Kort nyt fra Milano
af Peter Tangsgaard, Internationalt Udvalg
Konferencen i Milano fra den 7. til den
10. juli omhandlede diskussioner om den
øgede seksuelle risikoadfærd blandt hivsmittede og den manglende internationale opmærksomhed og politiske vilje til at
sætte ressourcer af i kampen mod
hiv/aids.
I et studie foretaget på St. Mary’s Hospital i
London har Dr. Norbert Tamm undersøgt de
barrierer, der opstår mellem sundhedspersonale og hiv-smittede om forebyggelse af hiv.
Omkring 40.000 personer er smittet i Storbritannien og hver år konstateres lidt over
4000 hiv-positive. Der er iværksat forskellige
strategier for at begrænse smitteoverførsel,
blandt andet ved at oplyse og vejlede personer,
der er smittet med hiv.
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blandt personalet var et ønske om undervisning/supervision.
Det var stor usikkerhed, om man skulle vejlede personer til at være åbne om deres status,
ligesom der også var usikkerhed om juridiske
problematikker i forhold til den generelle vejledning om seksualadfærd.
En sidste pointe, Norbert Tamm fremførte,
var forskellig opfattelse blandt personale om
ansvar for sikker sex mellem den smittede og
den ikke-smittede.

Dr. Norbert Tamm konkluderede, at der er
stor forskel i sundhedspersonalets evne til at
diskutere og håndtere hiv-smittedes seksualadfærd.
Der er derfor behov for at afdække de kompetencer, der er behov for blandt sundhedspersonale, så de kan virke sundhedsfremmende i
Dr. Norbert Tamm har med sin undersøgelse deres arbejde med vejledning om seksualadfærd
sat sig for at afklare, hvordan sundhedspersona- for hiv-smittede.
le forstår risikofyldt sex hos hiv-smittede
I næste Magazin, Stor, som udkommer i oktomænd, der har sex med mænd.
ber, bringer Hiv-Danmark et referat fra konfeDr. Norbert Tamm fandt, at personalet har
rencen.
problemer med at tale med patienterne om
seksualadfærd. Han fandt ligeledes, at der
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af Jens Wilhelmsborg, Internationalt Udvalg
Fra den 13. til den 16. juli var en række
forskere samlet til en international konference i Paris om hiv-sygdommens opståen, udvikling og behandling.
Konferencens gennemgående tema omhandlede den høje forekomst af resistent virus, der
er fundet blandt ny-konstaterede hiv-smittede.
I Europa anslås det, at op mod 10% af de nykonstaterede hiv-smittede er smittet med virus,
der er resistent over for forskellig anvendt behandling. Herved indskrænkes muligheder for at
tilbyde behandling.
Samtidig bliver det stadig mere udbredt i lande i Afrika og Østeuropa, at personer smittes
med mere end en type hiv. Herved kan udviklingen af en vaccine vanskeliggøres.
Samlet set var der derfor skruet ned for optimismen blandt konferencens 6000 forskere,
der var samlet fra rundt om i verden.
Møde i den globale fond
I forlængelse af konferencen var der møde i
den globale fond mod tuberkulose, malaria og
hiv. Den globale fond blev til ved den særlige
forsamling ved FN, UNGASS, i 2001.
På mødet i Paris blev det oplyst, at fonden
stadig mangler midler. For dette år anslås fondet alene at mangle 500 mio. $.

Fondet får ikke tilført flere midler fra de enkelte nationalstater. Derved bliver det svært at nå
målsætninger om at uddele midler til projekter.
Formand for Fondet, Thommy Thompson,
der ud over denne post beklæder hvervet som
social– og sundhedsminister i USA, sagde på
mødet, at USA med sin donation på 15 mia. $
til internationalt hiv/aids-arbejde over 5 år har
ydet mere end rigeligt.
Ud af de årlige bidrag på 3 mia. $ er 1 mia. $
tiltænkt fondet. Midlerne er dog bundet op på
den klausul, at USA højst bidrager med 1/3 af
midlerne til fondet.
På den Europæiske Unions vegne har den
franske præsident Chirac og den engelske premiereminister Blair dog meddelt, at europæerne ikke er villige til at betale mere til fondet.
Fondet har indtil videre modtaget op til 200
ansøgninger fra 85 lande på samlet godt 2 mia.
USD. Fondet vil kunne yde økonomisk støtte til
ca. halvdelen af disse ansøgninger.
Aktivister, der demonstrerede i forbindelse
med mødet, efterlyste bidrag fra nationalstaterne på 10 mia. $ for at sikre behandling til alle
hiv-smittede. 6 mio. afrikanere er i dag afskåret
for muligheden for at modtage behandling.
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Kommunikationsundersøgelsen 2003
Bladenes indhold
62 ud af 65 (95%) svarer, at de læser
I januar 2003 blev der udsendt Hiv-Danmarks medlemsblade.
Spurgt til hvilket emne, som læserne
et spørgeskema, hvor Hiv-Dansynes er vigtigst, er ”Nyt om medicin”
mark ønskede at undersøge tilfredsheden af kommunikationen sat højest, mens ”Kontaktannoncer”
mellem medlemmer og forenin- og ”Menuplaner” er mindre vigtige for
læserne.
gen.
Spurgt til hvad læserne savner, tegHer følger et resumé af undersøner der sig et lignende billede. Der er
gelsen.
dog færre, der besvarer dette (ca. 60%
Hiv-Danmark modtog indtil midten af dem, der svarer på hvad de interesaf april 65 besvarelser. I spørgeskema- serer sig for).
et blev modtageren bedt om at oplyse,
Med andre ord er medicinsk stof
alder, køn, postnummer og hiv-status.
Der bliver spurgt til den kommunikati- værdsat blandt læserne, og der er flere, der ønsker at læse mere om dette
on, der hidtidig har været mellem
medlemmer og Hiv-Danmark for ma- emne.
gasinerne og hjemmesiden samt andre Fordi der er anvendt forskellig metodik ved afkrydsningen af disse spørgsrelevante organisationers hjemmesimål, er det kun yderpunkterne højeste
der.
I samme spørgeskema blev medlem- og laveste, der giver et umiddelbart
entydigt billede.
merne bedt om at tage stilling til en
mulig brug af rådgivning via e-mail.
Bladenes hyppighed
Hiv-Danmark udkommer årligt med
Metode
Ikke alle rubrikker er besvaret i de 8 små og 4 store magasiner. 51 (78%)
indkomne spørgeskemaer. Derfor er ud af 65 svarer, at de er tilfredse med
der ikke en komplet eller 100% besva- denne form for udgivelse.
2 (3%) svarer, at de ønsker færre blarelse inden for en enkelt kategori af
de, mens 12 (18%) svarer, at de ønsvar.
Hvad angår gyldigheden af de enkel- sker flere store magasiner. 3 personer
(5%) svarer, at de ønsker flere små
te svar, har enkelte spørgsmål givet
magasiner.
forståelsesproblemer. Ikke alle
værdisætter nyhedsstoffet ud fra samme metode og med samme intensitet. Hiv-Danmarks hjemmeside
Hjemmesiden for Hiv-Danmark beAndre igen besvarer med afkrydsning.
søges hver dag af 40-50 personer. Fra
Ligeledes er der problemer med at
de indkomne svar tyder det ikke på, at
fremstå anonymt, når postnummer
det kun er vore medlemmer, der beskal angives.
nytter sig af hjemmesiden. I så fald
Spørgsmål, der afgrænser sig i forskulle mindst 4-5 personer have svaret
hold til tid har ikke voldt de store
problemer, men der forekommer en- at de besøger hjemmesiden dagligt
kelte tilfælde af svar på flere kategori- eller en større del af gruppen, at de
besøger hjemmesiden ugentligt.
er inden for samme spørgsmål.
Fra spørgeskemaet har vi fået at vide,
at 1 person, svarende til 2%, besøPålideligheden er relativ høj. Der er
ger hjemmesiden hver dag. 24 (37%)
udsendt 573 spørgeskemaer med
angiver, at de besøger hjemmesiden en
medlemsposten.
gang om måneden, og 37 (57%) har
De 52 hiv-smittede udgør en svarangivet, at de aldrig besøger Hivprocent på lidt under en tiendedel af
vore hiv-smittede medlemmer, mens Danmarks hjemmeside.
Med andre ord besøger i snit 2 ud af
de 12 pårørende udgør en tredjedel af
65 medlemmer dagligt vores hjemmevore pårørende enkeltmedlemmer.
side.
af Morten Eiersted, informationsmedarb.

Omregnet giver det en frekvens på 20
medlemmer om dagen, som besøger
hjemmesiden.
Lidt over halvdelen af besøgene er fra
ikke-medlemmer.
Det er især henvisninger til andre
hjemmesider, som de besøgene synes
er godt ved hjemmesiden. Herefter
følger nyhederne.
Portalen hiv.dk
Af de 65 respondenter besøger 1
(2%) portalen dagligt, 2 (3%) besøger
portalen ugentligt og 18 (28%) en gang
om måneden.
37 (57%) af besvarelserne angiver, at
de aldrig besøger portalen.
Det er især generel information,
som de besøgene synes er godt ved
hjemmesiden.
Andre hjemmesider
Der er færre besøg på andre hjemmesider end på Hiv-Danmarks egen
blandt de adspurgte.
På den mest besøgte har 35 ud af 65
(53%) aldrig været der. For den mindst
besøgte af de hjemmesider, som vi har
spurgt til besøg fra medlemmer af HivDanmark, har hele 50 ud af 65 (77%)
ikke besøgt den.
Rådgivning via e-mail
I spørgeskemaet ville Hiv-Danmark
også afdække, om der ville være et
ønske om en ny form for rådgivning.
Derfor blev der i spørgeskemaet
spurgt til, om medlemmerne kunne
forestille sig at benytte sig af e-mail
ved psykosocial rådgivning.
7 ud af 65 (10%) kan i høj grad forestille sig rådgivning via e-mail, mens 18
ud af 65 (28%) måske kunne foresetille
sig det.
18 (28%) kunne aldrig forestille sig at
blive rådgivet over e-mail, mens 13
(20%) er i tvivl.
Hiv-Danmark takker for besvarelserne og vil bruge tilbagemeldingen fra
medlemmerne i det videre arbejde
med at forbedre kommunikationen
mellem foreningen og dens medlemmer.

