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Når historier om hiv spreder sig!
Af Henrik Arildsen, formand

Ekstra Bladet har ikke været
sen til at forfølge historien
om ’en ung hiv-spreder’ samt
formode at mindst 100 andre
unge bøsser kan været blevet
smittet af denne ene person
de sidste tre år.
På lillejuleaften bragte en
lokal TV-station i København,
TV-Lorry, tillige historien om
’den unge hiv-spreder’, og
efterfølgende har der været
indslag på andre TV-kanaler.
Hiv-Danmark fraråder på
det stærkeste formen med
at stå frem med hiv-anklager
i medierne. Sådan en fremgangsmåde forstærker kun
fjendebilledet af hiv-smittede
og virker stigmatiserende.
Der er ingen sandhed ved at stå
frem i medierne med anklager.
Selv om Hiv-Danmark endnu ikke
konkret kender deltaljerne i historien, må vi alle væbne os med
tålmodighed og se på de nærmere
forhold, som vil komme frem under
en eventuel retssag.
Historien er dog forventelig i
denne tid. Sidste år så vi for første
gang i Danmark det højeste antal
nykonstaterede hiv-tilfælde blandt
bøsser siden 1996. En række forhold peger på en stigning i antallet
af hiv-smittede bøsser: Blandt andet
udgør gruppen under 30 år nu 25%
af det samlede antal hiv-smittede
mænd, der har sex med mænd.
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konkrete sag, mener Hiv-Danmark,
at man bør være meget varsom
med at benytte sig af muligheden
for strafsanktioner ved hiv-smitte.
I den aktuelle debat er det vigtigt
at understrege, at der hos den
ikke-smittede ligger et ansvar for
at beskytte sig selv, samt at der for
den hiv-smittede er et ansvar for at
bekytte sin partner. Kan ens partner
ikke selv tage det ansvar, må man
gøre det for vedkommende.
Hiv-Danmark ser klart behovet
for en form for strafsanktion ved
ujævnbyrdige forhold. Det minder
kampsportssagen, hvor træneren
havde sex med eleverne, os smerteligt om.
Men avisoverskrifter om hivspredning hjælper ingen andre
end dem, som sælger avisen eller
dem, som ønsker at forarges. Ja,
hiv kan smitte ved usikker sex med
en hiv-smittet. Derfor kan man ikke
anvende alternativer til sex med
kondom i et bøssemiljø, hvor 5% er
smittet med hiv og vide sig sikker
mod hiv. Uanset alder eller partner!
Hvor forebyggende er en straffelov i de tilfælde, hvor den forhindrer hiv-smittede i at fortælle
partneren om sin egen status efter
kondomuheld og derfor om muligheden for PEP (hiv-forebyggende
behandling)? Ja, hiv-smittede koster
ca. 100.000 kr. om året at behandle
med medicin. Men uvidenheden
koster endnu mere.

Solidariteten
Vi må ikke fortabe os i hævnfølelser, når det udelukker muligheden
for at yde den hjælp og den støtte,
som gør det muligt at leve videre
med hiv.
Set alene i et straffelovsperspektiv bliver hiv-smittede til en gruppe
af bødler og ofre. Intet i denne
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opfattelse hjælper hiv-smittede
med skylden, fortrængningen eller
angsten.
Straffeloven inddeler derimod hivsmittede i et A- og B-hold (A: sikker
sex/B: usikker sex), og gengiver
en illusionen om, at det er faste
størrelser. At man kan rydde ud i de
brådne kar. De fleste erkender dog,
at straffeloven ikke virker forebyggende.
Der er netop behov for forebyggende tiltag. Såfremt tiltalte har
dyrket usikker sex uden hensyn til
sin partner, har den tiltalte først og
fremmest brug for hjælp!
Den hjælp, der bør ydes, må ikke
alene baseres på at udlevere en
pjece om PEP og tro sig sikker på,
at nu er alt klart og ligetil.

Søg hospital!
Hiv-Danmarks opfordring til sexpartnere til hiv-smittede, der mener
at have dyrket usikker sex med
vedkommede, er, at de bør opsøge
et hospital eller læge for at få taget
en hiv-test.
Det er det vigtigste budskab at
fremføre i denne debat. For det
er illusorisk at tro, at straffelovens
§252 kan stoppe smittespredningen
i Danmark.
Al erfaring peger på, at uden den
rette støtte, vejledning og omsorg
kan dagens A-hold blive morgendagens B-hold. Og den, som anklager,
blive den anklagede.
Lad den, der er ren, kaste den
første sten.

Læs Hiv-Danmarks politik i forhold
til straffelovens §252 på side 2 i
dette nyhedsblad.
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Nyt fra levekårsundersøgelsen
Af Mie Carstensen og Anders Dahl, levekårsundersøgelsen

Anders Dahl
T 3332 5868
Mie Carstensen
anders@hiv-danmark.dk
T 3332 5868
mie@hiv-danmark.dk

Disse ambulatorier har vi forsøgt
at være i løbende dialog med. Alle
ambulatorier er nu kommet i gang
med at uddele spørgeskemaet, og
uanset hvornår det enkelte ambulatorium kom i gang, har alle gjort et
stort stykke arbejde for at få det til
at lykkes.
Skemaerne kommer nu også retur
til Den Danske Hiv-Kohorte i en lind
strøm med mellem 10-20 skemaer
om dagen, hvilket er et utrolig flot
resultat. Det er dog fortsat vigtigt,
at så mange som muligt udfylder og
returnerer skemaet.

Systematisering
I den fase, vi nu er gået i gang
med, har vi brugt tiden på at sætte

Med fængsel indtil 8 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 hensynløs måde forvolder fare
for, at nogen smittes med en livstruende eller uhelbredelig sygdom.

Stk. 3.
Justitsministeren fastsætter efter
forhandling med sundhedsministeren, hvilke sygdomme der er omfattet af stk. 2.
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torier har der været en del
udfordringer forbundet med at
skulle organisere uddelingen
af spørgeskemaet til patienterne.

os grundigt ind i og systematisere
resultaterne fra de undersøgelser,
der allerede eksisterer, dels om
hiv-smittede og dels om levekår og
livskvalitet som helhed.
Det handler blandt andet om
forskellige undersøgelser om adherence, kontaktopsporing, diskrimination samt særlige forhold og
problemstillinger vedrørende etniske
minoriteter og stofmisbrugere. Det
handler også om undersøgelser, der
kan være med til at sammenholde
hiv-smittedes levekår, livskvalitet og
generelle sundhedstilstand med den
øvrige danske befolkning.

hedsstyrelsens Center for Forebyggelse, Statens Serum Institut, m.fl.).
Vi har planlagt at indkalde baggrundsgruppen hver 4.-6. måned,
for løbende at informere alle om
undersøgelsen og dens foreløbige
resultater. Det er vigtigt for os at
de foreløbige konklussioner drøftes
med baggrundsgruppen, som skal
føre undersøgelsens endelige anbefalinger ud i livet.

Følgegruppemøde og
baggrundsgruppe
I begyndelsen af november 2005
afholdte vi det første møde i vores
følgegruppe. Inden vi gik på juleferie, sendte vi invitation ud til det
første møde i undersøgelsens baggrundsgruppe, som skal afholdes
tirsdag d. 24. januar 2006.
Invitationen til deltagelse i baggrundsgruppen er sendt ud til alle
centrale aktører (hiv-organisationerne, de hiv-behandlende centre,
de amtslige (kommunale/regionale)
forebyggelses- eller aids-konsulenter, udvalgte institutioner der
arbejder med stofbrugere, Sund-

Nordisk vinkel
Vi har indgået et samarbejde med
hiv-organisationerne i de øvrige
nordiske lande via det nordiske
hiv-samarbejde NORDPOL. De
øvrige nordiske lande planlægger
i fællesskab med medicinalfirmaet
Bristol-Myers Squibb at gennemføre
en spørgeskemaundersøgelse af
hiv-smittedes levekår og livskvalitet,
blot i en mindre version end her i
Danmark.
For efterfølgende at sammenligne
resultaterne med danske forhold vil
der i den fællesnordiske undersøgelse indgå en række af de samme
spørgsmål, som vi har stillet i det
danske spørgeskema.

Yderlig information hos:
mie@hiv-danmark.dk
anders@hiv-danmark.dk

Hiv-Danmarks politik i forhold til straffeloven
§
§

§§

Straffelovens §252

Spørgeskemaet blev, som tidligere nævnt, færdigt i september 2005 og distribueret til de
otte hiv-behandlende ambulatorier. På enkelte ambula-
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Hiv-Danmark mener, at alle er forpligtet til at beskytte sig og andre
mod at blive smittet med hiv. Vi
mener, at ansvaret er gensidigt og
ligeligt, uanset om man kender sin
hiv-status, er i tvivl eller ved, at
man er smittet.

På den baggrund mener vi, at hivsmittede ikke skal kunne straffes
efter en særlig paragraf eller lov
men kun udfra den lovgivning, som
gælder for alle borgere i det danske
samfund.
De eneste steder, hvor vi ser, at
straf mod hiv-smittede er acceptabelt er, hvis den hiv-smittede
har påført andre hiv pga. usande

oplysninger, ved vold, tvang eller
ved at bruge hiv som et våben, der
medfører smitteoverførsel (legemsbeskadigelse).

Vi mener, at en hiv-smittet aldrig,
uanset om vedkommende har smittet en anden, skal kunne risikere at
miste retten til medicinsk behandling, sit danske statsborgerskab
eller andre borgerrettigheder.
I forbindelse med erstatningsansvar mener vi ikke, at den
hiv-smittede skal kunne gøres
erstatningspligtig med mindre, der
reelt er sket en smitteoverførsel.
Vedtaget af Hiv-Danmarks bestyrelse den 22. januar 2005.

Nyt fra Hiv-Danmark Vest
(tidl. Rådgivning Vest og AktHIVhuset)
Af Hiv-Danmark Vest

Vigtige datoer i januar i Hiv-Danmark Vest:
Tirsdag den 17. januar begynder
spisning for 2006. Herefter er der
spisning i cafeen tirsdage i ulige
uger.
Fredag den 20. januar kl. 13.0016.00 afholder Hiv-Danmark Vest
reception i Kannikegade 18. I den
forbindelse er der fernisering på
værker fra Malergruppen, og vinderen af navnekonkurrencen vil blive
afsløret.

Torsdag den 26. januar kl. 15.00
begynder torsdagscafeen første
gang efter jul og nytår.

– En stor tak til alle de frivillige
Handy-men og -kvinder, der har
hjulpet med at gøre andensalen
rigtig hyggelig … og en tak til alle
I andre for jeres tålmodighed og
overbærenhed.
Hiv-Danmark Vest

Hiv-Danmark Vest

Mandag-Torsdag, kl. 10-14

Kannikegade 18
8000 Århus C
T 86 18 16 46
Reception den 20 januar, kl. 13.00-16.00
Tirdagsspisning påbegyndes 17. januar,
fremover i ulige uger.
Hold øje på 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

Støt AIDS-Fondet og spar i skat

Af Thomas Kristensen, www.hiv.dk

Betal mindre i skat, og gør det
helt lovligt. I 2006 kan man
trække op til 6.600 kroner
fra i skat, hvis man støtter
AIDS-Fondet eller visse andre
velgørende organisationer.
Hvem ville ikke gerne slippe lidt billigere i skat? Og mon ikke de fleste
kan bakke op om AIDS-Fondets
vigtige arbejde?
Rent faktisk kan man slå to fluer
med et smæk ved at give et bidrag
til AIDS-Fondet og samtidig trække
en del af bidraget fra i skat. Der
gives dog ikke skattefradrag for de
første 500 kroner, og der er fastsat
en øvre grænse for, hvor meget
man kan trække fra i skat.
I 2006 er det maksimale skattefradrag 6.600 kroner. I 2006 kan
man dermed trække op til 6.600
kroner fra i skat, hvis man giver
7.100 kroner i gave til AIDS-Fondet

eller til en anden velgørende organisation.
Mindre kan også gøre det. Indbetaler man en gave på 1.000 kroner,
får man 500 kkroner i fradrag.
Indbetaler man 2.000 kroner, får
man 1.500 kroner i fradrag. Uanset
hvad, får man altså ikke fradrag for
de første 500 kroner, man har givet
i løbet af året.
Hvis man ønsker at støtte AIDSFondets arbejde og samtidig få
skattefradrag, kan man indbetale
gavebeløbet på giro 0001260.
For at få skattefradraget, skal
man skrive beløbet på selvangivelsen under ’Ligningsmæssige
Fradrag’, rubrik 55.
Se i øvrigt flere muligheder for
støtte på www.aidsfondet.dk

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

Noaks Ark Malmö
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

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)
Hiv-Danmark – Magazinet Lille – Januar 2006
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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 Solstråle-aktiviteter 2006
i Hiv-Danmarks regi
Af Solstrålerne

Tirsdag d. 17.01
Fyldt ribbenssteg m/sellerimos
Fuldkornspandekager m/vinterfyld
Onsdag d. 18.01
Fyldte pandekager m/u kød
Torsdag d. 19.01
Bøf Stroganoff. V:Orientalsk karrysuppe
Tirsdag d. 24.01
Lynstegte kinesiske grønsager m/u kød
Onsdag d. 25.01
Frikadeller m/hvidkålsstuvning
Kålblade med fyld
Torsdag d. 26.01
Det minder om ristaffel … vælg selv dit tilbehør, også uden kød
Tirsdag d. 31.01
Mørbradgryde. V: Kåldolmere m/svampefyld
Onsdag d. 01.02
Oksefilet m/estragonsauce
Pasta m/svampesauce
Torsdag d. 02.02
Hakkebøf m/bløde løg. V: Lasagne m/grønt
Brød og salat efter årstiden er altid inkluderet. Der serveres udvalgte forretter og
desserter. Priserne er: forret kr. 30, dessert
fra kr. 25 og hovedretter kr. 60. ’V’=Vegetar.
Der kan bestilles bord på T 3332 5861
Kafe Knud kan lejes / lånes til forskellige
formål: Pressemøder, kurser, møder, receptioner. Ring og hør nærmere.
Er din lejlighed for lille til dit middagsselskab,
kan Kafe Knud lejes. Vi formidler gerne
kokke og tjenere. Ring for aftale.

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

forum

Hiv

• Giv din mening til kende
• Debattér
• Involvér dig

www.hiv-danmark.dk/
opslagstavlen/forum

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

Solstrålernes aktivitetsudvalg
mødtes første gang i Kafe
Knud den 6. december 2005
for at planlægge nye sociale,
kulturelle og helbredsmæssige
aktiviteter i 2006.
Der kom mange gode og spændende forslag på bordet. Her følger
de aktiviteter, vi blev enige om at
føre ud i livet i løbet af første halvår
2006.
Vi har haft god succes med at
mødes i Kafe Knud til fælles middage i 2005. Vi har derfor valgt
at fortsætte denne aktivitet for at
bevare og udbygge det gode sociale
fællesskab, som vi oplever ved disse
arrangementer.
Vi mødes til fælles middag og
hygge den sidste tirsdag i måneden,
og første gang i 2006 bliver tirsdag
den 31. januar kl. 18.30. Nye ansigter er meget velkomne. Tilmelding
senest dagen før. Solstrålerne giver
tilskud til middagen.
De kommende datoer bliver tirsdag den 28. februar og tirsdag den
28. marts 2006. Ved arrangementet
i marts holder vi et lille formøde,
hvor alle, der har lyst til at være
med til at planlægge aktiviteter, er
meget velkomne til at møde op.

Udflugter, ture og fester
I februar har vi planlagt en tur i Det
Kongelige Teater, hvor vi skal se
Nikolaj Cederholm og Line Knutzons
opsætning af Simone de Beauvoirs
eksistentialistiske roman: ’Alle mennesker er dødelige’. På rollelisten
finder man bl.a. Birte Neumann,
Troels Lyby, Lærke Winther Andersen og Bård Owe. Forestillingen er
en urpremiere og spiller i Stærekassen fra den 11. februar til den 27.
april 2006. Vi regner med at tage
ind og se stykket torsdag den 23.
februar 2006. Billetprisen er max.
90 kr., muligvis lavere. Der kommer
en lille reminder med endelig pris

og tilmeldingsfrist i Magazinet
februar.
Lørdag den 20. maj har vi planlagt en forårsudflugt til Sofiero Slot
i Sverige, hvor vi håber på også at
kunne nyde de nyudsprungne rododendroner, samt muligvis besøge
Utzons museum i Helsingborg.
Af andre kulturelle arrangementer i støbeskeen kan nævnes
rundvisning på Operaen, samt
bustur til Århus med besøg på Aros
Kunstmuseum og hos Hiv-Danmark
Vest. Nærmere information om de
forskellige arrangementer følger i de
kommende numre af Magazinet.
Solstrålernes sommerfest holdes
i Positivgruppens Villa på Frederiksberg, lørdag den 15. juli 2006.
Af andre gode idéer til aktiviteter,
som endnu ikke er helt på plads,
kan nævnes: Idræt for hiv-smittede
i samarbejde med Pan Idræt, vandretur i Dyrehaven med madkurv,
strandtur til Amager Strandpark,
weekendtur til Berlin og temaaftener i Kafe Knud.
Her følger en lille oversigt over de
foreløbigt fastlagte aktiviteter i
2006:
Tirsdag den 31. januar.
Middag i Kafe Knud kl. 18.30. Tilmelding senest dagen før.
Torsdag den 23. februar.
Stærekassen, teater. Simone de
Beauvoir: ’Alle mennesker er dødelige’.
Tirsdag den 28. februar.
Middag i Kafe Knud kl.18.30. Tilmelding senest dagen før.
Tirsdag den 28. marts.
Aktivitetsmøde kl. 17.00, derefter
middag i Kafe Knud kl. 18.30. Tilmelding senest dagen før.
Lørdag den 20. maj.
Forårsudflugt til Sofiero Slot.
Lørdag den 15. juli.
Sommerfest i Positivgruppens Villa
på Frederiksberg.
Alle aktiviteter er åbne for alle
berørt af hiv og aids. Når du ønsker
at deltage i en aktivitet, skal du tilmelde dig på Hiv-Danmarks telefon
33 32 58 68. Til de fælles middage
er tilmeldingsfristen senest dagen
før, mens tilmeldingsfristen til de
øvrige arrangementer varierer.
Vi glæder os til at se jer i det nye
år; keep shining.

