03
KVINDE SØGER MAND
Jeg er en afrikansk kvinde på 35 år fra Nordjylland, som søger en sød fyr mellem 35 41 år.
Jeg taler engelsk - og dansk og går på sprogskole. Jeg kan godt lide at lytte til musik, se
film og dyrke motion. Jeg venter på dit svar
og vedlæg et foto.
Bill.mrk.: 027/03

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.

Rådgivning Vest
Fyn og Jylland
Vestergade 5, 2., 8000 Århus C
Henvendelse på tlf. 70 22 58 68,
hverdage ml. kl. 9.00-14.00.

Alle kontaktannoncer gemmes i 2 år.
BESVARELSE AF KONTAKTANNONCE
Læg svaret i kuvert med billetmærke på.
Vedlæg frimærker svarende hertil og send det
til nævnte adresse. Al post behandles anonymt.

DEADLINE FOR MAGAZINER
Magazinet, STOR nr. 4 udkommer december
2003; deadline fredag den 7. november 2003.
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