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Hiv-Danmarks Strategiplan 2012-2016 opstiller retningslinjer for hvordan vi
ønsker at nå vores vision om at være en stærk og samlende landsdækkende
patientforening for alle hiv-smittede og pårørende i Danmark.
Til at nå vores vision er der i strategiplanen defineret syv konkrete formål for
foreningen:
- At arbejde for bedre vilkår for hiv-smittede og deres pårørende i
Danmark, uanset smittemåde
- At arbejde for forbedret somatisk og psykosocial omsorg for hiv-smittede
- At sikre rådgivningstilbud til hiv-smittede, pårørende, partnere og
efterladte
- At sikre en høj kvalitet i forebyggelsesarbejdet rettet mod hiv-smittede
og pårørende, herunder formidling af åben, direkte og ærlig information
- At udveksle erfaringer mellem hiv-smittede, deres organisationer og
andre organisationer, der beskæftiger sige med hiv og aids, samt oplyse
om hinandens arbejde
- At udtrykke fælles holdninger på hiv-smittedes vegne
- At give omverdenen et bredt og nuanceret billede af hiv-smittedes vilkår,
herunder modarbejde enhver form for diskrimination og stigmatisering af
hiv-smittede
Årligt vil bestyrelsen udarbejde en konkret og prioriteret handlingsplane med
beskrivelse af opgaver og mål på hvordan vi vil opfylde patientforeningens
vision.
I weekenden 20.- 22.juni 2014 var en samlet bestyrelse på
bestyrelsesweekend (med efterfølgende bestyrelsesmøde) hos Hiv-Norge i
Oslo.
På baggrund af igangværende aktiviteter, strategiplan og tidligere
handlingsplan, drøftede bestyrelsen aktiviteter og mål for perioden frem til
næste årsmøde i 2015.
I drøftelsen indgik også de idéer og ønsker vi fik fra vores fantastiske frivillige
på den årlige Hiv-Danmark Dag i januar 2014. På Hiv-Danmark Dagen var fire
temaer på programmet: Fortalervirksomhed, frivillighed, Kafe Knud og
medlemmer.
Den nuværende bestyrelse er ambitiøs, og ønsker at styrke Hiv-Danmarks
profil som patientforening for alle hiv-smitttede i Danmark.

Som selvstændig patientforening, er de økonomiske og personalemæssige
ressourcer begrænsede, og vi er derfor fuldstændig afhængige af frivillig
arbejdskraft. Vi har allerede en del hårdtarbejdende og loyale frivillige, der
hver dag gør en indsats for at få patientforeningen til at fungere. Men for at
gøre alt det vi ønsker, er der hele tiden brug for flere.
I bestyrelsens drøftelse af handlingsplan for 2014/15 var vi derfor også nødt til
at tage højde for, at alt ikke kan lade sig gøre med begrænsede ressourcer.
Men vi ønsker at gøre så meget som muligt.
I Hiv-Danmarks handlingsplan 2014-15 får du et fuldstændigt overblik over
alle de opgaver patientforeningen arbejder med, hvoraf nogle er løbende
opgaver over flere år.
På bestyrelsesweekenden besluttede vi også at gå i gang med en række nye
opgaver og mål:
Som den vigtigste nye opgave i 2014-15 har bestyrelsen besluttet at udvikle
en ny hjemmeside. Den nye hjemmeside skal have specielt fokus på
information til nysmittede, og inddragelse af vores medlemmer og andre
interessenter i forskellige debatter osv.
Vores mentorordning i København er en stor succes, og der er i Jylland og på
Fyn et stort ønske om at få en tilsvarende ordning. Vi vil undersøge hvordan
mulighederne er for at skabe et økonomisk grundlag for at etablere en
landsdækkende mentorordning, eller om en mentorordning baseret på frivillig
arbejdskraft kan etableres.
Som patientforening har Hiv-Danmark allerede en række holdningspapirer om
emner som frivillige, hiv-test og registrering af hiv-smittede. Bestyrelsen
ønsker at opdatere disse holdningspapirer, og lave nye holdningspapirer om
eksempelvis Stocrin som førstevalg, åbenhed om hiv, velbehandlethed og
sikkerhed for den bedste behandling.
Det årligt tilbagevendende Hiv-forum er en stor succes (allerede 65 har
tilmeldt sig årets Hiv-forum i august 2014), og gennem samarbejdet med de
øvrige nordiske hiv-organisationer i Hiv-Norden ønsker vi at undersøge, om det
er muligt at arrangere et fælles nordisk Hiv-forum i 2016.
Flere og flere hiv-smittede oplever tand-problemer, og for nogle patienter kan
større tandlægeregninger have uoverskuelige økonomiske konsekvenser. På
bestyrelsesweekenden fik vi en opdatering om de norske hiv-smittedes
lovfæstede ret til at få tandlægeregninger betalt. Bestyrelsen mener ikke det
er realistisk, at få indført en lignende lov i Danmark. Vi vil i stedet arbejde på
at påvirke Aids-Fondet til at ændre sine retningslinjer for patientstøtte.
Eksempelvis vil vi arbejde for at det i højere grad er hiv-smittede med et

dokumenteret økonomisk behov der får patientstøtte og at værdigt trængende
dermed kan få flere legater, eller kan få tildelt højere beløb end de nuværende
10.000 kr.
Både Hiv-Danmark, AIDS-Fondet, andre organisationer, og privatpersoner i
Danmark er involverede i internationalt hiv-arbejde. Hiv-Danmark er en dansk
patientforening – vi skal arbejde til gavn for de danske hiv-smittede, og særligt
prioritere opgaver indenfor Danmarks grænser. Men bestyrelsen ved, at HivDanmark og danske hiv-smittede har gavn af den viden, som en række
personer opnår gennem deres internationale arbejde. For at samle og dele den
viden vil vi danne et uformelt netværk, og løbende informere vores
medlemmer om hvad der foregår internationalt.
For at medlemmerne løbende kan følge med i, hvad patientforeningen er
involveret i, og hvordan arbejdet med vores indsatsområder går, vil vi fra
efteråret 2014 månedligt sende et elektronisk nyhedsbrev. Nyhedsbrevet er et
supplement til Vi & Hiv, og vil blive sendt til alle, der har tilmeldt sig vores
mailingliste. Nyhedsbrevet vil også blive lagt på vores hjemmeside.
I bestyrelsen håber vi, at endnu flere ønsker at deltage i vores løbende
aktiviteter, modtage vores nyhedsbrev, og/eller deltage i arbejdet.

