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Gallakoncert til fordel for Hiv-Pensionatet
Af Morten Eiersted, informationsmedarbejder

En række kendte skuespillere,
sangere og kunstnere støtter op om
Hiv-Pensionatet ved en særlig forestilling på Glyptoteket lørdag den 1.
juli 2006.
Baggrunden for det store arrangement er blandt andet den dystre
udsigt til, at Hiv-Pensionatet i 2007
ikke vil modtagestøtte fra Københavns Kommune. Det betyder, at
Hiv-Pensionatet er i stor fare for at
måtte lukke.
Hiv-Danmark har modtaget følgende pressemeddelelse:

Bayreuth har det!
La Scala har haft det længe!
Metropolitan har det!

ISSN 1602-2416

Nu får København langt om længe
også et årligt støttearrangement til
fordel for aids-sagen. Støttemodtageren vil være Hiv-Pensionatet i
Valby, der blev etableret i 1993, og
som nu er lukningstruet som følge
af, at Københavns Kommune har sat
Pensionatet på sparelisten – og ikke
længere ønsker at købe pladser til
deres hiv-smittede borgere.
Det bliver en aften, du sent vil
glemme. Der bliver budt på det
bedste af det bedste inden for
opera, skuespil og musik. Rammerne omkring arrangementet er
det nyrenoverede Glyptotek, der
markerer sin åbning med dette
arrangement. Det bliver en aften,
hvor der kun er plads til store
divaer. Hvis du tror, at det kun
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I anledning af Gallakoncerten
for Hiv-Pensionatet lørdag den
1. juli 2006 har Hiv-Danmark
valgt at udgive Magazinet Lille
Juli midt i juni for at gøre det
muligt for læserne at købe
billetter.

bliver en aften med de mest populære operaarier i verden, tager du
ganske fejl. ’De Damer på Glyptoteket’ glæder sig også til at kunne
vise mere skjulte sider af deres
talenter. Og det bliver ikke kedeligt!
I samarbejde med Ny Carlsberg
Glyptoteket, Monsieur Andersen &
Hr. Poulsen præsenterer Priden ’De
Damer på Glyptoteket’.
Det bliver en overdådig velgørenhedsforestilling den 1. juli 2006,
klokken 20. ’De Damer på Glyptoteket’ stiller kvit og frit alle deres
talenter til rådighed i den gode sags
tjeneste. Klik ind på www.copenhagenpride.dk og se, hvilke soli-

ster der foreløbig har meldt deres
ankomst. Siden opdateres løbende!
Billetterne koster 190 kroner stykket
(eksklusiv gebyr) og kan købes via
www.billetnet.dk eller på nærmeste
posthus.
Udover at støtte Hiv-Pensionatet
ved at købe en billet, så har du
mulighed for at donere penge via
SMS. Det eneste du skal gøre er at
skrive HIV og sende beskeden til
1208, så vil du blive debiteret 75
kroner. Overskuddet fra billetsalg
og SMS går til Hiv-Pensionatet.
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Nyt fra levekårsundersøgelsen
Af Mie Carstensen og Anders Dahl, levekårsundersøgelsen

Der er pr. 1. maj 2006 indsamlet 1.328 spørgeskemaer,
hvoraf har 1.151 helt eller
delvist udfyldt skemaet.

Da undersøgelsen endnu ikke er
blevet fuldfinansieret, har vi begge
været afskediget i to måneder i
perioden februar til april 2006.

af stor betydning for det resultat,
der i sidste ende kommer ud af
undersøgelsen.

Interview

Den samlede population, der har
haft mulighed for at få skemaet
udleveret og dermed returnere
det igen, er på ca. 2.600. Så vi er
meget tilfredse med det resultat.

Den 1. maj 2006 vendte begge
tilbage til undersøgelsen, og arbejdet med at analysere på data fra
spørgeskemaet gik i gang. I perioden fra den 1. juni 2006 frem til
midt i juli måned vil der blive gennemført omkring 25 interview med
hiv-smittede fra hele landet, som
hver især repræsenterer forskellige målgrupper. Interviewpersonerne er ikke udvalgt på baggrund
af besvarelser af spørgeskemaet.
Spørgeskemaerne bliver returneret
til Den Danske Hiv-Kohorte, hvor
dataene bliver indtastet, og vi får
derfor ikke spørgeskemaerne at se,
og ved derfor heller ikke, hvem der
har besvaret. Folk er udelukkende
udvalgt efter hvilken målgruppe, de
indgår i.
Vi har allerede nu lavet aftale
med mere end halvdelen af dem,
der skal interviewes. Rigtig mange
har været meget positive i forhold
til at deltage, og det er vi utrolig
glade for. Interviewene er et vigtigt
supplement til spørgeskemaerne,
fordi der er forhold i folks tilværelse, der ikke kan spørges tilstrækkeligt til i et spørgeskema. At få det
uddybet via en række interview er

Den 8. juni 2006 blev der afholdt
det andet møde i undersøgelsens
baggrundsgruppe, hvor de første
overordnede data blev mundtligt
præsenteret for deltagerne.

Forlænget indsamlingsperiode
Men det kan jo altid blive bedre! Så
vi har sammen med Den Danske
Hiv-Kohorte bedt de ambulatorier,
der endnu ikke er færdige med at
udlevere skemaerne, om at forlænge indsamlingsperioden med
tre måneder frem til udgangen af
juli måned. Lige som vi har bedt
Specialinstitutionen på Forchhammersvej om at gøre det samme i
forhold til deres brugere. Vi håber
dermed, at antallet af besvarede
spørgeskemaer bliver endnu større.
Så alle, der endnu ikke har fået et
spørgeskema udleveret, kan stadig
nå det!

Arbejdet i foråret 2006
I foråret 2006 – siden det sidste
Nyhedsbrev blev sendt ud – er
det store arbejde foregået ude på
ambulatorierne og Forchhammersvej med at uddele spørgeskemaet til
patienterne.

Baggrundsgruppemøde

Pause og fremtiden
Undersøgelsen står igen over for
at skulle holde en pause frem til
februar 2007. Denne gang er det,
fordi den ene af projektlederne
er gravid og holder barsel frem til
februar måned. Vi håber på i denne
periode at kunne skaffe flere penge
til undersøgelsens arbejde.
Når vi begynder igen midt i
februar måned, er der på nuværende tidspunkt penge til 4½
måned til at analysere på det samlede datamateriale og skrive den
afsluttende rapport.

Formidlingsfasen
Der vil efterfølgende komme en
fase, hvor undersøgelsens resultater
skal formidles til relevante målgrupper, herunder ansatte i hiv-organisationerne og på ambulatorierne
mv. Dette vil ske via seminarer,
temadage og konferencer. Denne
fase skal der separat søges penge
til, hvilket vi pt. er i gang med.

Involvering af hiv-smittede
Af Anders Dahl, levekårsundersøgelsen

’Stigma-gruppen’ i Aidsnet har
netop udgivet guide-bogen
’Making a difference – an
ngo guidebook for facilitating
the involvement of PLWHA’.
Hiv-Danmark har været
involveret i Aidsnets
arbejde lige fra starten
for 3-4 år siden. Aidsnet består af danske
udviklingsorganisationer,
forskningsinstitutioner
og danske hiv/aids-organisationer (AIDS-Linien,
AIDS-Fondet og Hiv-Danmark), og formålet med
Aidsnet er at forbedre
kvaliteten af den danske
hiv/aids-indsats i udviklingslandene.
Netop involvering af
hiv-smittede er et af de
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områder, som lader meget tilbage
at ønske.
Derfor har stigmagruppen valgt
at udgive denne guidebog, hvis målgruppe er danske og udenlandske
udviklingsorganisationer.
For nu at lade æren komme de
rette til gode, er det Mette Dylander
og Krestina L. Africa (AIDS-Linien)
og Jesper Klinte (MS), der har trukket det meget store og tunge læs
med at få lavet guidebogen.
Guidebogen ligger på Hiv-Danmarks sekretariat, hvor alle kan
afhente eksemplarer.
Den vil også i nær fremtid kunne
downloades fra www.aidsnet.dk

Den 22. juni 2006 præsenteres
bogen ved et møde i IBIS på Nørrebro. Læs mere om mødet i næste
nummer af Magazinet Lille.

Nyt fra Solstrålerne

Af Solstrålerne

Møde i Kafe Knud med efterfølgende spisning i caféen.

Sommerfest på Frederiksberg,
København.

Sted
Kafe Knud, Skindergade 21 kld.,
1159 København K.

Sted
’Villaen’ på Tesdorpfsvej 23,
2000 Frederiksberg

Tidspunkt
Tirsdag den 27. juni 2006.
Planlægningsmøde kl. 17.00 og
middag kl. 18.30.
Husk tilmelding til middag dagen
før på tlf. 33 32 58 61.

Tidspunkt
Lørdag den 15. juli 2006, kl. 18.00.
Tilmelding senest mandag den
10. juli 2006 til Kafe Knud eller til
solstraalerne@hiv-danmark.dk

På dette planlægningsmøde skal vi
have ordnet de sidste ting omkring
Solstrålernes sommerfest den 15.
juli samt beslutte eventuelle aktiviteter i august.
Mød op hvis du er engageret i
planlægningen af festen, eller hvis
du har gode idéer til efterårets
aktiviteter.

Så inviterer Solstrålerne til årets
store sommerfest – i den skønne
have på Frederiksberg – lørdag den
15. juli 2006 kl. 18.00.
Vi ’regner’ med pragtfuldt vejr
og skal derfor grille under åben
himmel. Medbring det kød/fisk/
grønt du selv ønsker at grille. Solstrålerne sørger for salater, dressinger, marinader, brød, smør og vin til
maden. Andet drikkelse kan købes i
baren til rimelige priser.
Kom med godt humør, festlig
påklædning, dine ynglings CDer,
måske lidt underholdning – hvis du
har lyst. Aftenen er fri til skæg og
ballade – det bliver en skøn aften!

Patientforeningsdag
Af Morten Eiersted, informationsmedarbejder

Hiv-Danmark deltog den 8.
juni 2006 i en Patientforeningsdag, hvor hiv-smittede
fra syv forskellige europæiske
lande mødtes.
Medicinalfirmaet Abbott havde inviteret syv europæiske organisationer
for hiv-smittede til møde i København. Island kunne desværre ikke
deltage i mødet.
Dagens program omhandlede
afrapportering fra de enkelte
organisationer samt oplysning om
forskellige initiativer. Særligt interessant var Henrik Arildsens gennemgang af HivEurope og Nordpol,
der på hver sin måde virker som et
forum for internationalt samarbejde
mellem europæiske lande.
Nordpol fik også ros af den finske
deltager. Nordpol er meget betydningsfuld for finske hiv-smittede,
fordi man i Finland har kunnet få
inspiration til hiv/aids-arbejdet fra
de andre nordiske lande. I øjeblikket arbejder man i Finland på at
udgive en informationspjece til hivsmittede.

I Sverige har man særligt fokus på
problemer med tandlægebehandling
og den situation, at hiv/aids-arbejdet i Sverige nu går fra central til
lokal finansiering.
I Norge har man indledt en ny
kampagne målrettet hiv-smittede
mænd, der har sex med mænd. Det
er lykkedes også at nå den yngre
aldersgruppe. Samtidig har man
problematiseret indrejserestriktionerne, særligt dem til USA.
I Nederlandene beskæftiger
man sig med sammenlægningen af
patientforeninger for etnisk minoriteter og for nedrelandske hiv-smittede. Det er en større udfordring
f.eks. i spørgsmålet om synlighed.
I Belgien forsøger man sig med
at etablere selvhjælpsgrupper på
de enkelte hospitalsafsnit. Men
det er svært at nå de mange, fordi
der ikke er særlig mange penge at
arbejde med.
Abbott udarbejder et referat fra
dagen, som vi senere vil bringe et
udsnit af, hvor også Hiv-Danmarks
præsentation af danske forhold
indgår.

Møde i Kafe Knud om Kulturnatten med efterfølgende
spisning.
Sted
Kafe Knud, Skindergade 21 kld.,
1159 København K.
Tidspunkt
Tirsdag den 29. august 2006.
Planlægningsmøde kl. 17.00 og
middag kl. 18.30.
Husk tilmelding til middag dagen
før på tlf. 33 32 58 61 (vi begynder
med at holde mødet i Kafe Knud,
men spiser ude i byen, fordi Kafe
Knud holder sommerlukket).
På dette planlægningsmøde skal vi
have planlagt Kulturnatten fredag
den 13. oktober 2006, udfærdige
mødeplan for resten af efteråret
samt lægge sidste hånd på planlægningen af turen til Berlin.

Du kan læse om Solstrålernes aktiviteter på www.hiv-danmark.dk. Her
opdaterer vi vores arrangementer.

Café Lone

Kannikegade 18 – 8000 Århus C
Telefon
Kontor, mandag til torsdag, kl. 10.00-14.00:
T 86 18 16 46
Direkte telefon til Café Lone: T 46 90 83 58
Café
• hver anden tirsdag (ulige uger)
• • spisning fra kl. 18.00
• • café fra kl. 19.00-22.00
• hver torsdag kl. 15.00-17.00
Café Lone holder sammen med Hiv-Danmark
Vest ferielukket fra den 7. til den 31. juli
2006.

Tilmelding senest søndagen før på T 86 18
16 46 (telefonsvarer), T 86 93 68 00 (privat)
eller på e-mail: primitivo@mail-online.dk

Café
TrHIVsel
Jernbaneg. 16, 2.

– Støttecenter for
hiv-smittede og
pårørende

5000 Odense C
Mandag (kl. 14-21) spisning kl. 18 (30 kr.)
Tirsdag+Torsdag, rådgivning/hjemmebesøg
Onsdag (kl. 13-17) kaffe og socialt samvær
Tilmelding og rådgivning på T 63 14 28 20

Center for Sex og Sundhed
hiv • rusmidler • risikoadfærd
www.sexogsundhed.dk
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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!
Tirsdag d. 27.06.
Fiskefrikadeller m/kaperssauce
Onsdag d. 28.06.
Skinke m/skøn kartoffelsalat
V:Pasta m/kryddersauce

Et sørgeligt jubilæum
Af Morten Eiersted, informationsmedarbejder

I denne måned er det 25 år
siden, at den første omtale af
aids blev bragt i det ugentlige amerikanske tidsskrift for
sygdom og dødelighed.

Torsdag d. 29.06.
Oksemørbrad på grill. V:Kartoffelomelet
Tirsdag d. 04.07.
Hiv til Hiv fra kl. 17.00-20.30
Chop Souye m/risnudler m/u kød
Onsdag d. 05.07.
Wienersnitsel. V:Pakker m/kartofler & grønt
Torsdag d. 06.07.
Laksetærte
Tapas på Kafe Knud i tre uger
Mange gæster på Kafe Knud har udtrykt
glæde ved, at vi har serveret tapas, dvs.
små forskellige retter i en portion.
De sidste tre uger frem til ferielukningen
serverer vi derfor et forskelligt udbud af små
retter, der varierer fra gang til gang.
Der serveres derfor et varieret udbud af
tapas:

Den 5. juni 1981 bragte tidskriftet
følgende omtale:
’I perioden fra oktober 1980 til maj
1981 er fem unge mænd, alle aktive
homoseksuelle, blevet behandlet
for Pneumocystis carinii pneumonia
(PCP) ved tre forskellige hospitaler i Los Angeles, Californien. To
af patienterne er døde. Alle fem
patienter har laboratorieeftervist
tidligere eller nuværende cytomegalovirus (CMV) infektion og candidal
mucosal infektion’.

En måned senere rapporterede
læger fra New York og Californien
om 26 tilfælde af en sjælden hudkræftform Kaposis sarcoma (KS),
hvor flere af patienterne samtidig
havde CMV og PCP. Forfatterne
bemærkede, at læger bør være
opmærksomme på opputinistiske
infektioner blandt homoseksuelle
mænd.
Disse optegnelser fik læger over
hele USA til at indberette yderligere
70 tilfælde af KS eller PCP til den
amerikanske sundhedsstyrelse som
næsten alle omhandlede bøsser i
alderen 15 til 49 år.
Selv om sygdommen endnu
ikke havde fået et navn (viruset fik
navnet hiv i 1983), stod det i eftersommeren 1981 klart, at der var
tale om en sygdom, som man ville
opdage blandt flere og flere.

Tirsdag d. 11.07.
Onsdag d. 12.07.
Torsdag d. 13.07.
Tirsdag d. 18.07.
Onsdag d. 19.07.
Torsdag d. 20.07.
Tirsdag d. 25.07.
Onsdag d. 26.07.
Torsdag d. 27.07.
Ferielukket
Kafe Knud holder lukket hele august måned
og åbner som café tirsdag den 5. september. Frivillige og ansatte ønsker alle gæster
en god sommer og glæder sig til at byde
velkommen igen efter sommerferien.
Til alle retter serveres hjemmebagt brød &
salat. Priser: forret & dessert 30 kr., hovedret 60 kr. ’V’=Vegetar. Der kan bestilles bord
på T 33 32 58 61.
Kafe Knud kan lejes/lånes til forskellige
formål: Brug cafeen til pressemøde, kursussted, møde, foredrag, fester, middagsselskaber eller receptioner. Vi formidler gerne
kokke og tjenere.
’Hiv til Hiv’ den første tirsdag i måneden
Den første tirsdag hver måned fra kl. 17.0020.30 er det muligt at træffe og tale med en
hiv-smittet person. Husk dog på, at vi har
sommerlukket i august!

Hiv-Pensionatet
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.hivpensionatet.dk

t Hiv-chat
Noaks Ark Malmö Hiv
Anonym chat mellem hiv-smitMandag 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

tede på www.hivinfo.dk hver
tirsdag fra kl. 20 til kl. 22.

Kontaktannoncer
Indrykning af annonce
Det er gratis at indrykke en annonce. Skriv
en annonce på max. 75 ord, maskinskrevet
eller med blokbogstaver. Anfør navn, adresse
og evt. tlf.nr. og send brevet til:
Hiv-Danmark, Att.: Marianne Ambus
Skindergade 44, 1. – 1159 Kbh. K
Kontaktannoncerne gemmes i 2 år.

Besvarelse af annonce
Læg svaret i kuvert med billetmærke på.
Vedlæg frimærker svarende hertil og send
det samlet i en lukket kuvert til ovennævnte
adresse. Al post behandles anonymt.

Rådgivning Vest
Fyn og Jylland

Kannikegade 18, 8000 Århus C
Henvendelse på T 7022 5868
(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)

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

