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Hiv/aids-plan i København skrider frem
Af Morten Eiersted, informationsmedarbejder

Københavns Kommune afsætter yderligere 4 mio. kr. til
forebyggelse af hiv/aids i kommunen.
Den 9. september indgik Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Radikale og Konservativ
Folkeparti budgetforlig, som bl.a.
omfatter en opprioritering af skole-,
ældre-, sundheds- og kulturområdet for Københavns Kommune. Af
forliget fremgår det, at der over de
næste tre år skal anvendes yderligere 4 mio. kr. årligt til hiv/aidsområdet fra 2006 til 2009.
Med forliget fordobler Københavns Kommune derved sin indsats
på området for forebyggelse af
hiv/aids.
Københavns Kommune bruger
på nuværende tidspunkt årligt

omkring 4 mio. kr. på forebyggelse
af hiv/aids. København Kommune
finansierer gratis udlevering af kondomer, rene sprøjter og kanyler og
kommunen har indgået en partnerskabsaftale med Sex og Samfund
om en rådgivnings- og præventionsklinik og tilbud om ekstra seksualundervisning til folkeskoleelever.

Beslutningen
Før Københavns Sundhedsforvaltning kan begynde at anvende de
ekstra midler, er der en række
formelle processer efter budgetforliget.
Hiv/aids-planen er nu sendt til
høring i de øvrige forvaltninger i
kommunen, Hovedstadens Sygehusfællesskab, Embedslægeinstitutionen, Praksisudvalget og
Sundhedsstyrelsen. Høringsfristen
er den 26. oktober. Købehavns
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Tommy Kristesen, kendt fra Stop
Aids & Copenhagen Pride, fortæller
sin personlige historie

Kl. 21.00

’Ondt i røven’ er lige udkommet.
Mød forfatterne Sune Prahl Knudsen og Mads Ted-Drud Jensen og
hør dem fortælle om bogen

Kl. 23.00
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OPSÆTNING og TRYK
Hiv-Danmark, trykt i 1.200 eksemplarer
TIDSFRIST FOR INDLÆG TIL BLADET
November; deadline 17. oktober 2005
December; deadline 30. november 2005
Januar; deadline 2. januar 2006
Februar; deadline 23. januar 2006

Sundhedsforvaltning afventer derfor
høringssvar samt den endelige
vedtagelse af budgettet 2006, som
Borgerrepræsentationen vedtager
senest den 15. oktober, inden der
foretages yderligere.
Endvidere skal planen efter endt
høring forelægges Sundheds- og
Omsorgsudvalget i november,
hvor der kan komme ændringer til
planen.

En vis afklaring
Sundhedsforvaltningen forventer, at
der med det indgåede budgetforlig
er kommet en vis klarhed.
Der skal dog foregå en prioritering af indsatsen i forhold til de 4
mio. kr. Det fremgår imidlertid helt
klart af budgetforliget, at i 2006
er etableringen af et fælles hus
for hiv/aids-organisationerne højst
prioriteret.

Invitation

Solstrålernes 10 års Jubilæum
og afskedsfest som selvstændig forening.

Lørdag den 12.11 kl. 18.00 i Positivgruppen på Tesdorpfsvej 23 på
Frederiksberg.
Kom iført jeres fine tøj. De, der
skinner mest, får en præmie. Vi
glæder os til at se nye og gamle
medlemmer samt gode venner. Solstrålerne står for middag og underholdning. Drikkevarer kan købes i
den velassorterede bar.
Antallet af pladser er begrænset, derfor tilmelding efter ’først til
mølle’-princippet på T 20 73 07 37.
Tilmelding senest onsdag 9.11.
Solstrålerne
ÅRSKONTINGENTER
Enkeltmedlem: 150 kr.
Pårørendemedlem: 150 kr.
Støttemedlem: 200 kr.
Medlemsforening: 250 kr.-1000 kr.
Støttefirmaer/-foreninger: min. 1000 kr.
Abonnement alene på Magazinet: 250 kr.

Hiv/aids-opgørelse 2004
Af Morten Eiersted, informationsmedarbejder

Statens Serum Institut offentliggjorde i september, uge 36,
hiv/aids-tallene for 2004.
I 2004 blev i alt 300 personer
fundet hiv-smittede. Antallet af
nykonstaterede steg således med
11% sammenlignet med 2003, hvor
270 blev fundet hiv-smittede.
Stigningen skyldes primært
et øget antal af nykonstaterede
mænd, der har sex med mænd
(MSM). I alt 144 MSM blev i 2004
fundet hiv-smittede, hvilket er en
stigning på 26% i forhold til 2003
og således det højeste antal siden
1991.

I 2004 er det første gang siden
1992, at det totale antal anmeldte
MSM er større end den samlede
gruppe af heteroseksuelle mænd og
kvinder.

Hiv-smittede MSM
Stigningen blandt hiv-smittede MSM
er i 2004 mest markant blandt de
25-35 årige. SSI anslår derfor, at
der især blandt yngre MSM er en
mindre konsekvent brug af kondomer.
Men på trods af den relative
stigning blandt de 25-35 årige er
medianalderen blandt nykonstaterede mænd fortsat stigende. I 2004
var medianalderen for mænd på 40
år mod 39 år i 2003 og 2002, hvilket

indikerer, at gruppen af nykonstaterede mænd omkring 40 år er stor.

Aids 2004
I 2004 fik i alt 57 personer diagnosen aids. Heraf var 67% mænd, og
47% af de 67% var smittet homoseksuelt. Blandt de 57 personer var
37 (65%) konstateret hiv-smittede
samme år.
Antallet af aids-diagnoser steg
2004 således med over 50%
mod aids-tilfælde i 2003 og 2002,
hvor hhv. 37 og 39 personer blev
anmeldt med aids.
I 2004 døde 31 personer, der tidligere var anmeldt med diagnosen
aids mod 27 (2003) og 24 (2002)
personer.

Informationsaften
på Skejby Sygehus
Tirsdag den 1. november
byder brugergruppen på
Skejby velkommen til en informationsaften.
Arrangementet foregår fra kl. 19.0021.30 ved mødelokale 28, Skejby
Sygehus, Indgang 3, 1. sal.

Forebyggelse/Hiv på lang sigt
– hvad kan man selv gøre
19.00-19.05
Velkomst v/Ditlev Molbæk Nielsen
19.05-19.30
Hiv på lang sigt: behandlinger, bivirkninger v/overlæge Alex Laursen
19.30-20.00
Kosten – hvad kan du selv gøre
v/diætist Lotte Kæraa
20.00-20.30
Pause med servering af
kaffe/te/vand, kage og frugt
20.30-21.00
Hiv, rygning, rygestop. Hiv, motion
v/psykosocial rådgiver Preben Rehr
21.00-21.15
Kort om igangværende undersøgelser på afd. Q bl.a. hiv og depression
v/hiv-rådgiver Tinne Laursen
21.15Afrunding
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13 syvere
Af AIDS-Fondet

I anledning af 50 året for Arne
Jacobsens 7’er stol, har Fritz Hansen
i samarbejde med AIDS-Fondet inviteret 13 af verdens største brands
til at dekorere den klassiske 7’er
stol.
Birger Christensen, Bisazza,
Camper, Diesel, Georg Jensen, G
Star, Hugo Boss, Hummel, Louis
Vuitton, Mandarina Duck, Missoni,
Paul Smith og Royal Copenhagen
har alle kastet sig over udfordringen
og har bidraget med hver deres helt
unikke stol. Billedgalleri er på vej.
Stolene sendes på verdensturné,
hvor de udstilles i København,
London. Milano og New York og
bliver i foråret 2006 sat til salg på
en international auktion fordel for
AIDS-Fondet. Udstillingen af stolene

Her ’dekoreret’ af Louis Vuiton
(Foto: Fritz Hansen).

begynder i Illums Bolighus
den 23. september og
frem til den 12. oktober.
Pengene fra auktionen går til AIDS-Fondets
kamp mod den globale
aids-katastrofe, nærmere
bestemt til forskning i nye
metoder til at standse
spredningen af hiv og
aids, nemlig aids-vaccine
og microbicider.

’Staying Negative’ – ja tak …
Af Lene Oxvig

Efter at have læst indlægget ’En
sårende kampagne’ er jeg, der
selv er hiv-positiv, rystet og dybt
forundret over, at formanden for
hiv-smittede på baggrund af hivsmittedes henvendelser kan stå
inde for at fordreje en så oplysende,
sober og sand kampagne.
Tidligere kampagner om brugen
af kondom har vist sig ikke at være
nok. Der er ikke fokus på området mere, men tværtimod politisk
bestemte nedskæringer.
STOP AIDS-kampagnen er både
nytænkende og positiv. Det er på
høje tid, at det bliver fortalt højt,
sandt og tydeligt, hvad det kan
indebære og rent faktisk indebærer
for mange hiv-positive at have fået
den livslange diagnose.
Ved at bære det lyseblå armbånd, eller T-shirten med skriften
’Staying’, er der rig mulighed for
involvering og dialog for såvel smittede som ikke smittede. Det kan
måske betyde, at man som smittet
må stå til ansvar for egen situation,
og dette kan være problematisk af

angst for de stadig eksisterende
fordomme.
Sandheden om de livsvilkår, der
eksisterer for hiv-smittede, bør
komme ud i det offentlige rum,
og ikke kun diskuteres ved sammenkomster for fagfolk og allerede
hiv-positive mænd og kvinder, hvis
vi vil gøre os forhåbninger om at
nedbryde fordomme og nedsætte
antallet af ny-smittede.
Om det glorificerende billede af at
forblive negativ vil jeg gerne spørge
om det ikke netop er det, enhver
hiv-smittet kunne ønske sig?
Med hensyn til spørgsmålet om
skyld og skam, er jeg personlig af
den opfattelse, at dette er fordrejning og moralisering, som ingen
hiv-smittet kan påtage sig. Derimod
ligger der et ansvar for det at være
hiv-smittet, og det er et ansvar,
man må lære at leve med.
Ville flere påtage sig dette ansvar,
kunne det måske nedsætte antallet
af smittede, og ligeledes få ikkesmittede til at føle et eget ansvar.

AktHIVhuset

Mandag-Torsdag, kl. 10-14
Kannikegade 18
8000 Århus C
T 86 18 16 46
AktHIVhusets lokaler er ved at blive etableret efter flytningen fra Vestergade. Vi forventer derfor at åbne med nye lokaler sidst i
oktober. Hold øje på hjemmesiden
www.hiv-danmark.dk

Café TrHIVsel

– Støttecenter for
hiv-smittede og
pårørende

Jernbaneg. 16, 2.
5000 Odense C
Mandag (kl. 14-21) spisning kl. 18 (30 kr.)
Tirsdag+Torsdag, rådgivning/hjemmebesøg
Onsdag (kl. 13-17) kaffe og socialt samvær
Fredag lukket
Tilmelding og rådgivning på T 63 14 28 20

Center for Sex og Sundhed
hiv • rusmidler • risikoadfærd
www.sexogsundhed.dk

Hiv-Pensionatet

Hiv-Pensionatet er et bo- og værested for
både kvinder og mænd, der er ny-smittede
eller har været hiv-smittede i længere tid. Vi
tilbyder samvær, fællesskab, sund og rigtig
kost til hiv-smittede, der har behov for at
genvinde manglende kræfter. Vi har erfaring
i at yde omsorg og psykosocial støtte, når
livet ’gør ondt’, er kaotisk eller er svært.
Med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og
behov yder vi hjælp til selvhjælp.
Kontakt pensionatet på T 36 30 51 50 og
hør nærmere eller send en e-mail til
info@hiv-pensionatet.dk. Se mere på
www.hiv-pensionatet.dk

Efterlysning: seniorgruppe i Kbh. Noaks Ark Malmö
Indlæg til redaktionen

Søger kontakt og dialog med
andre som vil bruge lidt tid på
at deltage i en arbejdsgruppe,
med opstart af en samværsgruppe.
Målgruppe: Hiv-smittede kvinder
og mænd i den modne alder uden
konkrete behov for rådgivning, men
som måske har et spinkelt netværk,
er ude af arbejdslivet, eller blot har
et behov for at mødes med ligestillede i et uformelt forum.
Formål: Seniorgruppen kan være
et forum for erfaringsudveksling og
hen af vejen opbygge tillid og tryghed til og i hinandens fællesskab,
– evt. netværksdannende.
Indhold: Socialt samvær en til to
eftermiddage om måneden. Af og til
med oplægsholder udefra… eller en
af Hiv-Danmarks egne, som ønsker
ordet. Det kunne evt. være Hiv-

Pensionatet eller en anden hiv-relateret forening, som vil fortælle om
deres tilbud og arbejde, eller bare
en og anden ’kendt’ person, som vil
bruge en eftermiddag for sagen.
Sted: Kafe Knud
Økonomi: Deltagere betaler selv
hvad der fortæres. Kafe Knud
bestemmer, hvad de eventuelt kan
tilbyde af kaffe, te og kage. Det
praktiske klares af ildsjæle, fordi
honorar, kørselsudgifter mv. ikke
dækkes. Fortæring til gæsteoplægsholdere dækkes af seniorgruppen, som også yder støtte og
opbakning til ildsjælene.
Har det vakt din interesse er du
velkommen til at skrive til
seniorgruppe@hiv-danmark.dk: tøv
ikke!
Kom med hvad du har af godt eller
af skidt, alt er velkomment.

Mandag til torsdag
kl. 10.00-17.00
Fredag
kl. 10.00-16.00
Frokost tirsdag til fredag: 30 SEK.
Tilmelding dagen før.
Södergatan 13, Malmø. T +46 40 611 52 15

Ungegruppens
Weekendtur 2005
Oplev en weekend i november sammen med
andre unge med hiv: fællesskab og hygge
krydret med information. Opholdet er gratis
og transportudgifterne dækkes af Hiv-Danmark.
Kontakt Preben Rehr i Rådgivning Vest på
mobil 2129 1312 eller e-mail
p.rehr@hiv-danmark.dk og hør nærmere om
weekendturen den. 4.-6. november.
Hent en tilmeldingsblanket på
www.hiv-danmark.dk!
Weekendturen er et samarbejde mellem
Infektionsmedicinsk Afdeling på Skejby
Sygehus og Hiv-Danmark. Unge mellem
16-25 år fra hele landet er velkomne til at
deltage.

Rådgivning Vest
Fyn og Jylland

Kannikegade 18, 8000 Århus C
Henvendelse på T 7022 5860
(mandag til torsdag kl. 10.00-14.00)

Rådgivning Øst
Sjælland og Øerne

Skindergade 44, 1., 1159 Kbh. K
Henvendelse på T 3332 5860
(mandag til torsdag kl. 9.00-14.00)
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Et sted for folk berørt af hiv
Tirsdag kl. 14.00-22.00
Onsdag kl. 14.00-22.00
Torsdag kl. 14.00-22.00
Skinderg. 21 kld • 1159 Kbh K • T 3332 5861
Køkkenet er åbent mellem kl. 18.00-20.30!
Nye åbningstider efter sommerferien
Vi åbner om tirsdagene i stedet for fredagene fra september måned.
OKTOBER
Tirsdag d. 11.10.
Schnitzel m/spinat & ost. V:Spinatlasagne
Onsdag d. 12.10.
Kylling i øl m/ris. V:Ravioli m/ost & tomat
Torsdag d. 13.10.
Lasagne. V:Fyldte peberfrugter
Fredag d. 14.10. Kulturnat
Se propgram på forsiden
Middag fra kl. 18.00
Bøf Stroganoff. Indbagt laks
Tirsdag d. 18.10.
Ingefærmar. andebryst. V:Efterårssuppe
Onsdag d. 19.10.
Frika-/Urtedeller m/stuvet hvidkål
Torsdag d. 20.10.
Bøf Lindstrøm. V:Ovnbagt fyldt aubergine

Ny publikation fra Aidsnet
Af Morten Eiersted, informationsmedarbejder

Det danske NGO-netværk for
hiv/aids har i september 2005
udgivet en manual om at indarbejde og styrke indsatsen
mod hiv/aids med fokus på de
seksuelle rettigheder.

for tilpasning i sundhedssystemet,
integrering af hiv/aids og seksuelle
og reproduktive rettigheder samt et
metodisk afsnit.
Manualen er skrevet på engelsk
og kan gratis hentes ned fra Aidsnets på www.manual.aidsnet.dk

Manualen retter sig mod NGOer,
som arbejder med hiv/aids, seksuelle og reproduktive sundhedsrettigheder.
I forbindelse med lanceringen
af bogen er der blevet afholdt en
række arrangementer, hvor bogen
er blevet godt modtaget.
Manualen er inddelt i fem dele:
en liste over begreber, argumenter
og rationaler for at integrere hiv/
aids med seksuelle og reproduktive
rettigheder, de vigtigeste faktorer

Tirsdag d. 25.10
Kylling m/spicy sauce. V:Pasta pesto
Onsdag d. 26.10.
Pariserbøf. V:Basilikumtærte
Torsdag d. 27.10.
Fyldte pandekager m/u kød
NOVEMBER
Tirsdag d. 1.11.
Chiligryde. V:Pasta m/svampe
Onsdag d. 2.11.
Unghane på bund af rodfrugter
V:Fyldt peberfrugt
Torsdag d. 3.11.
Dagens fisk
Tirsdag d. 8.11.
Kalveruller m/ratatouille. V:Ratatouille m/ris
Onsdag d. 9.11.
Boller i selleri m/rispilaw. V:Laksepakker
Torsdag d. 10.11.
Oksesteg
V:Tagliatelle m/ærter, fløde & parmesan

Kontaktannoncer
Mand søger kvinde

Jeg er 58 år, bor på Amager. Savner en af
dele livet med, håber at der findes en. Jeg
har det rigtig godt og et godt arbejde og en
dejlig bolig. Jeg er hiv+ på kombinationsbehandling, som virker rigtig godt. Har en god
hobby så det er kun dig jeg mangler, så lad
mig høre fra dig.

Bill.mrk.: 12/05

Kvinde søger mand

Jeg er en spændende afrikansk ung dame
på 38 år, hiv positiv, kombinationsbehandlingen fungerer godt. Jeg er bosat i
København. Jeg har et barn på 3 år. Jeg
er en ærlig person, trofast og har respekt
for mangfoldighed. Jeg er ikke til natteliv,
men er meget interesseret i familiehygge,
madlavning, rejse og musik.
Jeg søger en partner som er mellem 30-55
år. Hiv positiv, ærlig og kommer fra et godt
miljø.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart. Håber
at få et svar med billede.

Bill.mrk.: 13/05

Hej derude…
Priser
Forret 30 kr., hovedret 60 kr. og dessert 25
kr. Hjemmebagt brød & salat efter årstiden
er altid inkluderet. V.: Vegetar. Der kan
bestilles bord på T 33 32 58 61.
Udlejning
Kafe Knud udlejes til møder, kurser, foredrag, receptioner og private fester. Vi formidler gerne kok & tjenere. Ring for aftale
på T 3332 5861
Udstiller i oktober er Maj Skadegaard.

Du kan indrykke en kontaktannonce i Magazinet.
Du kan søge kontakt til en evt. kæreste eller venner. Det er gratis at indrykke
en kontaktannonce. Du bør imidlertid
følge vores anvisninger om ’indrykning af
annonce’ og ’besvarelse af annonce’.

Jeg er en afrikansk pige på 41 år, 164 cm
høj. Jeg søger en dansk mand til fast parforhold. Jeg har mange forskellige interesser bl.a. lidt god mad og at komme ud at
rejse. Jeg har været hiv i 5 år, men er under
behandling og har det godt, så er du mellem
35 og 46, og savner en sød og kærlig pige
at dele tilværelsen med, så skriv til mig og
lad os se om det kan blive os 2.
Med kærlig hilsen den ukendt.

Bill.mrk.: 14/05

Hiv t Hiv-chat
Anonym chat mellem hiv-smittede på www.hivinfo.dk hver
tirsdag fra kl. 20 til kl. 22.

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
Kontaktannoncerne gemmes i 2 år.

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

forum

Hiv

• Giv din mening til kende
• Debattér
• Involvér dig

www.hiv-danmark.dk/
opslagstavlen/forum

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

