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Oktober 2015!
Så nærmer årets orienteringsaftener sig med hastige skridt. Igen i år er
der et spændende program. Vi glæder os til at se så mange af jer som
muligt. Det er gratis at deltage og arrangementer er for alle, med interesse
for hiv. Af praktiske hensyn, så husk at tilmelde dig med fornavn!
Oktober måned byder også på en række andre ting at tage sig til. Her er blot nogle
af de arrangementer, som sker:
Positivgruppens medlemsmøde den 2. oktober kl. 17.00-19.00 efterfulgt af
almindelig 1. fredag for alle med mad- og hyggeaften, se mere på Positivgruppens
hjemmeside
Fællesspisning på Kafe Knud den 6. oktober i København
Amerikansk aften i Café Lone den 9. oktober i Aarhus
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HivPlusArt, et kreativt tilbud med base i Positivgruppen, se Hiv-Danmarks kalender
Kvindekonference den 27. oktober i København

Tilmelding til Orienteringsaftenerne

Klar, parat, START
I går, onsdag den 30. september 2015, ændrede
verdenssundhedsorganisationen behandlingsvejledningen: Alle,d er er
konstateret hiv-smittede bør tilbydes hiv-behandling. Læs mere på HivDanmarks Facebook i dag.

Fokusgruppe
Hvad er DIN holdning til World
AIDS Day-kampagnen 2015?
AIDS-Fondet søger mænd og kvinder i
alderen 35-65 år, der lever med hiv til
fokusgruppe-interview!
Dette års World AIDS Daykampage vil blive lanceret i Sverige og i Danmark på World AIDS Day 2015. Det er
Hiv-Sverige og AIDS-Fondet i Danmark, som står bag kampagnen, som skal sætte
fokus på den stigmatisering, mennesker der lever med hiv oplever.
Til fokusgruppe-interviewet skal du forholde dig til kampagne-materialet. Din
oplevelse af kampagnen og svar vil vi bruge til at forbedre kampagnen inden den
lanceres den 1.december 2015. Både du og dine svar vil være anonyme.
Der vil være forplejning i form af sandwich, kaffe og kage, samt en lille gave og en
varm tak for din deltagelse og hjælp.
Tidspunkt: 7. oktober kl. 19.30-21.30
Hvor: AIDS-Fondet, Vestergade 18E, 1456 København K
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Tilmelding: line@aidsfondet.dk, eller mobil 61558869
Vi håber du har lyst til at hjælpe os med at lave en fantastisk World AIDS Day
kampagne i år!
Venlige hilsner
Line Rasmussen og Jane Fogedby

BLU Yoga by Asha A
Fredag den 02. oktober 2015 kl. 16.15-17.30.
Fredag den 16. oktober 2015 kl. 16.15-17.30.
Fredag den 30. oktober 2015 kl. 16.15-17.30.
Hiv-Danmark tilbyder igen BLU Yoga for hiv-smittede og pårørende. Det foregår i
Loungen, Vestergade 18E, 4.sal. Vores lærer hedder Asha A.
Det er gratis at deltage, og du møder bare op. Det er ikke velset at komme for
sent. Har du din egen yogamåtte, er du velkommen til at medbringe den, ellers har
vi ekstra yogamåtter og tæpper. Kom glad og husk løst siddende tøj. Vi glæder os
til at se dig.
BLU Yoga er en moderne skole i Hatha Yoga, der har en filosofisk kerne i tantriske
traditioner. Med fokus på vejrtrækning som bidrager til at skabe en holistisk yoga
oplevelse. Deltagerne bliver udfordret mentalt og fysisk i et sikkert og nærende
miljø. Yogiji er registreret yogalærer og certificeret underviser i BLU Yoga.
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Jubilæum
I anledning af Solveig Roths 25
års jubilæum som rådgiver vil det
glæde AIDS-Fondet (og Solveig) at
se netop dig til reception i
Vestergade 18E i København K
torsdag den 8. oktober kl 15.0017.00.

Tid til vaccination for influenza
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at hiv-smittede vaccineres mod influenza.
I den seneste vejledning fra WHO tolker Sundhedsstyrelsen, at vaccinationen bør
tilbydes hiv-smittede. For hiv-smittede er influenzavaccinationen gratis via deres
praktiserende læge fra 1. oktober 2015 og frem til 1. marts 2016.
Sundhedsstyrelsen skriver endvidere:
– Vaccinationen nedsætter risikoen for at få influenza. Hvis man alligevel bliver
smittet, bliver sygdommen mindre alvorlig. Man kan ikke få influenza af at blive
vaccineret. Generelt er tilslutningen til vaccination lav blandt borgere med kronisk
sygdom, og Sundhedsstyrelsen iværksætter i disse dage en kampagne for at
oplyse risikogrupperne om tilbuddet om vaccination og fordelene ved at blive
vaccineret.
Find mere information om vaccination, influenza og kronisk sygdom på
www.beskytdigmodinfluenza.dk
Bekendtgørelsen om influenzavaccination, der beskriver, hvem der kan få en
vaccination gratis: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174040.
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COCOMOstudiet
Siden marts måned i år har man inviteret
hiv-smittede fra Hovedstaden til helbredsundersøgelser på Rigshospitalet i forbindelse med et forskningsprojekt kaldet
COCOMO (Copenhagen Co-morbidity in
HIV infections). COCOMO er en uddybende undersøgelse om sundhed og sygdom
med fokus på hjerte, lunge og lever.
Projektet løber over de næste 2 år, og det er
forskernes håb, at over 1.500 af de ca.
2.700 hiv-smittede, der går til kontrol i
Hovedstaden, vil deltage i projektet. VI&HIV
har mødt den projektansvarlige læge,
Susanne Dam Poulsen, for at høre nærmere
om selve undersøgelsen. Læs
interviewet her.

Svensk/dansk bodymapping, oktober
Seneste nyt klippet fra Positivgruppens hjemmeside: * Medlemsskab * Yoga i
Villaen 2015 * Lørdags bar for unge hiv-positive * Så mødes vi til svømning igen! *

Medicin pg medspriser
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