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Jeg er blevet bedt om at sige nogle
ord om aids. For der runger en tinnitus-larmende tavshed i verden. En
stilhed på trods af aidsens stadige
angreb med sygdom og død.
Vi har levet uendelige år med så mange
unge, der blev oldinge i en hel anden tid.
Vi lindrede, vi mistede, vi begravede. Og for
at erindre og ære de døde syede vi disse
mindetæpper.
Håbet kom for 8 år siden ad medicinsk
vej. Men medicinen viste sig at være tveægget og ikke for alle. Vi, der indtil nu havde
været i samme båd, blev delt i dem, der
tålte mosten, og dem, der ikke tålte den. Og
verden blev igen delt i dem med penge til
medicinen og dem uden penge. Der står vi
stadig i dag. Nogle får medicinen, tåler og
har gavn af den. Andre får den, men slides
af bivirkningerne. Men flertallet, der kunne
have gavn af medicinen, får den slet ikke.
Da jeg selv for 8 år siden rejste mig fra
mit sygeleje, måtte jeg langsomt kravle den
seje vej tilbage ind på livets farverige scene.
Livsscenen fyldt af hverdagsrytme, stort og
småt og arbejdets lindrende meningsfuldhed. Tilbage til mand, venner og familie - til
byen, landet, verden.
I min lille basisgruppe har vi holdt sammen siden 1985. Fire er døde af aids, en er
blevet væk og en kommet til. Vi tre, der er
tilbage, er alle på medicinen.
Senest, for 2 år siden, døde Claus. Var
han død af andet end aids, ville sorgen have
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været rent privat. Men aids er stadig skammens sygdom, så vi syede også et tæppe
for Claus, som udstilles for første gang her i
dag, ligesom vi sammen har syet tæpper for
John og for Christian.
Undervejs forbandede vi til tider projektet.
Det trak i langdrag, for der var så meget
der skulle udrenses. Men at sy tæppet
for Claus fjernede efterhånden sygdommens
støj på billedet af ham og fremkaldte roligt
de bagvedliggende billeder af den ranke arabienselsker, gentlemanden, den kultiverede
højborger - og frem tonede endog billedet af
den lille, naive dreng. Tæppet gav os lov til
at finde ud af, hvem han var for hver af os.
»Efter lang tids fravær vendte jeg hjem med tøvende glæde tog støvet imod mig«.
Citatet er fra en iransk digter, og vi indsyede
det i hans tæppe på både farsi og dansk
blandt kongeblåt, guld, sølv samt en rosenrød brik, som aldrig faldt på plads i ham …
eller i os.
I dag tager Claus’ tæppe så plads blandt
tæpperne for så mange andre, vi har mistet
på grund af aids. Tæpperne er for mig en
af de beretninger vi har om, hvordan livet
konstant er indrammet af døden. Døden,
der er vores livsbetingelse, og som vi overlever hver dag ved at leve. Ved at ville leve,
ved at kaste os med dødsforagt ind i bagateller, store visioner, samfundslivet, arbejdslivet, familielivet, stjernestøv og luftbobler.

Der kom i sensommeren en e-mail:
»Cathrine er død«. Malawis 100% åbne hivsmittede kvinde, der som enke med to børn,
udstødt og i fattigdom stablede en aidsorganisation på benene, var nu død. Jeg havde
mødt hende og mærket hendes karisma.
Hun nåede ikke at se sin organisation blive
velfunderet og få placeret en arvtager. Ved
begravelsen hed det sig, at hun døde af
tuberkulose.
Der kom her i efteråret en e-mail: »Frankie
er død. Han tålte ikke længere medicinen.
Kan du huske ham?« Og jeg så mig omkring
og konstaterede, at stort set alle de, der
også havde kendt Frankie her i landet, var
døde. Ikke af alder og livstræthed, men af
aids allerede før de var blevet midaldrende.
Frankie døde hos sin familie heller ikke officielt af aids.
MEDLEMSSKAB AF HIV-DANMARK
Enkeltmedlem/Pårørende: 120 kr.
om året.
Støttemedlem: 200 kr. om året.
Medlemsforening: 250 kr.-1000 kr.
om året.
Støttefirmaer/-foreninger betaler
årligt min. 1000 kr.

Da Claus var død ville hans familie slet ikke
vide af alt det, han havde givet og fået i
aidsarbejdet - end ikke menneskene. Familien valgte at omskrive fortællingen om hans
liv, allerede før de fordelte boet.
For sammen med aids hærger også skammen. Den store forskel på hiv og andre
dødelige sygdomme er, at den smitter og
primært gennem sex. Deraf skammen. En
skam som igen og igen forbløffer mig, blandt
andet hver gang jeg taler med endnu en ny,
som har fået hiv.
Skammen over aids ses i fornægtelsen, løgnen og tavsheden. Både indad hos den
enkelte hiv-smittede, der ikke tør sige det
til sine allernærmeste, men også hos de
myndigheder, der nu tier, nedprioriterer og
sågar afviser smerteligt indhøstet viden.
At livet er indrammet af døden er der
ingen grund til at klynke over. Blot konstatering. Livet er ikke hårdt. Det føles bare
sådan, når man bliver konfronteret med dets
begrænsninger.
Derfor: Kom alle I der officielt døde af
kræft, tuberkulose, leversvigt eller lungebetændelse, og lad os, de levende, råbe det
ud igen, som vi gør det i navnetæpperne:
»I var smukke og I døde af aids«. Vi bærer
budskabet videre: Døden er ikke en skam.
Det er betingelsen. Men hadet til skammen,
til fornægtelsen og til tavsheden bærer vi
videre. Lad støvet tage os, når det skal ske,
men lad aldrig de levende lyve om os.
Derfor lader jeg de døde sige igennem
mig: Lad vores gave til jer, de levende,
være lysten til livet. Lysten til det fantastiske
liv, der altid vil livet, søger livet, bekræfter
livet i alle dets former – formerer sig, kopulerer, boller – dyrker, fremelsker, opdrager; –
opbygger, opildner, begejstrer – forarbejder,
bearbejder, arbejder og arbejder. Uanset at
alt ender i støv.
Livet kræver at støvet oplives igen og
igen. Det er de dødes store gave til os.
Grådigt tager vi imod den. 

Ønsker du blot at modtage Magazinet koster det 250 kr. om året.
Skriv venligst på girokortet,
hvilket medlemsskab du betaler
for. Hiv-Danmark vil gerne kende
antallet af hiv-smittede medlemmer. Det er en hjælp for os, når vi
skal søge om midler til foreningens
arbejde. Al post til enkeltmedlem-

mer og pårørende sendes i anonyme kuverter.

Det etniske

Brobyggerprojekt
Af Morten Eiersted, informationsmedarbejder

Sidste år i marts måned blev Tina
Bruun ansat i Hiv-Danmarks projekt
for hiv-smittede med anden etnisk
baggrund end dansk.
Projektet har løbet i et år og Hiv-Danmark
afventer svar fra Sundhedsstyrelsen, om
projektet kan fortsætte med midler fra Center for Forebyggelse. Tina Bruun er i den
anledning blevet interviewet til medlemsbladet.

Hvorfor er der et behov for en særlig indsats
i forhold til hiv-smittede etniske minoriteter?
– Der er gennem årene igangsat mange små
projekter i forhold til etniske minoriteter og
hiv, men aldrig en samlet indsats, som den
man har iværksat for den danske befolkning,
og man har aldrig haft et projekt rettet
direkte mod hiv-smittede etniske minoriteter.
Vi ved fra hiv/aids-organisationer, at de
hiv-smittede etniske minoriteter ikke bruger
tilbud fra hiv/aids-organisationerne, og at
hospitalet/ambulatoriet for mange hiv-smittede etniske minoriteter er deres eneste
kontakt, når det gælder hiv.
Hiv-Danmark og AIDS-Linien mente derfor
at et projekt rettet mod gruppen af smittede
etniske minoriteter ville være meget relevant. Det blev så påbegyndt i marts 2003.
Hvorfor begyndte du at arbejde på
Brobyggerprojektet?
– Jeg blev kontaktet af sekretariatschef Bent
Hansen fra Hiv-Danmark. Han mente, at jeg
var kvalificeret til dette projekt. I mit arbejde
som rådgiver på AIDS-Linien, som jeg nu har
orlov fra, og mit arbejde på infektionsmedicinsk ambulatorium på Hvidovre, har jeg fået
erfaring med at arbejde med personer med
anden etnisk baggrund. En del af mit arbejde
har igennem de sidste mange år bestået i
at undervise. Herigennem har jeg tidligere
været i kontakt med etniske minoriteter, da
jeg i en del år har undervist etniske informatører, personer med anden etnisk baggrund
end dansk, som informerer om hiv/aids, rådgiver mv. Undervisning af etniske informatører foregår i dag i TICC (se grå boks på s. 5).
Hvad er projektets formål?
– Projektet går ud på at bygge bro mellem
de hiv-smittede etniske minoriteter og sundhedssystemet, men også at synliggøre hiv/
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aids-organisationer, så der er flere der får
muligheden for at bruge dem.
Mit arbejde har bestået i at interviewe hivsmittede og personale på ambulatorierne på
Hvidovre hospital og Rigshospitalets infektionsmedicinske ambulatorier. Jeg ville finde
ud af, om man har særlige problemer og
behov, hvis man er hiv-smittet og fremmed i
Danmark. Er der nogle problemer og behov
der er generelle, og derfor noget man på
ambulatorierne skal være særlig opmærksom på. Samtidig var det også vigtigt at
finde ud af hvilke problemer og behov personalet havde.
Men brobyggerprojektet har den fordel, at
det foruden at bygge bro mellem patient
og behandler, også har knyttet Sundhedsstyrelsen tættere sammen med de infektionsmedicinske afdelinger på dette område.
Det er Center for Forebyggelse under Sundhedsstyrelsen, som har finansieret projektet
i snart et år. Projektet har på den måde
virket som en katalysator for samarbejdet
omkring etniske hiv-smittede og de forskellige offentlige niveauer.

Hvad har været vigtigt i projektet?
– For mig har det været meget vigtigt, at
projektet har rettet sig direkte mod de hivsmittede med anden etnisk baggrund, for
denne gruppe har været og er meget overset i forebyggelsesarbejdet.
Denne fase af projektet er ved at være
slut, og der er kommet mange erfaringer og
oplevelser ud af de 12 måneder, og dem vil
jeg meget gerne arbejde videre med, sammen med personalet på hospitalerne.
Hvordan har det været at arbejde med projektet?
Jeg har fået mange personlige og dejlige
oplevelser. For mig er det en stor glæde, når
jeg kan gøre en positiv forskel. Jeg interviewede James (personen er anonymiseret), og
han blev konstateret smittet et par måneder
efter, han var ankommet til Danmark fra
Zambia. Han blev dybt chokeret og var sikker på, han skulle dø inden årets udgang.
Han er meget glad for at komme på hospitalet, og de er også de eneste der ved, at
han er hiv-smittet. Han vil ikke fortælle det
til sine venner og familien hjemme i Zambia.
Han fortæller mig i interviewet, at han gerne
vil møde en dansk hiv-smittet mand, og tale

Tina Bruun

om det at være smittet, hvordan man får
en kæreste mm. Jeg laver et match, og
de mødtes i Hiv-Danmarks lokaler. Jeg ved
ikke, hvordan samtalen gik, men efterfølgende har jeg fået en e-mail fra James, hvor
han fortæller mig, at han er meget glad for,
at han har fået noget mere viden om sin
sygdom, og hvor dejligt det var endelig at
få lov til at tale med nogen om det at være
smittet.
På de infektionsmedicinske afdelinger har
man taget godt imod mig. Der har man
været glad for det undervisningstilbud, som
jeg har kunnet give. Jeg har helt klart fornemmelsen af, at de er glade for projektet
og opfatter det som et supplement, som
de ikke selv er i stand til at tilbyde de hivsmittede etniske minoriteter. Arbejdet med
etniske minoriteter har hidtidig haft en del
mangler i forhold til den information, man
har kunnet tilbyde. Det arbejder brobyggerprojektet med at sætte fokus på og finde
måder at løse problemerne på.

Hvem arbejder du sammen med?
Jeg arbejder sammen med de to andre etniske projekter Cross-Over og TICC (se grå
boks), og vi har en fælles følgegruppe, der
diskuterer, vejleder og følger projekterne.
Følgegruppen er sammensat af folk der ved
noget om forebyggelse og etniske minoriteter.
Skal projektet fortsætte?
Center for Forebyggelse under Sundhedsstyrelsen har indtil videre meldt positivt tilbage. I løbet af de næste par måneder, når
denne projektdel er ved at udløbe, vil der
komme svar. Hiv-Danmark har været glad
for at kunne medvirke til at løfte arbejdet,
men vi erkender også, at det skal fungere
som et samarbejde mellem de infektionsmedicinske afdelinger, Center for Forebyggelse
og brobyggeren. 
Der er nedsat en følgegruppe på brobyggerprojektet. Følgegruppens opgave
består af at bistå med erfaring samt være vejledende og evaluerende på
projektet. Medlemmer i følgegruppen er:
Jan Gerstoft - overlæge på Rigshospitalet
Ole Morten Nygaard - grafiker og hiv-smittet
Steffen Jöhncke - antropolog
Anders Dahl - antropolog
Manu Sareen - socialarbejder og forfatter
Yussef Salim - speciallæge i kardiologi
Amneh Hawwa - læge og sexolog (Amneh Hawwa er dog for nylig trådt ud
af gruppen pga. flytning)
Derudover deltager
Henriette Laursen - AIDS-Fondet
Henrik Overballe - projektleder i Cross-Over
Peace Kabushenga - projektleder i TICC
Mirka Mozer både tilknyttet Cross-Over og TICC
Bent Hansen - Hiv-Danmark

Hiv/aids arbejde målrette etniske
minoriteter i DK
• 1988: AIDS-Linien etablerer båndet information på urdu, arabisk, tyrkisk og farsi.
• 1989: Sundhedsstyrelsen udgiver de første
skriftlige oplysningsmaterialer på fremmedsprog.
• 1990: Hiv-meldesystemet etableres og
viser, at »ikke-dansk fødte« nu udgør en
stor andel af de hiv-smittede.
• 1993-1995: EU-projekt »Migration, Health
and Aids« under Hiv-Danmark. Ender i
tre selvstændige forskningsprojekter. Rapporten »Hvis kultur?« indsamler viden og
analyserer sundhedsvæsenets og ngo’ernes manglende evne til at arbejde med
denne gruppe i DK.
• 1994: AIDS-Linien ansætter i et to-årigt
projekt en arabisk-afrikansk psykolog til
rådgivning, afdækning af behov, samt til at
motivere etniske foreninger til at inddrage
aidsoplysning i deres arbejde.
• 1994: AIDS-Linien tilbyder tosproget rådgivning på arabisk, spansk og serbo-kroatisk.
• 1994-1997: Sundhedsstyrelsen og amterne
prøver at opbygge et korps af nøglepersoner ved at inddrage personer fra de etniske
minoritetsgrupper. Dette lykkedes dog ikke.
• 1995: AHASG – African Hiv/Aids Support
Group – opstår.
• 1998: TAWA – The African Women Aids
Awareness – opstår.
• 1998: En stor del af AIDS-Liniens arbejde
overgår til et-årigt informations- og koordinationsprojekt under Hiv-Danmark. Målgruppe og sparring er danske afrikanere.
Fortsættes i 99 på lavblus.
• 1998: Pilotprojekt under Hiv-Danmark vedr.
thailandske kvinder i hovedstaden. Arbejdet overgår derefter til PRO-centeret.
• 1999-2002: INDsam etablerer et hiv/aidsprojekt med rådgivning og oplysning, primært henvendt til de danske afrikanere.
Mange frivillige personer fra Hiv-Danmarks
projekt overgår hertil.
• 1999: Røde Kors begynder at afholde kursur for asylansøgere og opbygger informatørkorps.
• 2002: TICC (Training, Information and
Councelling Center) opstår af resterne af
INDsams etniske hiv/aids-arbejde under
AIDS-Fondet.
• AIDS-Fondet lancerer samtidig informationsprojektet Cross-Over, som skal optimere etniske foreningers hiv/aids-arbejde.
• 2003: Brobyggerprojektet under Hiv-Danmark støtter hiv-smittede fra etniske minoriteter der, hvor de møder det danske
sundhedssystem, og optimerer sundhedssystemetHiv-Danmark
i forhold til
disse hiv-smittede.
– Magazinet
STOR – April 2004
(Kilde: Ole Morten Nygård, Hiv-Danmark)
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Beretning

Hiv-Danmark i 2003
Af Henrik Arildsen, formand

Foreningsåret 2003 bød på mange
udfordringer for Hiv-Danmark.
Vi er i en tid med færre offentlige
bevillinger på hiv/aids-området trods
en øget søgning til vores tilbud.
Året var knap nok begyndt før de første
udfordringer dukkede op. Hovedstadens
Sygehusfællesskab meddelte i begyndelsen
af januar, at psykologstillingen på den infektionsmedicinske afdeling på Rigshospitalet
blev skåret væk, samt at den tilsvarende
stilling på Hvidovre ikke ville blive genbesat.
Herved står rådgiverne i Rådgivning Øst tilbage som det eneste psykosociale tilbud for
hiv-smittede i Østdanmark.
Senere på året var socialrådgiverstillingen
på den epidemiologiske afdeling på Rigshospitalet i fare. Det endte med, at der blev
skåret en socialrådgiverstilling væk, så de
resterende socialrådgivere skal deles om det
arbejde, der findes. Herved fik socialrådgiverne mere at lave og herved mindre tid til
at hjælpe hiv-smittede.

Nyt projekt

I marts 2003 begyndte Tina Bruun på HivDanmarks Brobyggerprojekt. Herved hjalp
Hiv-Danmark med at tilrettelægge en fornyet
og forbedret indsats over for hiv-smittede
med en anden etnisk baggrund end dansk.
Det er ved presset fra foreninger som HivDanmark, AIDS-Linien m.fl. at myndigheder
omsider har opprioriteret indsatsen over for
denne stadigt voksende gruppe.
I Hiv-Danmark er vi meget glade for Tina
Bruuns arbejde og håber på, at det offentlige fortsat vil støtte denne vigtige indsats.

Nye medlemsforeninger
Ved sidste årsmøde i 2003 i København
kunne Hiv-Danmark byde to medlemsforeninger velkommen under paraplyen.
Således blev Brugergruppen ved Odense
Universitets Hospital og Brugergruppen ved
Cafe TrHIVsel (den senere Hiv-gruppen på
Fyn) medlemmer af foreningen.
Hiv-Danmark er glad for at kunne samarbejde endnu tættere med foreninger for hivsmittede på Fyn.
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Forebyggelsesmidler indefrosset
De vanskeligere vilkår for rådgivning mødes
ikke med megen forståelse. I maj kom det
frem, at der i Center for Forebyggelse under
Sundhedsstyrelsen forefindes et ubrugt
beløb på 53 mio. kr. Disse midler er af Folketinget afsat til at finansiere forebyggelse,
herunder forebyggelsen af hiv/aids. Men det
tyder på, at flaskehalsproblemer i Sundhedsstyrelsen indvirker på villigheden til at yde
støtte.
Hiv/aids-organisationerne udgav i november måned samme år en kritik af Sundhedsstyrelsen, hvor problematikken med de
ubrugte midler blev udlagt som et tegn på
manglende politisk vilje til at støtte en indsats for forebyggelse af hiv/aids.
I december måned fremlagde Center for
Forebyggelse en indstilling på fordeling af
midler på området for forebyggelse af bl.a.
hiv/aids for 2004, hvor midlerne endnu
engang blev beskåret. Heldigvis blev den
foreslåede reduktion på 15% ikke imødekommet, men landede efter indstilling fra
Sundhedsministeriet alligevel på 7% mindre
end niveauet for 2003.
Det tyder på, at Hiv-Danmark i foreningsåret 2004 kommer til at kæmpe endnu mere
for at sikre politisk opbakning til, at hivsmittede tilbydes landsdækkende rådgivning
samt at der støttes op om væresteder, smågrupper og selvhjælpsgrupper for hiv-smittede og pårørende.

Henrik Arildsen,
formand

Hiv/aids-organisationerne kritiserede i 2003
Sundhedsstyrelsens Rammeplan

Hiv-Danmark pr. 15.03.04

Individuelle og støttemedlemmer: 403

Medlemsforeninger
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brugergruppen på Hvidovre Hospital
Brugergruppen på Odense Universitetshospital
Brugergruppen på Rigshospitalet
Brugergruppen på Skejby Sygehus
Danmarks Bløderforening
Fletværket
Foreningen af 1. december til fordel for hiv-smittede
Hiv-gruppen på Fyn
Kvindegruppen i Århus
Navneprojektet
Positivgruppen
Solstrålerne

§§

Nye retssager truer

I 2003 kom de første retssager siden straffelovens §252 blev ændret i 2001. Hiv-Danmark kender til tre retssager i 2003-2004,
hvor den hiv-smittede er blevet anklaget for
Straffelovens § 252
Med fængsel indtil 4 år
at have dyrket usikker sex med en
straffes den, der for vineller flere ikke-smittede. I to af retsdings skyld, af grov kådsagerne mangler endnu domsafgøhed eller på lignende måde
relse. En mand er blevet idømt fire
volder nærliggende fare
for nogens liv eller førligmåneders betinget fængsel. I ingen
hed.
af sagerne er partnerne blevet smittet.
Stk. 2. På samme måde
De sager, hvor den hiv-smittede
straffes den, der på henhar en dansk etnisk baggrund, har
synsløs måde forvolder
fare for, at nogen smittes
ikke skabt samme debat som den
med en livstruende eller
ene sag, hvor den hiv-smittede er af
uhelbredelig sygdom.
ikke-dansk oprindelse. Hiv-Danmark
håber i denne sag, hvor der kræves
både fængselsstraf og udvisning, at den om
nødvendigt går til højere instans, hvis der
dømmes udvisning. Hiv-smittede skal sikres
mod aldrig at kunne udvises, da de ellers
risikerer manglende medicinsk behandling og
deraf død. Hiv-Danmark ser disse første
sager som en trussel mod vores ret til helbred, familie, børn og seksualiv.

Virkelyst og samarbejde

På trods af de stadig færre offentlige midler
er det lykkedes Hiv-Danmark at gennemføre
en række arrangementer til glæde for medlemmer og andre hiv-smittede.
Hiv, Liv og Behandling blev udbudt i
januar og igen i november i Købehavn,
Odense og Århus. På kurserne blev forskellige temaer inden for hiv behandlet. Deltagerne fik mulighed for at stille specialister en
række spørgsmål omkring behandling, men
de har også udtrykt glæde over at være
sammen med andre hiv-smittede og høre og
genkende egne problematikker om hiv. De
frivillige i Hiv-Danmarks patientrettighedsudvalg lagde mange kræfter i planlægningen af
arrangementerne, og Hiv-Danmark fik støtte
til at gennemføre kurserne ved hjælp af midler fra medicinalfirmaet GlaxoSmithKline.
Hiv, Liv og Behandling udbydes igen i april
2004, denne gang for pårørende.
Rundt om i landet har rådgivere m.fl.
afholdt en række arrangementer. Således
indgik Hiv-Danmark i arbejdsgrupperne for
Fakkeltog i København og Århus og har ligeledes stået for en række mindre foredrag og
oplysningsarbejder om hiv-specifikke emner.
Da december nærmede sig afviklede HivDanmark en høring op til World Aids Dag
om levevilkår og livskvalitet for hiv-smittede
i Danmark.

Med høringen lagde
Hiv-Danmark op til, at
der bør iværksættes
en undersøgelse blandt
hiv-smittede i Danmark
om levevilkår og livskvalitet. I hiv/aids-miljøet er der ved siden
af Hiv-Danmarks høring
sket en række lignende
tiltag og 2004 tegner til
at blive året, hvor der
i hiv/aids-miljøet bliver
påbegyndt en række
større undersøgelser.
World Aids Dag blev
i år koordineret fra
AIDS-Fondet og det
resulterede i en flot
og landsdækkende
opmærksomhed den første december.
Årets tema var stigmatisering af hiv-smittede, hvorfor AIDS-Fondet fik produceret
armbind med en aids-sløjfe på.

Nyt layout og ny hjemmeside

I oktober 2003 introducerede vi med Magazinet STOR et nyt layout.
Med det nye format arbejder vi på
at informere om
emner inden for
hiv/aids til en stadig
større målgruppe.
De store magasiner udkommer fortsat i oplag på 1200
til 1500 og bliver
nu lagt på udvalgte
cafeer.
I 2003 har man
tillige kunnet hente magasinerne ned fra
vores hjemmeside. Vi er glade for, at vores
oplag på den måde er øget med en 300 til
400 pr. måned.
De stadig flere besøg på vores hjemmeside har medført, at vi fra 1. april vil lancere
en ny hjemmeside, hvor de besøgende bl.a.
vil få mulighed for at oprette diskussioner
inden for hiv-relaterede emner.
Patientforeningen Hiv-Danmark er stadig
præget af lyst og virke, men må erkende,
at det er gennem inddragelse af medlemmer
og andre berørt af hiv/aids, at foreningen i
disse år er med til at sikre, at der tages hånd
om hiv-smittede i Danmark.
God læselyst!
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Forretningsudvalget
som er foreningens daglige ledelse, består af
Henrik Arildsen, Peer Aagaard, Brit Nielsen
og Bent Hansen.
Bestyrelse
Henrik Arildsen, formand
Niels Pedersen, næstformand
Brit Nielsen, kasserer
Peer Aagaard
Jane Bjerregaard
Jens Gru, suppleant
Karin Westh, medarbejderrepræsentant

Ansatte
Sekretariatet

Bent Hansen, sekretariatschef, 37 timer
Morten Eiersted, informationsmedarbejder, 32 timer
Tina Bruun, brobyggerprojekt, 30 timer
Carsten Fohlmann, økonomimedarbejder, 8 timer
Anders Dahl, brobyggerprojekt, 7 timer
Gunner Sørensen, regnskab, frivillig, 8 timer
Bjarne Jensen, reception, frivillig, 8 timer

Rådgivning Øst

Marianne Ambus, sekretær, 34 timer
Karin Westh, psykosocial rådgiver, 32 timer
Solveig Roth, psykosocial rådgiver, 32 timer
Allan Møller Sørensen, psykosocial rådgiver, 20 timerBodil Moseholm, psykosocial rådgiver, 16 timer

Rådgiving Vest

Karen Skinnerup, sekretær, 35 timer
Preben Rehr, psykosocial rådgiver, 37 timer
Winnie Rønnow, psykosocial rådgiver, 29 timer
Solvej Sangild, psykosocial rådgiver, 15 timer
Anders Røge, psykosocial rådgiver, 15 timer

Kafe Knud

Ane Lillegaard, daglig leder, 32 timer
Gitte Kristiansen, assistent, 10 timer
P.t. 20 frivillige

AktHIVhuset

Kirsten Sattrup, administrativ medarbejder, 21 timer

Følgegruppen for Rådgivning Vest
Annemarie Larsen, Niels Pedersen, Bent
Hansen, Preben Rehr og Karen Skinnerup.
Fra AktHIVhuset: Pia og Line.
Følgegruppen for Rådgivning Øst
Jens Henriksen (AIDS-Linien), Marianne Linér
(Hiv-Pensionatet) , Frank Bentin (Positivgruppen),
Helle (Solstrålerne), Karin Westh (Rådgivning Øst),
Peer Aagaard, Ole Morten Nygård, og Bent
Hansen (Hiv-Danmark) .
Internationalt Udvalg
varetager foreningens internationale arbejde
består af Erling Skov Madsen, Jens Wilhelmsborg, Peter, Lisbeth og Patricia.
Kommunikationsudvalget
vurderer foreningens kommunikation til
medlemmer og omverden. Medlemmer er
Peer Aagaard, Erling Skov Madsen, Karin
Westh, Bent Hansen og Morten Eiersted.
Patientrettighedsudvalget
skal skabe dialog mellem sundhedssektoren
og hiv-smittedes organisationer. Består af
Henrik Arildsen og Ole B. Rasmussen.
Retsudvalget
vurderer løbende hiv-smittedes retssikkerhed, herunder overvåger anvendelsen af §
252 og består af Ole Morten Nygård, Anders
Røge, Henriette Laursen og Bent Hansen.
Socialpolitisk udvalg
arbejder for at forbedre hiv-smittedes
sociale vilkår. Medlemmer er Annemarie Larsen, Ole B. Rasmussen, Karin Westh og Bent
Hansen.
Strukturudvalget
arbejder med forslag til styrkelse af demokratiet i foreningen og består af Niels Pedersen, Søren Baatrup og Bent Hansen.
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Pr. 1. april 2004 stopper
jeg som rådgiver i HivDanmark.
Jeg skal være daglig
leder i en ny rådgivning
for unge, der har syge
forældre eller som har
mistet forældre. Aldersgruppen er mellem 16 og
28 år.
Det er vemodigt at skulle
Hiv-Danmark – Magazinet STOR – April 2004

Hiv-Danmarks
bestyrelse har
nedsat otte
udvalg, der
beskæftiger sig
med forskellige
aspekter af HivDanmarks virke.

sige farvel til alle jer, som
jeg gennem snart 9 år
har lært at kende. Tak
for mange gode, stærke,
varme og også sjove
oplevelser sammen med
jer. Dem tager jeg med
mig.
I ønskes alt godt i livet
fremover.
Winnie Rønnow

Nyt arbejde

Winnie Rønnow

Af Erling S. Madsen, Internationalt Udvalg

2003 har været et spændende år for
Internationalt Udvalg. Efter en længere intern diskussion har udvalget
omstruktureret sig og vil fremover
arbejde inden for tre hovedområder.
Erling S. Madsen
Internationalt
Udvalg består af
en arbejdsgruppe af frivillige.
Som noget særligt har udvalget
sit eget
kommissorium
og budget under
Hiv-Danmark.
Internationalt
Udvalg består i
dag af fem medlemmer: Jens
Wilhelmsborg,
Patricia, Lisbeth,
Peter og Erling
S. Madsen.

I denne beretning præsenteres de tre
hovedområder og deres visioner.

Den medicinske indsats

Internationalt Udvalgs arbejde inden for det
medicinske område har efter kombinationsbehandlingen rimeligvis haft en meget markant placering. To fra Internationalt Udvalg
er medlemmer af European AIDS Treatment
Group (EATG) og European Community
Approval Board (ECAB), der på det europæiske plan følger udviklingen i medicinalindustrien.
Visionen for Internationalt Udvalg er at
oprette en medicinsk fokusgruppe (en slags
national CAB). Med en sådan gruppe vil det
være muligt også at fokusere på de kvindemedicinske problemstillinger, protokollerne
og forsøg, vaccine (forebyggende såvel som
behandlende vaccine) m.v. ligesom der må
være tale om en uddannelsesmæssig tværfaglig gruppe.

Den psykosociale indsats

Vi vil jf. Internationalt Udvalgs kommissorium i højere grad koncentrere vores arbejde
om at opbygge personlige kontakter til hivsmittede og hiv-organisationer – nationalt
som internationalt.
Denne prioritering skal på sigt udvikle
og i højere grad synliggøre vores arbejde
med konkret informationsformidling i form af
artikler i Magazinet, indlæg på Hiv-Danmarks
hjemmeside m.v.
Vi er nu begyndt at udarbejde et organisationsgalleri, bl.a. ved at gennemgå internationale rapporter samt tage kontakt til personer
i WHO m.fl.
Vores umiddelbare samarbejdspartnere
indgår i det nye galleri, men galleriet er

Beretning

Internationalt Udvalg

tiltænkt udvidet med kontakter i Danmark,
Norden, Europa og verden – i nævnte rækkefølge.
Vores umiddelbare fokus, også set i lyset
af sponsorstøtte, vil være Østeuropa (efter
WHO´s definition), også fordi den virkelig
alvorlige smittespredning finder sted i Østeuropa i dag.
Ved at skabe personlig kontakt vil vi bedre
kunne bedømme, hvor behovet ligger. Det
vil gennem gensidig erfaringsudveksling og
inspiration kunne føre os frem til afholdelse
af workshop eller lignende på området.

Den kvindepolitiske indsats

Jf. vores kommissiorium ønsker vi mærkbart
at styrke de kvindepolitiske tiltag både på
det psykosociale område som på det medicinske område.
Vi vil indsamle informationer fra kvinder
og kvindegrupper nationalt som internationalt (Europa), ligesom vi vil undersøge projekter, som allerede er i gang og initiativer
som ligger og slumrer.
Det vil her være oplagt også at sætte
fokus på kvinder med anden etnisk baggrund end dansk i Danmark.
Af tiltag som det vil være oplagt at arbejde
videre med er at arrangere en kvindedag
eller fokusere på følgende emner (ikke nødvendigvis i Internationalt Udvalgs regi):
Et oplæg med introduktion omkring hivsmittede kvinders situation i Danmark og
på verdensplan. Hiv- smittede kvinder og
seksualitet (evt. workshop). Hiv-smittede
kvinder og parforhold (evt. både med hivsmittede og ikke hiv-smittede mænd). Hivsmitte i familien, og her tænkes specielt
på åbenhed modsat lukkethed vedrørende
egen sygdom. Et arrangement om hiv og
graviditet – både de moralske overvejelser
og de helt konkrete muligheder.
Hvad angår den medicinske del vil det
være på sin plads at rette et kvindefokus på
sygdomsudvikling, medicinering, bivirkninger
m.v. alt sammen ud fra en kvinde politisk
vinkel. 

2003

EATG generalforsamling i Budapest
ECAB møder – medicinske som uddannelsesmæssige
Milano (Soc. Pol. konference) og Warszawa (Med. konference)
IU arbejdsweekend
Informations formidling

2004

EATG og ECAB
European Partnership in HIV/AIDS Research, Soc. Pol.
konference. CROI konference – SF, USA.
15th International AIDS Conf. – Bangkok, Thailand
7th International Congress on Drug Therapy in HIV
Infection - Glasgow
Østeuropæiske og kvindepolitiske initiativer
Informationsformidling
Hiv-Danmark – Magazinet STOR – April 2004
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Hiv/aids-situationen i Danmark
ved begyndelsen af år 2004
Af læge Susan Cowan, Epidemiologisk afdeling, Statens Serum Institut
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Figur: Udviklingen i hiv og aids 1986-2003
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Der blev i 2003 anmeldt 79 tilfælde af syfilis,
hvilket er en fordobling i forhold til sidste år.
Hovedparten er anmeldt i Københavnsområdet.
Selvom der fortsat er tale om et beske-

400

1990

Andre seksuelt overførte sygdomme

Tilbage står spørgsmålet om, hvorfor det
faktum, at en stor del hiv-smittede er i
behandling, og således anses for mindre
smittefarlige, ikke fører til et fald i antal

1989

I 2003 blev der i alt anmeldt 34 personer
med aids: 26 mænd (76%) og otte kvinder
(24%). Af disse var elleve mænd og seks
kvinder smittet heteroseksuelt, otte mænd
og to kvinder var IDU og seks mænd var
MSM. I 2003 er der foreløbigt rapporteret 27
dødsfald på grund af aids, et antal, der ligger
på niveau med de foregående fem år.

Der er tre hovedbudskaber på baggrund af
den nationale hiv/aids-overvågning:
• Der er i Danmark intet fald at spore i det
årlige antal hiv-anmeldelser, der fortsat ligger på omkring 250-300 årligt.
• Hovedparten af danskfødte udgøres af MSM,
mens indvandrerne hovedsagelig er smittet
heteroseksuelt.
• Kombinationsbehandlingen, der blev indført
i 1996, har nedsat det årlige antal aidstilfælde med 80-90 %.

1988

AIDS-overvågning

Susan Cowan

Kommentar

1987

Niveauet af nysmitte har ikke ændret sig
væsentligt i de sidste 10 år, mens faldet i
aids-tilfælde fortsætter.
I 2003 blev anmeldt 34 aids-tilfælde, hvilket er det laveste antal siden midten af
80’erne. Blandt danskfødte ses smitte især
hos mænd, der har sex med mænd (MSM),
mens det for indvandrere er heteroseksuel
smitte, der dominerer. Dette medfører en
forskellig kønsfordeling i de to grupper, idet
det blandt danskfødte er 89% af de hivsmittede, der er mænd, mens 43% af de
hiv-smittede indvandrere er mænd.
Der blev anmeldt 164 danskfødte med hiv
i 2003, heraf 146 mænd og 18 kvinder.
Blandt de danskfødte mænd var 65% smittet ved MSM, 27% var smittet heteroseksuelt, 7% via intravenøst stofmisbrug (IDU) og
1% via anden smittekilde. Blandt de danskfødte kvinder var 61% smittet heteroseksuelt, 33% via IDU og 6% var smittet på
anden måde.
I alt 97 indvandrere blev anmeldt med hiv
i 2003, hvilket svarer til 37% af alle anmeldte
dette år. Dette er på niveau med de seneste
år. Blandt indvandrerne var 42 mænd og
55 kvinder. Blandt indvandrerkvinderne var
96% smittet heteroseksuelt og 4% via IDU.
Blandt indvandrermændene var 45% smittet
heteroseksuelt, 29% var MSM, 17% IDU og
9% andet eller ukendt.

dent antal anmeldte syfilistilfælde på landsplan er denne udvikling bekymrende, ikke
mindst fordi den afspejler den internationale
tendens til stigning, der er set de seneste
par år. Som det også er tilfældet internationalt, var en stor del af patienterne, oftest
MSM, tillige hiv-smittede. Der er planer om
en udredning, der har til formål at klarlægge
i hvor høj grad smitten spredes fra bestemte
lokalmiljøer.
I flere andre – især vestlige – lande er der
desuden set en betydelig stigning i antallet
af gonorétilfælde. Denne stigning er indtil
videre ikke set i Danmark.

1986

I 2003 blev der i alt anmeldt 265 personer med nypåvist hiv-infektion.

nysmittede. En del af forklaringen kan være
et ændret testmønster, så en større andel
hiv-smittede lader sig teste evt. på et tidligere tidspunkt. Denne effekt burde dog
være stagneret her otte år efter, at kombinationsbehandlingen kom frem.
Der er fortsat store udfordringer i det
Antal nyfundne

Køn

Mænd
Kvinder

Smittevej

Homoseksuelt
Heteroseksuelt
Intravenøs stofbrug
Mor-til-barn
Andet

1999
286

2000
260

forebyggende arbejde, dels i form af målrettede kampagner der øger forståelsen af,
hvor vigtigt det er at beskytte sig, dels som
undersøgelser der kan øge kendskabet til,
hvordan smitten spredes i de forskellige miljøer i Danmark. 

2001
319

2002
290

2003
265

1994-2003
2.776

185 (65%)
101 (35%)

163 (63%)
97 (37%)

228 (71%)
91 (29%)

189 (66%)
101 (34%)

192 (72%)
73 (28%)

1.938 (70%)
838 (30%)

93 (33%)
147 (52%)
26 (9%)
3 (1%)
17 (6%)

72 (28%)
147 (57%)
20 (8%)
6 (2%)
15 (6%)

110 (34%)
148 (46%)
31 (10%)
9 (3%)
21 (7%)

91 (31%)
150 (52%)
31 (12%)
7 (3%)
11 (3%)

107 (40%)
122 (46%)
23 (9%)
3 (1%)
10 (4%)

974 (35%)
1.306 (47%)
262 (9%)
47 (2%)
187 (7%)

Tabel: Antal nyfundne HIV-positive personer i Danmark, fordelt på køn og smittemåde, 1999-2003

Hiv, Liv og Behandling
Et kursus for hiv-smittedes venner, familie,
kærester m.fl.

Kurset giver en større indsigt i hiv/aids og sygdommens behandling. Der gives
også råd om, hvordan man
bedst hjælper og støtter den
hiv-smittede og sig selv.
Forløbet er lagt over to
temalagte aftener. Kurset er
gratis, men du skal tilmelde
dig og tilmeldingen kræver,
at du kan komme begge
aftener. Der er tilmeldingsfrist fredag den 16. april.
Du skal tilmelde dig til
kurset hos Hiv-Danmark på
tlf. 70 22 58 68. Tal med
Karen Skinnerup. Derefter vil
du modtage et tilmeldingsskema, som du udfylder og
returnerer til Hiv-Danmark.

Første aften:

Tid og sted

Hiv og behandling

Vi ser på sygdommen, den
medicinske behandling og
smitteveje.
Hvad er hiv? Hvordan hjælper medicinen? Bivirkninger?
Hvordan smitter hiv?

Anden aften:
Hjælp og selvhjælp

Hvordan man bedst hjælper
den hiv-smittede og samtidig hjælper sig selv? Hvordan kan jeg hjælpe når mit
barn, min kæreste, min ven
har det svært i livet?
Og uden at blive smittet af
de svære følelser.

København, Kafe Knud,
Skindergade 21 kld.
Tirsdagene den 20. og 27.
april.
Århus, AktHIVhuset,
Vestergade 5, 2.sal.
Torsdagene den 22. og 29.
april.
Kurset løber alle dage fra
kl. 18.00 til 22.00, cafeerne
vil være åben fra kl. 17.00.
Kl. 18.00 vil der blive serveret et måltid mad, hvorefter
aftenens program begynder
kl. 19.00.
Kurset bliver udbudt af Hiv-Danmarks patientrettighedsudvalg i
samarbejde med Kafe Knud og
AktHIVhuset.
Kurset er venligst sponsoreret af
medicinalfirmaet GlaxoSmithKline
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Årsberetning fra Rådgivning Vest
Sammenfattet af Karen Skinnerup, sekretær

Rådgivningen har kontorer i AktHIVhuset i Århus og rådgivningsbaser i
Aalborg, Herning, Vejle og Odense.
I 2003 havde vi i hele Rådgivning Vest 970
samtaler mod 772 samtaler i 2002 - en stigning på 26%.
Vi har alle tilbagelagt mange kilometer på
de jysk/fynske landeveje for at nå frem til
vore brugere. Denne funktion vil det i 2004
være nødvendig at indskrænke, således at
brugerne kommer til os.
Tallene for rådgivninger taler deres statistiske sprog, men hertil kommer, at »tyngden« i rådgivningsarbejdet er vokset. Vi har
således mange mennesker med etnisk baggrund, specielt afrikanske kvinder med børn,
problemer med opholdstilladelser, arbejde
gennem tolke, m.v.
Børn af hiv-smittede forældre præger
også vores arbejde. Både de halvstore, som
skal have besked om mors eller fars hivstatus og de små nye børn, der i disse år
bliver født.
De »gamle« hiv-smittede begynder at
dukke op. Her ser vi problemer med
bivirkninger af medicinen (f.eks. fedtfordelingsproblemer (lipodystrofi og lipoatrofi)),
tilknytning til arbejdsmarkedet eller mangel
på samme, ensomhed, depressioner og en
gruppe med massive selvmordstanker.
Desuden blev 2003 året, hvor hiv-smittede
blev anklaget efter den reviderede straffelovsparagraf 252. Disse politianklager giver
store efterveer hos den enkelte hiv-smittede
og dennes omgivelser, hvilket ofte afstedkommer stor søgning til rådgivningen for at
få såvel konkrete råd som støtte til at klare
belastningerne.

Nordjyllands Amt

De fleste rådgivninger foregår lokalt på
Sygehus Syd - i enkelte situationer foregår
rådgivningen privat hos rådsøgende. Tilstedeværelsen af rådgivningen i amtet, er
et væsentlig forebyggende og oplysende
beredskab.
Rådgivningen har et tæt samarbejde med
ambulatoriet på Infektionsmedicinsk afd.
Sygehus Syd, som er hovedvisitator til rådgivningen i Nordjylland Amt. Hver måned
afholdes der et evaluerende møde med
ambulatoriets sygeplejersker, som først og
fremmest har fokus på eventuelle faglige
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problemstillinger, herunder visitationen.
Desuden har rådgiveren, i samarbejde
med Frivillighuset, medvirket som konsulent
i forbindelse med oprettelsen af en brugergruppe for hiv-smittede i Aalborg/
Nordjyllands Amt. Gruppen har haft lidt
startvanskeligheder, men der arbejdes fortsat på at få den gjort brugbar.
Endelig kan nævnes rådgiverens regelmæssige orienterende møder med Nordjyllands Amt, Sundhedsfremmeafdelingen med
gensidig informationsudveksling om det forebyggende arbejde, samt status over udviklingen af hiv og aids.

Århus Amt

Karen Skinnerup

Bøssegruppen i Jylland
Århus Amt er det største
Rådgiveren medvirker også
amt i Vest og har haft
som kontaktperson for Bøs3 faste rådgivere tilknyttet
segruppen i Jylland. Gruppen
rådgivningen. Kerneydelsen er
er en lille fasttømret gruppe
også her psykosociale samtabestående af 6-8 medlemler med hiv-smittede og pårømer, der mødes een gang
rende. Rådgivning Vest har i
om måneden til socialt samflere år haft et tæt samarvær. En gang om året har
bejde med Århus Amt, et samgruppen en weekendudflugt
arbejde som i 2003 nu baserer
til i et sommerhus, hvor
sig på en ny 3-årig aftale,
der er programsat forskellige
og sikrer de mange psykosoindlæg med foredragsholciale tilbud, som udspringer fra
dere. Gruppen tog i 2003
rådgivningen og værestedet i
navneforandring fra »BøsseAktHIVhuset.
gruppen i Aalborg« til »BøsSamarbejdet med infektionsmedicinsk afdeling Q på Skejby segruppen i Jylland«, da
gruppens medlemmer efterSygehus er i 2003 blevet tæthånden omfatter medlemtere, bl.a. i forbindelse med
mer fra amterne Nordjylland,
etableringen af en fælles visiÅrhus og Viborg.
tationsprocedure. Desuden har
rådgivningen samarbejdet med
afd. Q om et 3-årig landsdækkende tilbud til unge hiv-smittede. Der arbejdes her i det nye år på et betydelig mere
formelt samarbejde med afd. Q om udførelse
af det psykosociale arbejde.
Viborg Amt

Rådgivningen i Viborg Amt er ikke omfattende i antal hiv-smittede, men Viborg Amt
er geografisk krævende, når rådgivningen
efterspørges. I 2003 indgik Viborg Amt og
Rådgivning Vest med virkning fra 1/1-04 en
fornyet – og forbedret – samarbejdsaftale
vedrørende honorering af det psykosociale
arbejde i Amtet. Aftalen skal evalueres til
efteråret og forhåbentlig gøres permanent.

Højskolen december
2003 i Løgumkloster
var en stor succes;
43 hiv-smittede og
pårørende deltog og
havde en god uge
i det sønderjyske.
Dagene var tæt programsat – måske for
tæt – men alligevel
var der overskud til
socialt samvær og
fest de fleste aftener.
Det sidste får os til at
overveje, om vi skal
skifte hvert andet
år mellem Landsseminar og højskoleophold.

Ringkøbing Amt
Siden maj 2003 er psykolog Solvej Sangild
fast tilknyttet ambulatoriet på Herning Sygehus den første tirsdag i måneden med tilbud
om samtaler med hiv-smittede. Samtalerne
finder sted i ambulatoriet.

grund foretage en konklusion. Disse meget
tidkrævende opgaver foretages kun, hvor
der er tid til det og ud fra et skøn over, om
det er muligt at anvende den forbrugte tid
til en væsentlig forandring for den enkelte
rådsøgende.

Fyns Amt

Vejle Amt

I Odense er rådgivningsbasen hos Aids-Info/
Fyn. Rådgivningen bruges fuldt ud.
En ny ydelse, der er forsøgt i 2003, er
totalgennemgang af rådsøgers sagsmappe.
Nogle personer har så mange og så komplicerede kontakter til sociale myndigheder og
behandlingsinstitutioner, at overblikket forsvinder. Her kan det være en idé at lave en
oversigt over sagsmappen og på den bag-

Rådgivningen i Vejle foregår på Sct. Maria
Hospice Center, som vi i mange år har haft
et godt samarbejde med. Udover de individuelle samtaler har der de seneste 7 år
været et gruppetilbud, som bruges flittigt af
såvel efterladte fra hospice som hiv-smittede
og pårørende fra Hiv-Danmark.
Gruppen ledes af Anders Røge og Winnie
Rønnow. 

AktHIVhuset

Af Kirsten Sattrup, administrativ leder

AktHIVhuset lægger hus til mange
funktioner: Værested, caféer, rådgivning, møder, undervisning mm.

Tirsdagsspisning/café har i 2003 haft åbent
40 tirsdage og har haft besøg af i alt
266 gæster. Frivillige café-værter passer på
skift caféen, og derudover er der en frivillig
»madmor«, der laver mad til fællesspisningen hver uge. Besøgene i caféen har været
meget ujævnt fordelt. Gennem det meste
af foråret var der ekstremt lavt besøgstal .
I sensommeren blev det besluttet at gøre
forsøg med spisning uden forudgående tilmelding, hvilket havde en gunstig effekt
på besøgstallet, men det dalede ret hurtigt
igen. Besøgstallet i 2.halvår 2003 har dog
klart været højere end i forårsperioden, men
er stadig noget svingende.
Torsdagscafé er en åben café med faste
frivillige café-værter. Den holder åben torsdag kl. 14-17 og er jævnt besøgt.
Kvindegruppen har jævnligt mødtes og har
planer om at starte samarbejde med den
afrikanske kvindegruppe Abantulife.
Pårørendegruppen
mødes den første
Der blev i 2003 iværksat en brugerundersøgelse, som to café-værter forestod. torsdag i måneden.
Pårørende til hivSom en af konklusionerne på denne har
vi besluttet, at der ca. en gang om måne- smittede er en
tilbageholdende
den skal være »noget ekstra« – det
kan være film, foredrag, kunstbesøg eller gruppe, der ofte
trækker sig i bagandet af kulturelt/socialt tilsnit.
I 2003 blev arrangeret en enkelt filmaf- grunden af deres
smittede – af
ten. Derudover afholdtes »vildt-aften«,
samme grund er
»Mortensaften« og julefrokost – alle tre
arrangementer blev madmæssigt båret af den frivillige Pårø»madmor« og var særdeles velbesøgte.

Kirsten Sattrup

Beretning

Højskole

rendegruppe i AktHIVhu- I 2003 er der brugt
set et sted hvor man kan mange kræfter på at
flytte rundt og renotale om/dele bekymrinvere i AktHIVhuset, så
ger og tanker med andre der er blevet flere rådi samme situation uden
givnings-/møderum til
glæde for alle. Vi takat tage hensyn til den
ker alle der har været
smittede.
involveret i dette store
Gruppen har i 2003
arbejde!!!
gjort status over gruppens størrelse og behov og har taget initiativ
til udbredelse af kendskab til gruppen ved
udsendelse af PR-materiale til læger, sygehuse, biblioteker og artikel i Magazinet.
AktHIVhusets malergruppe har mødtes
hver fjortende dag og resultatet af anstrengelserne mundede ud i en fernisering
i AktHIVhuset i januar måned. Sidst i
februar flyttes udstillingen til Helligåndshuset
i København.
AktHIVhusets udadvendte gruppe AktHIVisterne har i sommeren 2003 traditionen
tro været på festivalerne Samsø og Skanderborg. Her har de med deres »Lokkehjul«
oplyst om sikker sex på en sjov og anderledes måde. Ligeledes har AktHIVisterne være
primus motor i World Aids Day, hvor de
lavede »den lysende sløjfe« på Store Torv
og holdt »åben hus« i AktHIVhuset i samarbejde med Café-gruppen.
Flere grupper er begyndt at benytte
huset; Bøssegruppen Jylland og den afrikanske gruppe Abantulife holder jævnligt deres
møder her. Et helt nyt tiltag er undervejs
med en ny åben gruppe, som vil stå for
en række tema-aftener med emner som;
Tilgivelse, Tro, Kærlighed, Ansvar, Skyld.
Ny og opdateret hjemmeside for AktHIVhuset er under udarbejdelse. 
Hiv-Danmark – Magazinet STOR – April 2004
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En fordomsfri og anonym samtale
Af Morten Eiersted, informationsmedarbejder

Jens og Michael har kendt hinanden
siden begyndelsen af januar i år. De
er begge i slutningen af trediverne.
De har benyttet Hiv-Danmarks tilbud om en samtale med en hiv-smittet i netværksgruppen Hiv til Hiv.
Jens blev konstateret hiv-smittet sidste år
i februar. Jens er under uddannelse, men
han har nu fået forlænget sin uddannelse,
fordi han som hiv-smittet har haft en del
problemer at slås med.
Jens og Michael er taget til ind til HivDanmarks kontorer i København for at fortælle om deres oplevelse af Hiv til Hiv.

Hvordan kom du i kontakt med Hiv til Hiv,
Jens?
- Jeg tog kontakt til Hiv-Danmark kort tid
efter, at jeg var blevet konstateret hiv-smittet. Jeg havde det ikke særlig godt, jeg
havde svært ved at holde styr på mit liv. Jeg
havde det faktisk meget dårligt. Jeg kom i
rådgivning, og herigennem fik jeg kendskab
til tilbudet om Hiv til Hiv.
Jens tog til det første møde med en hiv-smittet i Hiv til Hiv-tilbudet. Han beskriver mødet
som varmt og godt. Der var en afslappet
atmosfære, og indimellem de svære spørgsmål var der også plads til at komme omkring
store og små ting.
- Jeg husker det som en meget fordomsfri
samtale, fortæller Jens. Jeg mener, jeg er
bøsse og kender i forvejen en del hiv-smittede, men der er ikke det samme umiddelbare og forløsende ved at sidde over for
nogle, som man kender. De ser én i et
helt andet lys. I den anonyme form er der
ikke nogen forpligtelser, ikke nogen skam
eller skyld. Der er en anden form for nysgerrighed, men også en større ærlighed.
Jeg har haft og har det stadig meget
svært med at være hiv-smittet. Hvis jeg ikke
selv var hiv-smittet, så tror jeg ikke at jeg
ville have lyst til at komme sammen med en
hiv-smittet. Og jeg kan få det meget dårligt
ved tanken om, at jeg kan smitte andre
med hiv. Når jeg har børstet tænder og det
bløder, vil jeg f.eks. ikke kysse eller kramme.
Og tanken om at skære mig når jeg laver
mad, kan også gøre mig bange.
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Men det er nogle meget kraftige reaktioner?
- Ja, det ved jeg. Men jeg kan ikke forklare
det på anden måde end at jeg bliver bange
og utryg ved tanken om det.
Anden gang Jens tog af sted for at mødes i
Hiv til Hiv, havde han mødt Michael. De var
Morten Eiersted
blevet kærester, og derfor tog han Michael
med til mødet.
- Jeg var utrolig glad for muligheden for at
komme med, forklarer Michael. Jeg har jo
ikke fulgt Jens i så lang tid, men jeg havde
i den korte tid alligevel en del spørgsmål.
Jeg ved, at det kan lyde underligt, men det
var rart at møde en anden hiv-smittet, der
fortalte, at man godt kan leve sammen med
ikke hiv-smittede. At man godt kan have
et velfungerende samliv uden at hiv-smitten
overføres. Det hjalp mig faktisk meget at
sidde over for en person, der havde levet i
mange år som hiv-smittet. Jeg kunne ikke
tale med min egen læge om sådanne intime
spørgsmål.
Netværksgruppen Hiv til Hiv blev
Men jeg kunne også
mærke på Jens, at mødet etableret i Hiv-Danmark i 1999. Tilbudet består af at mødes med frivirkede opløftende på
ham, uddyber Michael. At villige ressourcepersoner, der har
været hiv-smittet i mange år, og
møde en anden person
som med egne erfaringer kan
i samme situation som
hjælpe nykonstaterede med at forJens, der vel at mærke
er kommet overens med holde sig til den nye tilværelse med
hiv.
sit liv … så meget man
Kontakt til Hiv til Hiv koordineres
nu kan det …, føler
gennem Rådgivning Øst og Vest. De
jeg, har givet Jens en
masse muligheder for at hiv-smittede matches med hinanse mere lyst på sit liv; jeg den omkring forskellige problematikker. De hiv-smittede kender ikke
synes i hvert fald, at du
gik mere rank fra mødet hinanden og man kan bevare anomed den anden hiv-smit- nymiteten. Der er tavshedspligt.
tede, med mere selvtillid.
- Jeg tror det handler om, at jeg med mødet
med en anden i samme situation har fået
hjælp til at sætte ord på tingene. Jeg har
kun fortalt meget få om min situation, og jeg
har fortsat mine tvivl, om jeg skal fortælle
mine forældre, at jeg er hiv-smittet, forklarer
Jens.
Men mødet med en anden hiv-smittet har
hjulpet mig med en slags afklaring af min
egen situation, afslutter Jens. 

Navnene Michael og Jens er opdigtet, men
identiteten bag navnene er kendt af HivDanmark. Michael er ikke hiv-smittet.

Beretning

Modelfoto fra
Rådgivning Øst

Årsberetning fra Rådgivning Øst
Af Karin Westh, psykosocial rådgiver

I takt med nedskæringerne på hospitalernes rådgivningstilbud stiger presset på Hiv-Danmarks Rådgivning i
København.

Karin Westh

Personlige
samtaler i
Rådgivning Øst

År 2002 963
År 2003 1292

Stadig flere rådsøgende bliver henvist til
os fra hospitalet, fra egen læge eller fra
andre hiv-smittede – med alvorlige, psykiske
og/eller sociale problemer. Også i 2003
var de rådsøgendes antal stigende samtidig
med, at problemstillingerne blev stadig mere
omfattende og komplekse.
Angst, depression, chok og krise kombineres dårligt med arbejdsløshed, kontanthjælp,
bivirkninger fra kombinationsbehandling,
træthed, bekymring for familiens, kærestens, ægtefællens og børns reaktioner eller
for at miste arbejde eller søge et flexjob,
overvejelser om at få børn, sikker-sex-praksis, ensomhed, selvværdsproblemer. At samarbejde med offentlige sociale myndigheder,
som f.eks. psykiatriske afdelinger, kriminalforsorg og socialforvaltninger er ofte et
omdrejningspunkt, som volder besvær og
bekymring for den hiv-smittede, såvel for
etniske danskere som for andre - det kræver hjælp og støtte, hvor samarbejde og
henvisning er nødvendig.
Vores rådgivning har ændret sig yderligere
fra at være et supplerende tilbud til de
offentlige rådgivninger på hospitalerne til at
være det eneste tilbud.

Rådgivning i 2003

De individuelle, personlige samtaler er rådgivningens kerneydelse. Supplerende hertil
har vi forskellige sideløbende aktiviteter.
Hiv til Hiv er fortsat et tilbud til hivsmittede om at møde en anden hiv-smittet,

der kan dele ud af sine erfaringer. Møderne
arrangeres af rådgivningen, ligesom ressourcepersonerne tilbydes supervison efter
behov.
Temaaften om at være hiv-smittet på
arbejdsmarkedet har været afholdt i Kafe
Knud. Arrangementet var støttet økonomisk
af Embedslægen i København
Krop-Psyke gruppen har kørt gennem hele
2003 og afsluttedes i november. Gruppen
var et tilbud til hiv-smittede og pårørende,
som ønskede at sætte fokus på hiv og egen
personlig udvikling gennem opmærksomhed
på såvel krop som på psyke. Der forsøges
søgt midler til en gentagelse af projektet.
Udviklingsgruppen for hiv-smittede har kørt
med ugentlige møder hele efteråret og fortsætter i foråret 2004.
Ungegruppen 1- basisgruppe for unge mellem 25 og 30 år er blevet en selvkørende
basisgruppe, hvortil der kan visiteres gennem Rådgivning Øst. Gruppen består af ca.
10 unge smittede af begge køn.
Ungegruppen 2 - basisgruppe for unge
under 25 er nyetableret i 2003 og fungerer
med støtte fra Rådgivning Øst. Gruppen
rummer foreløbig 4 unge smittede.
Arbejdsmarkeds-projektet for hiv-smittede
førtidspensionister, der søgte tilbage til
arbejdsmarkedet, afsluttedes i løbet af 2003.
I lyset af de økonomiske nedskæringer,
ser vi med stor alvor på den fremtidige
situation i Rådgivning Øst.
Ventetid bliver en del af dagligdagen. Det
er ikke acceptable vilkår for en rådgivning,
der forventes at fungere som del af den
smitteforebyggende indsats. Og ventelister
er ikke et brugbart redskab i arbejdet med
at hjælpe mennesker i krise. 
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Fællesskab i fokus

Af Ane Lillegaard, daglig leder af Kafe Knud

Den åbne cafe og rammen om sociale
fællesskaber er fortsat de vigtigste
formål med Kafe Knud.
En bruger af cafeen beskriver sin oplevelse
af stedet således:
– Jeg er kommet på Kafe Knud gennem flere
år. Jeg kommer jævnligt, dvs. så vidt muligt
en gang om ugen. Som hiv-smittet oplever
jeg, at det er det bedste sted at være i
København. Cafeen henvender sig primært
til hiv-smittede og mennesker berørt af hiv.
For det første mener jeg, at der bliver
serveret noget af den bedste mad i byen.
Den er udsøgt og altid velsmagende og godt
sammensat. Men det er ikke kun maden, jeg
kommer for. Der er en stemning på cafeen,
som er helt enestående. Uansat om du kommer alene, er flere sammen eller har brug
for en snak, er der altid den åbenhed og den
tid, som der skal til. Personalet virker altid til
at have overskud og synes dybt engagerede
i deres arbejde.
Stemningen gør, at man føler, at her er
plads og tid til lige netop mig, og her deler
jeg noget med de andre mennesker, som er
tilstede den pågældende dag. En form for
stiltiende solidaritet, man aldrig er i tvivl om.
En form for fælles solidaritet med de
andre gæsters lidelser og glæder. Man er
aldrig alene på cafeen. Jeg må sige at Kafe
Knud har budt på nogle af de bedste timer,
som jeg nogensinde har oplevet i miljøet.
Jeg håber, at stedet vil fortsætte med den
standard og det engagement mange år
endnu.
Fundamentet for cafeens liv er baseret på
frivillighed, hvilket indebærer, at det for langt
størsteparten er mennesker med et direkte

????
?
Hvordan bruger jeg Hiv-Pensionatet?

Hvor længe kan man bo på pensionatet? –
Hvordan kommer man ind? – Hvem kan bo
der? – Hvad koster det? – Skal man være
meget syg for at komme i betragtning? – Er
de andre meget syge? – Er mine problemer
for små eller store? – Kan man bo anonymt
på pensionatet? – Hvad kan jeg få hjælp til?
– Går de i hvide kitler? – Fører de journaler?
– Skal man selv lave mad og gøre rent?
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kendskab til livet som hiv-smittet, der
Ane Lillegaard
arbejder hos os. Gruppen tæller 16 per–
Kafe
Knud
vil
arbejde
soner. En frivillig beskriver sin motivafor målrettede tilbud til hivtion således :
smittede ved arrangemen– Jeg er 50 år og har været hiv-smittet ter, der indbyder til samvær
i syv år. Jeg er i kombinationsbehand- og fællesskab.
ling, er rask og i arbejde. De første fem Vi lancerede »Knuds
år fortrængte jeg bevidstheden om hiv, gæstebud« første. fredag i
måneden i 2003, som netop
men blev indhentet af virkeligheden.
havde dette formål.
Jeg fik kontakt med rådgivningen i HivDanmark og begyndte i en livsmodsgruppe.
Det blev vendepunktet i mit liv.
Efter gruppen fik jeg lyst til at blive frivillig
i Kafe Knud. Jeg har været aktiv her siden
august, og det er en stor succes for mig.
At engagere mig, at forholde mig til hiv, at
møde ligestillede og at være i et godt varmt
fællesskab, samt gøre noget for den fælles
sag. Alle disse følelser og mange flere har
givet mig livsenergi og øget min livskvalitet.
Stedet blev i 2003 ligeledes brugt til temaaftener, foredrag og kurser arrangeret af
Hiv-Danmark og huser fortsat forskellige
selvhjælpsgrupper og organisationer, der
ikke har egne lokaler. For os er det vigtigt at
sørge for de helt basale vilkår i form af et
behageligt sted at være, når grupper finder
sammen om fælles fokus.
En aften med foredrag om »vin fra den
tredje verden« var et nyt samlingspunkt, og
stedet var som tidligere år tilmeldt Kulturaften arrangementet.
Initiativet til en følgegruppe, foreløbig
bestående af medlemmer fra vores samarbejdsorganisationer Hiv Pensionatet og Fletværket samt Hiv-Danmarks bestyrelse, blev
skabt i 2003. Formålet er at øge kvaliteten
og inspirere til tilbud for den fælles målgruppe. 
Spørgsmålene kan være mange! Vil du vide
mere, har du chancen på Kafe Knud, Skindergade 21, kld, onsdag den 28. april 2004,
kl. 19.30.
Ansatte fra pensionatets omsorgsgruppe
og køkken kommer denne aften på Kafe
Knud og fortæller om Hiv-Pensionatets tilbud
om omsorg, rådgivning, kost mm. og svarer
på alle de spørgsmål du måtte have.
PS.: Husk der er mulighed for at spise
aftensmad på Kafe Knud.

Pr. 31. december 2003

Aktiver

Likvide beholdninger
Forstædernes Bank
Andre banker
Kontant beholdning
Likvide beholdninger i alt
Tilgodehavender
Husleje deposita
Debitorer
Tilgodehavende moms
Forudbetalte omkostninger
Tilgodehavender i alt

Aktiver i alt

Pr. 31/12-2003

Pr. 31/12-2002

1.124.491
1.987
16.173
1.142.651

723.929
33.036
27.485
784.450

130.545
100.631
138
19.381
250.695

120.490
83.549
26.178
23.102
253.319

1.393.346

1.037.769

Resultatopgørelse for Hiv-Danmark
Indtægter

Indtægter i alt

2003

2002

65.680

76.389

471.014
3.708.946
1.800
4.247.440

499.573
3.518.992
14.687
4.109.641

870.640
1.489.653
1.249.528
3.609.821

7.857.261

33.745
844.023
1.018.445
840.500
2.736.713

6.846.354

Udgifter
Sekretariatet
1.698.904
Rådgivning Øst
1.798.951
Rådgivning Vest
1.761.515
Kafe Knud
714.681
Akthivhuset
324.342
Projekter og udvalg
30.648
Internationalt udvalg
9.589
Møder i udland
17.562
Nordpol
23.426
Web portalen, hiv.dk
5.801
Arbejdsmarkedsprojekt
27.704
Hiv til Hiv, Øst
24.081
Selvhjælpsgrupper
52.852
World Aids Dag
Uddannelsespuljen, Hiv til Hiv 19.290
1.369
National Aids-Konference
43.413
Hiv til Hiv, Vest
117.458
Højskoleprojekt
799.749
Etnisk projekt
150.756
Krop og psyke
7.982
Temadage
Kommentar om hiv i Danmark 18.334
117.000
Hiv, Liv og Behandling
Seminar, ansatte og bestyrelse 47.704
4.000
Fakkeltog
Landsseminar
Hiv-smittede børn og unge
Livsmodsgrupper
Renteudgifter
98

Udgifter i alt

Resultat

7.817.205

40.056

Pr. 31/12-2003

Egenkapital
Egenkapital primo
Tilgang fra AktHIVhuset
Årets resultat
Egenkapital ultimo

Passiver i alt

Pr. 31/12-2002

127.391
577.416
511.379
1.216.186

148.485
244.328
507.485
900.665

137.104
40.056
177.160

125.816
114.489
-103.201
137.104

1.393.346

1.037.769

Bestyrelsens økonomiske beretning

For perioden d. 1/1 - 31/12 2003
Generelle Indtægter
Kontingenter
Gaver, tilskud fra fonde
og virksomheder
Offentlige tilskud
Renteindtægter
Generelle Indtægter i alt
Øremærkede indtægter
Deltagerbetaling
Tilskud fra fonde
og virksomhede
Offentlige tilskud
Driftsindtægt
Øremærkede indtægter i alt

Passiver
Gæld
Skyldige skatter mv.
Ej brugt øremærk. tilskud
Feriepengeforpligtigelser
Gæld i alt

Beretning

Balance for Hiv-Danmark

1.745.379
1.646.785
1.746.347
722.420
316.860

Af Brit Nielsen, kasserer i Hiv-Danmark

År 2003 har været præget af en vis usikkerhed i forhold til indtægterne, men på
baggrund af en intensiv fundraisingindsats i
efteråret er det lykkes at komme ud af 2003
med et lille overskud. Nedskæringen på de
offentlige budgetter mærkes både direkte i
form af færre tilskud og indirekte, da det i
det forløbne år er blevet endnu sværere at
fundraise fra private virksomheder og fonde.
Årets resultat udviser et overskud på kr.
40.056, hvilket må anses for at være tilfredsstillende. Overskuddet tillægges egenkapitalen som ved udgangen af 2003 er på kr.
177.160. I budgettet for 2003 balancerede
indtægter og udgifter, hvilket de også forventes at gøre i 2004. 

48.452
43.780
9.816
76.151
102.518
74.767
15.085
18.598
39.035
40.605
43.723
10.548
1.020
8.905
4.000
111.223
10.598
112.944
-

6.949.555

-103.201
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Beretning

Hiv-Danmarks Summary
visioner

By Morten Eiersted, Information Officer

Af Bent Hansen, sekretariatschef

Handlingsplaner og visioner for 2004
I løbet af 2004 har Hiv-Danmark planer om
at iværksætte en række initiativer. Det drejer sig dels om projekter, som vi allerede har
sikret finansiering til, dels om projekter, som
vi håber det lykkes os at skaffe finansiering
til.
I 2004 har vi i Hiv-Danmark foreløbig planlagt følgende aktiviteter:
• Hiv, Liv og Behandling - kursus for
pårørende til hiv-smittede (sponsoreret af
GlaxoSmithKline)
• Temaaftener og foredrag i Kafé Knud og
AktHIVhuset (Center for Forebyggelse)
• To-dages kursus for frivillige i AktHIVhuset
(Socialministeriet)
• Kursus for ’Hiv til Hiv’-gruppen (Socialministeriet)
• Uddannelsesseminar for frivillige i Kafé Knud
(Socialministeriet)
• Støtte til aktivitetsgrupperne i AktHIVhuset
(Socialministeriet)
• Støtte til selvhjælpsgrupper for hiv-smittede
(Socialministeriet)
• Deltagelse i den 15. internationale aids-konference i Bangkok (sponsoreret af GlaxoSmithKline)
• Temamøde i Odense om medicin
Foruden disse aktiviteter, planlægger HivDanmark at påbegynde følgende projekter,
efterhånden som der skaffes finansiering:
• Fortsættelse af brobyggerprojektet mellem
sundhedssystemet og hiv-smittede fra de
etniske minoriteter
• Udredningsprojekt vedr. selvmord og selvmordsforsøg blandt hiv-smittede
• Kursus om krop og psyke (2)
• Seminar for hiv-smittede kvinder
• Etablering af mentorgruppe ’ung til yngre’
• Hiv-Basis-kursus i AktHIVhuset
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Around April every year, Hiv-Danmark
presents its agenda for 2004.
Looking back at 2003 the challenges have
been many. Though we’ve had cutbacks in
grants and some of our partners had had
reductions as well, 2003 was again a year of
coorperation and collaboration.
In March we began a reach out project,
aimed at improving the communication
between people with HIV from ethnic minorities and the health care providers.
We welcomed two new memberorganisations under our umbrella and we hosted
several different venues on HIV/AIDS.
HIV, Life and Treatment (Hiv, Liv og Behandling) organized between volunteers in HivDanmark and the pharmaceutical industry,
has encouraged people to cope even better
with HIV.
A seminar in Dezember enabled around
forty people to deepen themselves on different aspects on HIV and at the same time
experience a community. For some it was
the first time they had ever met up with
other people with HIV.
Although we´ve come far on treatment
issues in societies like ours (the Western
societies), the task still remains to ensure
political attention on fighting discrimatory
acts. Queries in the general population
shows, that we still have a job to do. In
regard to the law, the Danish penal code
252, which criminalizes unprotected sex between serodiskordant persons without consent, has because of its heavy penality
raised questions on the fairness of the law.
The cases, which are brought before the
court in these days, are difficult to build
an opinion on, because of all the uncertain
questions.
The battle against HIV (and against AIDS)
is best conducted through an embracing
and sincere humanity, where councelling
of individuals have a central role in prevention. This optimism has been caracteristic
throughout the history of Hiv-Danmark, and
are reflected with the projects and activities
held in name of Hiv-Danmark. 

Bent Hansen

Hiv-Danmark

Medlemsforeninger

Formand Henrik Arildsen
Træffes via Hiv-Danmark
på tlf. 33 32 58 68

Brugergruppen på
Hvidovre Hospital
Afd. 144 v/Gitte Agner
Kettegårds Allé 30
2650 Hvidovre.
Tlf. 36 32 28 55
brugergruppen@email.dk

Sekretariatet
Sekretariatschef Bent Hansen
Skinderg. 44, 2. – 1159 Kbh K
Tlf. 33 32 58 68 (daglig 10-15)
Fax 33 91 50 04
info@hiv-danmark.dk
www.hiv-danmark.dk
Rådgivning Øst,
Sjælland & Øerne
Skinderg. 44, 1 – 1159 Kbh K
Bodil Moseholm, Solveig Roth,
Allan Sørensen & Karin Westh
Tlf. 33 32 58 60 (daglig 10-14)
Sekretær Marianne Ambus
raadoest@hiv-danmark.dk
Rådgivning Vest,
Jylland & Fyn
Preben Rehr, Solvej Sangild &
Anders Røge
Vesterg. 5, 2. – 8000 Århus C
Tlf. 70 22 58 68 (daglig 9-14)
Sekretær Karen Skinnerup
raadvest@hiv-danmark.dk
Nordjyllands og Viborg Amter
Aalborg Sygehus Syd
Tlf. 21 29 13 12
Århus og Ringkøbing Amter
Vesterg. 5, 2. – 8000 Århus C
Tlf. 70 22 58 68
Vejle og Ribe Amt
Blegbanken 3 – 7100 Vejle
Tlf. 40 41 43 50
Fyns og Sønderjyllands Amter
Jernbaneg. 16
5000 Odense C
Tlf. 70 22 58 68
Kafe Knud
Skinderg. 21, kld. – 1159 K
Tlf. 33 32 58 61
a.lillegaard@hiv-danmark.dk
AktHIVhuset
Vesterg. 5, 2. – 8000 Århus C
Tlf. 86 18 16 46
Fax 86 19 11 56
mail@akthivhuset.dk
www.akthivhuset.dk

Bestyrelse 2003

Henrik Arildsen, formand
Niels Pedersen, næstformand
Brit Nielsen, kasserer
Peer D. Aagaard
Jane Bjerregaard
Jens Gru, suppleant

Brugergruppen på
Skejby Hospital
Afd. Q v/Majbritt Skov
Brendstrupgårdsvej 100
8200 Århus N.
Tlf. 89 49 83 34
msk@sks.aaa.dk

Positivgruppen
Tesdorpfsvej 23 - 2000 Frb. C
Tlf. 38 86 32 33
Fax 38 86 11 66
positivgruppen@email.dk
www.positivgruppen.dk
Solstrålerne
c/o Positivgruppen
Tesdorpfsvej 23 - 2000 Frb. C
Mob. 20 73 07 37
solstraalerne@yahoo.dk
www.solstraalerne.dk

Hiv-gruppen i Åbenrå
v/Lotte Juul Andersen
Odense Universitetshospital,
Tlf: 65 41 16 21
HivInfo
postboks 1132 – 1009 Kbh K
info@hivinfo.dk
www.hivinfo.dk

Andre Adresser

Hiv-Pensionatet
Antoinettevej 1, 2500 Valby
Tlf. 36 30 51 50
info@hiv-pensionatet.dk
www.hiv-pensionatet.dk

Brugergruppen på
Odense Sygehus
Nederg. 36, 5000 Odense C
Tlf. 63 14 28 14

AHASG (African HIV/AIDS
Support Group)
v/Ali Talib – Tlf. 26 81 50 90
atas@get2net.dk

InitHIV-Gruppen
Nørregade 1, 3770 Allinge
Tlf. 56 48 28 58 (Søndag kl.
17-22 og torsdag kl. 13-17)

Brugergruppen på
Rigshospitalet
Afd. M/afsnit 5112 v/Bitten
Konradsen (bedst kl. 13-15)
Blegdamsvej 9, 2100 Kbh Ø
Tlf.: 35 45 77 45
b.konradsen@rh.dk

Aids Info
Center for seksualoplysning
Jernbanegade 16
5000 Odense
Tlf. 63 14 28 14
Fax 65 91 17 55
aids-info@aids-info.dk
www.aids-info.dk

Kvinde- og Mandegruppen
(for heteroseksuelle mænd)
Odense Universitetshospital
v/Kirsten Misser
Tlf. 65 41 35 90
v/Lotte Juul Andersen,
Tlf. 65 41 16 21

Brugergruppen ved Aids Info
Se Aids Info, andre adresser
Bøssegruppen
Træffes via Karen Skinnerup,
tlf. 70 22 58 68
Danmarks Bløderforening
Frederiksholms Kanal 2, 3.
1220 Kbh K
Tlf. 33 14 55 05
Fax 33 14 55 09
www.bloderforeningen.dk
Fletværket
Spurvevej 20 – 2630 Tåstrup
Tlf. 43 71 61 01 /26 46 55 13
fletvaerket@mail.dk
www.fletvaerket.dk
Hiv-gruppen i AktHIVhuset
Træffes tirs. 19-22, se Aktivhuset, Hiv-Danmark
Kvindegruppen i AktHIVhuset
Kontakt gennem Aktivhuset,
Hiv-Danmark
Navneprojektet
c/o AIDS-Linien
Skinderg. 27 - 1159 Kbh K
Tlf. 33 91 11 14 (Torsd. 19-22)
info@navneprojektet.dk
www.navneprojektet.dk

Sex & Samfund
Skindergade 28A, 2.sal
1159 København K
Tlf. 33 93 10 10
Fax 33 93 10 09
info@sexogsamfund.dk
www.sexogsamfund.dk

AIDS-Fondet
Carl Nielsens Alle 15 A
2100 København Ø
Tlf. 39 27 14 40
Fax 39 27 13 40
Giro: 000 12 60
info@aidsfondet.dk
www.aidsfondet.dk
AIDS-Linien
Skinderg. 27, 2. – 1159 Kbh K
Tlf. 33 91 11 19
hverdage kl. 9-23
weekend kl. 11-18
info@aids-linien.dk
www.aids-linien.dk
Cross-Over
Ll. Kirkestr. 3, 2 – 1072 Kbh K
Tlf. 36 31 04 04
Fax 36 31 04 03
info@cross-over.dk
Den Folkekirkelige Aidstjeneste
Aids-præst Carina Wøhlk
Tlf. 33 18 16 44
info@helligaandskirken.dk
www.helligaandskirken.dk
Foreningen af 1. dec. 1995
- til fordel for hivsmittede
c/o Positivgruppen
Postboks 159 - 2000 Frb. C

Specialinstitutionen
Forchammersvej
Forchammersvej 18
1920 Frederiksberg C
Tlf. 35 36 22 85
STOP AIDS
Postboks 190, 1006 Kbh K
Tlf. 33 11 29 11
Fax 33 11 19 55
info@stopaids.dk
www.stopaids.dk
TAWA (The African Women
AIDS Awarenes)
Se TICC
TICC (Training, Information &
Councelling Center)
Ll. Kirkestr. 3, 2 – 1072 Kbh K
Tlf. 36 31 08 08 /26 47 11 49
Fax 36 31 04 03
info@ticc.dk

Bestyrelsesmøde

Søndag, den 25. april 2004
Konstituerende bestyrelsesmøde i AktHIVhuset
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Skinderg. 21, kld – 1159 Kbh K
tlf. 33 32 58 61
Onsdag til fredag kl. 14-22
Køkkenet lukker kl. 20.30

– Et sted for folk berørt af hiv
Torsdag d. 1.4.
Fyldte pandekager m/u kød
Fredag d. 2.4. Kafe Knuds gæstebud
I Påskens navn. Bordet dækkes til kl. 19 til
en festlig aften med tre retters menu. Der er
begrænset plads, så tilmelding er nødvendig.
Ring på tlf. 33 32 58 61.
Onsdag d. 7.4.
Påskelam. V: Risotto m/skaldyr
Vi holder Påskelukket torsdag d. 8.4. og
fredag d. 9.4. God påske
Onsdag d. 14.4.
Madrasbøf, Vindaloo. V: Grøn tærte
Torsdag d. 15.4
Asiatiske frikadeller. V: Urtedeller
Fredag. 16.4 Surprice!!!
Onsdag d. 21.4
Mørbradgryde. V: Penne m/tomat og grønt
Torsdag d. 22.4
Fyldt unghanebryst. V: Gnocci i tomatsauce
Fredag d. 23.4
Biksemad m/det der hører til
Onsdag d. 28.4
Pariserbøf m/det hele. V: Grøntsaglasagne
Kl. 19.30 holder Hiv-Pensionatet oplæg
»Hvor syg skal jeg egentlig være, for at få
lov at bo på Hiv-Pensionatet?«
Torsdag d. 29.4
And i rød carry sauce. V: Grøntsaglasagne
Fredag d. 30.4.
Lakselasagne m/spinat
Onsdag d. 5.5
Heilbergs Gullash. V: Pandekager m/fyld
Torsdag d. 6.5
Cæsarsalt m/kylling. V: Pandekager m/grønt
Fredag d. 7.5 er cafeen lukket pga. bededag
Priser: Forret fra kr. 25 kr., hovedret kr. 55 &
dessert fra kr. 25. ’V’ = Vegetar. Hjemmebagt
brød & salat efter årstiden er altid inkluderet.
Der kan bestilles bord på tlf. 33 32 58 61.
Kafe Knud kan lejes/lånes til forskellige
formål: Brug cafeen til pressemøde, kursussted, møde, foredrag eller receptioner.
Er din lejlighed for lille til dit middagsselskab, kan Kafe Knud lejes. Vi formidler
gerne kokke og tjenere. Ring for aftale på tlf.
33 32 58 61.
I maj & april udstiller Kirsten Bøjer

Café TrHIVsel

– For folk berørt
af hiv på Fyn

Mandag 14-21
Onsdag 13-17
Fem til seks gange om året afholder vi debataften om forskellige emner. Kontakt 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.
Jernbaneg. 16, 2.
5000 Odense C
Tlf. 63 14 28 20

AktHIVhuset

Tirsdag 11-16
Onsdag 11-16
Torsdag 11-16
Vestergade 5 – 8000 Århus C
Tlf. 86 18 16 46
Café
Hiv-Café hver tirsdag 19-22. Åben Café hver
torsdag 14-17.
Grupper
Maler-Gruppen 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.
Tirsdagsmenu
Hiv-gruppen mødes til fællesspisning hver
tirsdag, k. 18. To retter for 50 kr. Tilmeld dig
senest søndagen før på tlf. 86 93 68 00 eller
på e-mail: primitivo@webspeed.dk
6.4. Avocado »tam-tam«, ristet toast.
Sri Lanka Kylling, kokosris & grønne bønner.
13.4. Carpaccio-bresaola p/rucola, pinjekerner, parmesan & hjm.bagt flûtes. Kalkun i
chili-chokoladesauce, ris, bl. salat & majs.
20.4. Am. kartofl.suppe m/hjm.bagt flûtes.
Helstegt kalvelever, kartofler, sauce, sauterede svampe & surt.
27.4. Kold bønnesalat m/tun, hjm.bagt brød.
Krydderhakkebøf, m/hassellbach kartofl. &
blandet salat, kryddersmør.
4.5. Rosmarinstegt svinekam, ristede kartofler, spinat m/pinjekerner. Citron-is m/hele
pistacienødder.
Kære Tirsdags-gæst!
Kom på Tirsdagsspisningens e-mail-liste, så
vil vi sende dig menuplanen på e-mail!
Du vil modtage en e-mail om at huske tilmelding til spisning, samt modtage e-mails,
når AktHIVhuset har specialarrangementer
(vildtaften, julefrokost o.lign.).
Send derfor din e-mail adresse til:
mail@akthivhuset.dk
AktHIVhuset tilbyder alle brugere, pårørende,
frivillige og ansatte: »REND & HOP«- Gymnastik og afspænding à la Gotved.
Introduktion: Tirsdag d. 20.4 kl.16.30-17.30
(ca.) i Lysthuset. Tilmelding og information på
tlf. 86 18 16 46.

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

Kontaktannoncer
Kvinde søger mand

Jeg er en afrikansk kvinde på 35 år, 181 høj og
69 kg., som søger en sød ven mellem 30-45 år.
Jeg har et barn på 6½ år. Mine interesser er
børn, hjem, hygge, sport, naturen.
Jeg er hiv+ med godt humør. Jeg venter på dit
svar.
Bill.mrk.: 02/04

Kvinde søger mand

Jeg er en smuk afrikansk kvinde. Jeg er 38 år
og bor i København. Jeg taler engelsk, dansk
og eget sprog. Mine interesser er mange blandt
andet hjemlig hygge, madlavning, rejser, alternativ tankegang og naturen. Det er mit håb at få
respons fra en seriøs mand. Jeg er ved godt helbred, da kombinationsbehandlingen virker godt.
Vækker dette din interesse, så skriv et par ord
med foto.
Bill.mrk.: 03/04

Mand søger kvinde

Jeg er 53 år, 170 høj og livsglad. Jeg er desværre hiv-smittet, men har det godt. Jeg er til
natur og hjemlig hygge og en tur i byen, men
savner en kvinde til at dele gode og svære
stunder med. Du må gerne være 40-55 år og
livsglad. Har bil, hus og strand.
Bill.mrk.: 04/04

Indrykning af annonce

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.

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

