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Hiv-Danmark afholder årsmøde i Århus
Lørdag, den 24. april 2004, fra
kl. 13.00-18.00 afholder HivDanmark årsmøde i Lysthuset,
Vestergade 5, 8000 Århus C.
Forinden årsmødet afholdes der formøde for medlemsforeninger og
enkeltmedlemmer for at fordele
stemmerne inden selve årsmødet.

Transport
Hiv-Danmark dækker rejseudgifter
for én person pr. medlemsforening
med det billigste offentlige transportmiddel. Rejseudgifter for enkeltmedlemmer og støttemedlemmer
dækkes ikke.
Udgifter ved overnatning mellem
lørdag og søndag dækkes for afgående og nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Stemmeberettigede

ISSN 1397-0526

Medlemsforeningerne bedes meddele Hiv-Danmark deres medlemstal, for at vi kan opgøre det samlede
antal stemmer før årsmødet, samt
meddele, hvem de sender som
stemmeberettigede personer. Disse
oplysninger skal være Karen Skinnerup fra Rådgivning Vest i hænde
senest fredag, den 9. april 2004.
Ring på tlf 70 22 58 68 (10-15) eller
send en e-mail til k.skinnerup@hivdanmark.dk.
Det er kun medlemsforeninger og
medlemmer, som har betalt kontingent for 2004, som er stemmeberettigede. Er dit medlemsskab
først fornyet fra marts måned eller
senere, medbring da kvittering til
årsmødet.

medlemsforninger, enkeltmedlemmer, pårørende, frivillige og
ansatte. Tilmelding sker ligeledes
til Karen Skinnerup fra Rådgivning
Vest. Ring på tlf. 70 22 58 68
(10-15) eller send en e-mail til
k.skinnerup@hiv-danmark.dk.
Ønsker du at deltage i Årsmødemiddagen lørdag aften er tilmelding inden fristen den 9. april 2004
til Rådgivning Vest også nødvendig.
Pris for at deltage i middagen er kr.
60 uden drikkevarer.

Opstilling
Ønsker du at opstille til valg til
bestyrelsen, kan du indsende et par
ord om dig selv. Så har du mulighed
for at blive præsenteret på et indstik til medlemsbladet i april måned.
Det er dog ikke en forudsætning for
at opstille til valg.
Du kan indsende dit indlæg til
Magazinet, mærket ’kandidatur’ i
brev, på fax eller e-mail (se adresse
og kontaktmuligheder forneden til
venstre på denne side).
Tidsfristen for opstillede kandidater
til bestyrelsesåret 2004-2005 er
fredag, den 12. marts 2004.
Som bestyrelsesmedlem kan du
ikke benytte dig af Hiv-Danmarks
rådgivningstilbud, men du har
mulighed for at få dækket udgifter
til eventuel anden rådgivning.

Årsregnskab
Regnskab for 2003 godkendt af revisor kan revireres i sekretariatet fra
mandag, den 22. marts 2004 (se
adresse og kontaktmuligheder forneden til venstre på denne side).

Tilmelding

Årsberetning

Alle bedes af hensyn til planlægning
af årsmøde tilmelde sig senest
den 9. april 2004. Det gælder

Beretning udsendes i begyndelsen
af april.
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Forslag til Årsmødet
Forslag, som øskes behandlet på
årsmødet, skal i følge vedtægterne
være foreningen i hænde senest
14 dage før årsmødet. Sekretariatet
modtager derfor forslag senest
fredag den 9. april 2004 til behandling ved årsmødet(se adresse og
kontaktmuligheder forneden til venstre på denne side).
Vi håber på at se så mange som
muligt ved Årsmødet i Århus.
Vel mødt!
Henrik Arildsen, formand

Hiv-Danmarks Årsmøde 2004
Lysthuset
Adresse
Vestergade 5
8000 Århus C

Program
11.30-12.00 Formøde for medlemsforeninger, pårørende
og enkeltmedlemmer
Frokost
13.00-14.00 Sygdom og seksualitet
Oplæg og diskussion
ved læge og seksualitetsforsker
Christian Graugaard
Pause
14.30-18.00 Årsmøde 2003
18.00-21.00 Årsmødemiddag, husk
tilmelding inden den 9.
april 2004

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.

Hiv-smittet anklaget for at have dyrket usikker sex
Kommentar af Ole Morten Nygård, Retsudvalget

I en verserende retssag fra
Esbjerg vil anklagemyndigheden kræve ubetinget fængselsstraf og udvisning af
hiv-smittet kvinde.

Hiv-Danmark overværede første
retsmøde den 19. februar, der dog
ikke førte til domfældelse, da sagen
endnu ikke er færdigbehandlet.
Kvinden, som er fra Tanzania,
er dansk gift og har permanent
opholdstilladelse i Danmark. Hun er
anklaget efter straffelovens § 252,
stk. 2, idet hun er hiv-smittet og 3
mænd påstår, at de måske har haft
ubeskyttet sex med hende. Ingen af
mændene er blevet smittet.

Tvist om sex fandt sted
Tre mænd har under retssagen
vidnet mod kvinden. De påstår, at
de har dyrket sex med kvinden
uden brug af kondom, men ved ikke
om hun har brugt femidom. Kvinden
erkender, at hun har dyrket sex med
én af mændene, men at de to andre
anklager er falske. Hun siger, at hun
har brugt femidom i samlejet med
den ene, som hun har været i seng
med, og med en anden, som ikke er
indkaldt som vidne.

Påvirket under akten
Mændene erkender, at de har været
stærkt påvirkede af alkohol ved
samlejerne, og kunne i retten derfor
stort set ikke gøre rede for deres
gøren og laden under akten.

Sagen er så tynd og minder mest
om hævn og ønske om erstatning.
Der har været antydninger af pengeafpresning. Til den anklagede forsvar er det fremført, at det ene
vidne efter sigende har tilbudt ikke
at vidne mod at få penge, hvilket
den anklagede havde afslået.

Domstol over for rådgivning
Det er grotesk og pinligt, at vi her
i Danmark skal bruge syv højtgagerede folks tid og tilhørende midler
på at løfte dyner hos tre mænd og
en kvinde, som ikke kan finde ud
af, hvad de eventuelt har ligget og
rodet med i stangberuset tilstand.
Og det er yderst pinligt, at offentligheden skal snage i så intime sager
som sekualpraktikker i små esbjergensiske hjem.
At benytte sig af domstol nu frem
for rådgivning gør sagen endnu
mere forargelig mig. Det er især
med tanke på, at Hiv-Danmark i
en fem års periode fra 1995 og
frem til 2001 havde en samarbejdsaftale med Ribe Amt, hvor byen
Esbjerg ligger, om at levere rådgivning til hiv-smittede og pårørende.
Det havde unægtelig været en billigere og langt bedre samfundsmæssig løsning på Esbjerg-sagen,
hvis der havde været rådgivning til
rådighed i stedet for en domstol.

Konsekvens af udvisning
Sagen får dog en mere dyster
karakter, hvis kvinden foruden en

Ny portoordning for medlemsblad
Fra næste nummer af Magazinet indføres ny portoordning.
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Hiv-Danmark foretager i den kommende tid tilpasninger af medlemsposten på baggrund af, at Post
Danmark ikke længere modtager tilskud til at udbringe foreningsblade.
Hiv-Danmark har søgt økonomisk
støtte fra en pulje, der administreres gennem biblioteksstyrelsen,
men statens tilskud på området er
samlet set reduceret fra 188 mio.
kr. til 26 mio.kr. Der er dog en lang
række foreninger, som ikke længere
er berettiget til tilskud gennem den
nye ordning. I begyndelsen af april
forventes svar fra Biblioteksstyrelsen om tilsagn eller afslag på støtte,
og fra begyndelsen af maj uddeles
da økonomisk tilskud.
Hiv-Danmark – Magazinet Lille – Marts 2004

Tilpasninger
Med de nye vilkår udgiver Hiv-Danmark mindre omfangsrige udgaver
af Magazinet STOR for at portoudgifterne nede. Herved imødegås nogle af omkostninger, men
portoudgifterne forventes alligevel
at stige med næsten 60 % fra
niveauet for 2003.
For at imødegå yderligere udgifter
arbejder Hiv-Danmark med forskellige strategier. Vi søger sponsorarter
og vil udbringe en del af posten
til indre by ved hjælp af frivillig
arbejdskraft. Der kan derfor forekomme mindre uregelmæssigheder
i løbet af foråret i leveringen af post
til medlemsforeninger og andre, der
modtager mere end et ekemplar.
Vi håber på jeres forståelse.

eventuel strafudmåling tillige fratages sin opholdstilladelse i Danmark.
Udvises kvinden til sit hjemland,
bliver følgerne alvorlige. For dér
vil kvinden ikke kunne tilbydes en
behandling mod hiv på samme
niveau som den, der findes i Danmark.
Såfremt kvinden idømmes straf
med efterfølgende udvisning, kan
hun risikere at dø i sit hjemland pga.
manglende, for dyr eller utilstrækkelig behandling.
Skrækeksemplet er hentet fra
Sverige, der har udvist indvandrere
som til lande, hvor behandling ikke
er mulig. Det er interessant at
nævne i denne sammenhæng, at
man normalt ikke må udvise personer, som ved ankomsten til hjemlandet kan frygte for deres liv.
Hiv-Danmark mener, at udvisning
til lande uden gratis og optimal
behandling aldrig skal kunne forekomme.
Straffelovens § 252
Med fængsel indtil 4 år straffes den, der
for vindings skyld, af grov kådhed eller på
lignende måde volder nærliggende fare for
nogens liv eller førlighed.
Stk. 2. På samme måde straffes den, der på
hensynsløs måde forvolder fare for, at nogen
smittes med en livstruende eller uhelbredelig
sygdom.

Fem års plan
Den amerikanske regering
lancerede mandag den 23.
februar 2004 sin fem års plan
for at bekæmpoe den stigende hiv/aids-epidemi.
Med den amerikanske ambassadør
Randell L. Tobias i spidsen vil der
over en fem års periode uddeles
ikke mindre end 15 mia. USD.
15 lande på det afrikanske kontinent er tiltænkt hovedparten af
støtten, men i rapporten understreges også vigtigheden af en global
indsats.
Rapporten omtaler en ABCmodel, hvor afholdenhed, troskab
eller kondombrug indgår. Ligeledes
vægtes indsatser, der kombinerer
forebyggelse, behandling og
omsorg. Projekter og organisationer, der ikke tager eksplicit afstand
fra prostitution og anden form for
salg af sex (sextrafficking) kan ikke
komme i betragtning som modtager
af økonomisk støtte.

2. Nationale Aids-Konference
Den 29. januar var DGI-byen
i København vært for den 2.
Nationale Aids-Konference.
Sundhedsstyrelsen, infektionsmedicinere og forskellige medarbejdere
i etniske hiv/aids-projekter, projekter om seksuelt overførbare
sygdomme og stigmatisering præsenterede oplæg om målsætninger
og erfaringer ved konferencen.
Sundhedsstyrelsen er overordnet
tilfreds med Rammeplanen og ser
ude omkring i landet, at amter
og organisationer samarbejder på
området for hiv/aids, seksuel overførbare sygdomme og uønskede
graviditeter.
Infektionsmedicinere påpegede,
at anvendelsen af forebyggende
behandling mod hiv/aids (PEP) har
lagt sig på et rimeligt niveau.
Infektionsmedicinerne indgår gerne
i dialog med skadestuer, rådgivere
og andre for at udbrede kendskabet
til PEP og sikre, at folk tilbydes
behandling efter behov.
Ændret fedtfordeling hos hiv-

patienter er nu ved at blive undersøgt. De hidtidige hypoteser har
ikke givet et klart billede af, hvormeget sygdommen og medicinen
spiller ind ved den ændrede fedtfordeling. En række initiativer er ved at
blive sat i gang for at få et bedre
måleligt udgangspunkt for senere at
kunne tilbyde en behandling.
Projekter i hiv/aids-miljøet, i
amter m.fl. vidner om en stor
opmærksomhed på det etniske
samt på problemtillinger om hiv/
aids, seksualitet og stigmatisering.
Men projekterne er ikke jævnt fordelt ud over landet.
Som afslutning blev det problematiseret, at den øgede indflydelse
fra hiv/aids-miljøet på det offentliges hiv/aids-politik samtidig var
blevet fulgt af færre midler.
Den 2. Nationale Aids-Konference blev til i et
samarbejde under Aidskoordinationsgruppen
med sponsorat fra medicinalfirmaet BristolMyers Squibb og med støtte fra Center for
Forebyggelse under Sundhedsstyrelsen.
Interesserede kan få tilsendt en afrapportering ved at henvende sig til Hiv-Danmark,
Skinderg. 44, 2., 1159 Kbh K, på tlf. 33 32 58
68 eller på e-mail: info@hiv-danmark.dk

Highlights fra CROI 2004
Af Jens Wilhelmsborg, Internationalt Udvalg

I San Fransisco, USA, blev der
den 8.-11. februar afholdt den
11. konference om hiv og følgesygdomme (CROI).
På CROI var der stor opmærksomhed på co-infektion, dvs. når man
foruden hiv har en anden infektion,
f.eks. hepatitis.
Der var også fokus på superinfektion, d.v.s. hvis man er inficerede med en anden type af hiv
samtidig. Co- og superinfektioner
er dog ikke problematikker, som
behandlere i Danmark står overfor.
Særligt denne gang satte konferencen fokus på microbisider (hivdræbende gelé) og kvinderelateret
emner.

Medicinsk nyt
Der var en del godt nyt fra den
medicinske front. Særligt i fokus var
gruppen af medicin, som blokerer
for at hiv kan trænge ind i CD4cellen. Fuzeon, den nye type af hivmedicin (fusionshæmmerne), viser i
forsøg (TOROstudiet), at den ikke
medviker til ændret fedtfordeling.
Der var lovende nyt fra andre
typer af medicin fra samme gruppe,

CCR5 fra Schearing-Plough, der på
samme måde som Fuzeon blokerer
for immuncellens receptorer (modtagere).
Kaletra viste gode resultater fra
undersøgelser, hvor medicinen var
blevet givet i doser af en gang
daglig over for to gange dagligt.
Bristol-Myers Squibbs nye medicin, proteasehæmmeren Reyataz,
viste også lovede resultater. Den
var blevet brugt i stedet for Norvir
i kombination med Agenerase.og
viste gode resultater.

Andre undersøgelser
I SMARTstudiet blev det understreget, at man bør undersøge dispositionen for hjerte/kar-sygdomme
hos patienter, før man vælger en
behandling mod hiv.
På konferencen blev der introduceret et test-kit, der er i stand til
hurtigt at afklare, om testpersonen
er ved at udvikle hiv (serokonvertere). Forsøget havde kørt i North
Carolina, USA, hvor man på over 12
måneder havde screenet mere end
100.000 personer. Blandet denne
gruppe fandt man 130 positive test.

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 afdelingsleder 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. 70 22 58 68
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 40 kr. Tilmeld dig
senest søndagen før på tlf. 86 93 68 00 eller
på e-mail: primitivo@webspeed.dk
2.3. Rosmarinstegt svinekam, ristede kartofler, spinat m/pinjekerner & saut. løg.
Citronis m/hele pistacienødder.
9.3. Grøn linsesuppe m/timian, baconcrisp
& croutoner. Tunsteak, kartoffelbåde, krydderurtesauce & tomatsalat.
16.3. Chili con carne m/kødstykker, salsa,
tortillachips, cremefraiche & hjemmebagt
flutes. Gorgonzola pærer m/mandelflager.
23.3. Thailandsk risnudelsuppe m/brød.
Svinemørbrad, bulgursalat & ovnbagte kartofler.
30.3. Helstegt lammekølle, kartoffelsouffle
m/fetaost/rosmarin & linsesalat m/valnødder.
Eksotiske frugter m/kanel-limesirup & ristede
mandler.

Rådgivning Vest
Fyn og Jylland
Vestergade 5, 2., 8000 Århus C
Henvendelse på tlf. 70 22 58 60,
hverdage ml. kl. 9.00-14.00.

Rådgivning Øst
Sjælland og Øerne
Skindergade 44, 1., 1159 Kbh. K
Henvendelse på tlf. 33 32 58 60,
hverdage ml. kl. 10.00-14.00.
Hiv-Danmark – Magazinet Lille – marts 2004
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Et sted for folk berørt af hiv
Onsdag 14-22
Torsdag 14-22
Fredag 14-22
Skinderg. 21 - 1159 Kbh K - tlf. 33 32 58 61
Onsdag d. 3.3.
Fyldt kyllingebryst m/kartofler & karrypasta
V: Basilikumtærte
Torsdag d.4.3.
Oksefilet m/estragonsauce. V:Basilikumtærte
Fredag d. 5.3. Kafe Knuds gæstebud:
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. 10.3.
Fisk. V: Grøntsagsomelet
Torsdag d. 11.3.
Urtemarineret kyllingefilet
V: Grøntsagssuppe m/hvidløgbrød
Fredag d. 12.3. ’Uffe & Søren’ serverer:
’Gule ærter’ med det, der skal til.
Onsdag d. 17.3.
Kalveruller m/Ratatouille. V: Fyldt pandekage
Torsdag d. 18.3.
And i rød thai karry
V: Grøntsager i rød thai kary
Fredag d. 19.3.
Hakkebøf m/bløde løg. V: Spinattærte
Onsdag d. 24.3.
Mousaka. V: Grøn tærte
Torsdag d. 25.3.
Oksesteg m/peberrodssauce
V: Pasta m/gorgonzolasauce
Fredag d. 26.3.
Hønsekødsuppe m/tarteletter
Onsdag d.31.3.
Tandorimarineret kylling. V: Pirog med fyld
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.

Storbritannien: 7000 nye tilfælde
Statistik antyder mere end
7000 nye tilfælde af hiv i Storbritannien i 2003.
Antallet for 2003 er derved 20
% større end opgørelsen for
2002. Den engelske hjemmeside
www.aidsmap.com beretter, at man
for 20003 indtil videre har opgjort
over 5000 tilfælde af hiv-smittede,
hvor man på samme tidspunkt
sidste år havde opgjort omkring
4200 tilfælde.
Stigningen ses både hos heterosom homoseksuelle. De homoseksuelle påregnes i år at udgøre hele
2000 tilfælde. Det sker samtidig
med, at antallet af ny-konstaterede
homoseksuelle, der var ny-smittede
i 2003, er øget og nu udgør ca.
10 %. Blandt de heteroseksuelle
angiver 80 % af personerne, at de
er blevet smittet med hiv uden for
Storbritannien.

Flere ny-smittede i Norge
Ritzaus Bureau beretter den 24.
februar 2004 om, at der har aldrig
været så mange nye tilfælde af hivsmittede i Norge. For 2002 blev der

En kost, der er rig på fibre og
proteiner, synes at beskytte
mænd mod at øge fedtmængden ved maven.

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 februar & marts udstiller Renate Borgen
Hiv+Gay Late night café
Lørdag den 3. april kl. 21.00 til ?
En festlig og sjov aften for hiv+ bøsser, m/
øl, vin og spiritus til rimlige priser. Du skal
medbringe det glade smil og gode humør.
Vi ses!

Støttecenter for hiv-smittede
og pårørende
Sdr. Boulevard 70
5000 Odense C
Tlf. 66 12 12 91

Vi holder Påskelukket torsdag d. 8.4. og
fredag d. 9.4. God påske

registreret et rekordhøjt antal på
205, og når indberetningerne er talt
op for 2003, ventes tallet at blive på
mellem 220 og 230 nye hiv-tilfælde.

Ernæringsrig kost godt mod
ændret fedtfordeling
Den engelske hjemmeside
www.aids.com omtalte i december
2003 en amerikansk undersøgelse
blandt 75 hiv-smittede mænd, der
har set på sammenhængen mellem
ernæringsrig kost og fedtfordeling.
Hos gruppen af mænd, der
ikke øgede fedtmængden omkring
maveregionen, fandt man et højere
gennemsnit af forskellige typer af
kostfibre (fra letopløselige til stivelse). Den gavnlige effekt ved et
højt fiberindhold i kosten kendes fra
andre studier. Det synes at sænkeblodsukker og mængden af kolesterol.

Onsdag d. 7.4.
Påskelam. V: Risotto m/skaldyr

I de foregående år har Storbritannien som andre europæiske lande
været vidne til en stigning i forekomsten af seksuelt overførbare
sygdomme blandt befolkningen.
Selv om flere lader sig teste og
personer fra højepidemiske lande
immigrerer til Storbritannien, tilskrives stigningen i antallet af hiv-tilfælde en øget usikker sex-adfærd.
Indsatsen med at oplyse den
brede befolkning, og særlige grupper med risikoadfærd til at have
kondomer på sig, anbefales bl.a.
af det engelske forebyggelsescenter, Health Protection Agency (HPA),
som strategier for at reducere antallet af ny-konstateret hiv-tilfælde.
Men lange ventetider på teststeder ses også som en alvorlig
hindring i at kunne begrænsne epidemien, foruden den manglende
indsats til at få bøsser til i større
udstrækning at lade sig hiv-teste.

Hiv-gruppen på Fyn

Mandag 11-16
Tirsdag 14-22
Onsdag 11-16
Torsdag 19-22
Fredag 13-17

Indholdet af pectin i kosten, som
især kendes fra æbler og bær,
synes tillige at være meget gavnlig
mod en øget fedtmængde. Pectin
er kendt for sin evne til at opsuge
væske i tarmen og derved modvirke
diarré. Men pectin sænker også
mængden af fedtproteinet LDL.
Ligeledes viste en høj mængde af
protein i kosten blandt gruppen af
de 75 hiv-smittede at modvirke øget
fedt på maven.
Forskerne bag undersøgelsen
understeger dog, at en ernæringsrig
kost blot er et aspekt for at modvirke en øget fedtophobning.
Foruden ernæring viste undersøgelsen også, at vægttræning og
ryge-stop er vigtige udgangspunkter
for ikke at tage på i vægt.
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