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Indledning
Denne pjece indeholder information om hiv og aids og giver indsigt i sygdommen og dens udvikling. Du kan få indblik i, hvordan det er at leve med hiv, og få
mere at vide om behandlingen.
Har du brug for rådgivning, er der bagest i pjecen en liste med adresser, telefonnumre og websteder, hvor du kan få støtte, eller hvor du kan få hjælp til at
komme videre.
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>

SIKKER SEX

Den bedste måde at stoppe hiv-smitten på er ved at dyrke sikker sex. Sikker sex
er sex, hvor du beskytter dig selv og din partner mod hiv og andre sexsygdomme.
Når du har samleje, skal du derfor huske at bruge:
- kondom og glidecreme, hvis du dyrker analsex
- kondom eller femidom, hvis du har samleje i skeden – og måske glidecreme
- kondom, hvis du dyrker mundsex.
Du kan få råd om sikker sex på din infektionsmedicinske afdeling, AIDS-linien eller
HIV-Danmark (se adresser bagest i pjecen).
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Facts om hiv og aids
Når man bliver smittet med hiv, kan man ikke umiddelbart mærke noget. Dog
får omtrent hver anden symptomer 1-4 uger efter, at de er blevet smittet.
Det kaldes for den akutte eller primære hiv-infektion.
Symptomerne kan minde om influenza med feber eller hævede lymfeknuder.
De fleste forbinder ikke disse symptomer med hiv. Akut eller primær hivinfektion varer som regel en uges tid, og symptomerne forsvinder af sig selv.
Herefter vil man føle sig helt rask, og der vil ofte gå flere år, inden man
mærker, at man er smittet med hiv.

>

HIV OG AIDS

Hiv og aids er forkortelser for medicinske betegnelser:
- Hiv står for Human Immundefekt Virus (HIV). Hiv er det virus, der er årsag til
aids. Er man smittet med hiv, så er man hiv-positiv.
- Aids står for Acquired Immuno Deficiency Syndrome (Erhvervet immundefekt
syndrom). En hiv-smittet har aids, når han eller hun har fået konstateret en
eller flere aids-relaterede følgesygdomme.
Er du smittet med hiv, har du en livslang sygdom. Det er kun, hvis du er blevet
testet, at du kan vide, om du er hiv-smittet.
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Immunforsvaret svækkes
Hiv-virus har en speciel evne til at overleve i kroppen i de såkaldte CD4-celler, som er en vigtig
del af dit immunforsvar. Når du er smittet med hiv, bliver CD4-cellerne efter et stykke tid ødelagt, og antallet af CD4-celler bliver færre og færre. På et tidspunkt vil der være så få CD4celler, at immunforsvaret ikke kan virke, som det skal.
Når immunforsvaret er svækket på grund af hiv, kan du få symptomer. Nogle taber sig, får
diarre eller udslet. Andre får mere specielle infektioner som for eksempel svamp i munden eller
herpes.
Det er meget forskelligt, hvor lang tid der går, fra du er blevet smittet med hiv, til immunforsvaret er blevet svækket. Hos nogle hiv-smittede varer det kun et par år – hos andre varer
det helt op til 15 – 20 år. Hvis du ikke får behandling, går der i gennemsnit syv til ni år fra
smittetidspunktet, til den første alvorlige infektion viser sig, og du måske får aids.

HVORNÅR HAR MAN AIDS?
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På et tidspunkt kan du som hiv-smittet få nogle sygdomme, som personer med et velfungerende immunforsvar stort set aldrig får. Det skyldes, at immunforsvaret er blevet meget
svækket. Disse sygdomme kaldes de aids-relaterede følgesygdomme.
I Danmark er de mest almindelige følgesygdomme svamp i spiserøret, tuberkulose, en
speciel slags hjernebetændelse (toxoplamose) eller en særlig alvorlig lungebetændelse. Der er
også en række kræftformer, som man ser oftere hos hiv-smittede end hos andre. Det drejer sig
blandt andet om lymfeknudekræft, hudkræft eller livmoderhalskræft. Du har aids, hvis du er
hiv-smittet og har en eller flere af disse følgesygdomme.
Der er mange aids-patienter, som er nervøse for at blive smittet med andre "normale" infektioner som f.eks. halsbetændelse. Det kan selvfølgelig godt ske, men risikoen for at blive smittet
med almindelige infektioner er ikke større hos hiv-smittede end hos andre.
En hiv-smittet smitter ikke andre med de aids-relaterede følgesygdomme.

SÅDAN BEHANDLES HIV OG AIDS
Der findes i dag ingen medicin, som kan helbrede hiv. Men der findes en behandling, der
forsinker hiv i at udvikle sig. For mange går der lang tid, fra de er konstateret hiv-smittet, til de
begynder behandling. Det er først, når immunforsvaret er svækket, at behandlingen startes.
Rådgivning og undersøgelse på hospitalet
Når du er blevet testet og konstateret hiv-smittet, vil du blive henvist til en infektionsmedicinsk
afdeling på et hospital. Her vil resultatet af hiv-testen blive kontrolleret, og du vil få rådgivning
om sygdommen, hvordan den behandles, og hvordan smitte forebygges. En del af rådgivningen handler om, hvordan du får talt med din partner og andre om den nye situation. Den
infektionsmedicinske afdeling vil også tilbyde hjælp til at kontakte dine tidligere partnere, så de
kan blive informeret om, at de måske har været udsat for smitte.
På hospitalet vil du som hiv-smittet blive tilbudt en undersøgelse, hvor lægerne måler mængden af hiv-virus i blodet samt CD4-celletallet, der siger noget om, hvor meget hiv har nedbrudt
kroppens immunforsvar. Samtidig bliver du undersøgt for hiv-relaterede følgesygdomme. Hvis du
har det godt, og immunforsvaret ikke er nedbrudt, vil du blive tilbudt kontrolundersøgelser hver
tredje måned, nogle steder hver fjerde måned. I denne periode skal du altså ikke i behandling.
Når undersøgelserne viser, at immunsystemet er nedbrudt, kan behandlingen starte.
Behandlingen skal helst startes, inden der er risiko for alvorlig sygdom. Hvis du starter for sent,
kan du udvikle hjerne- eller lungebetændelse, som du kan være syg af i mange måneder. Den
kan give varige skader, og du kan i værste fald dø af den. Du vælger selv, om du vil starte
behandling. Tidspunktet fastlægges i en dialog med lægen på den infektionsmedicinske afdeling.

»

Jeg går til kontrol hver tredje måned på hospitalet. Den sidste uge
før samtalen med lægen kan jeg godt være nervøs og i dårligt
humør. Jeg tænker, at bare mine tal ikke er blevet dårlige. I en periode kom jeg ikke til kontrol, fordi jeg var bange for, at lægen skulle
sige, at nu skal du have medicin."
ANNA
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I Danmark kan du få behandling, hvis:
- dit CD4-tal er mindre end 200-300 mio./l
- du har generende symptomer, som skyldes hiv-infektionen
- du er blevet smittet med hiv for få uger siden og har akut/primær hiv-infektion
- du er gravid og ønsker at gennemføre graviditeten.
Behandlingen består af mindst tre typer medicin, som man får på en gang. Derfor hedder
behandlingen en kombinationsbehandling.
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Livslang behandling
Hiv-smittede, som er i kombinationsbehandling, bliver fulgt tæt af lægerne på de infektionsmedicinske afdelinger. Når behandlingen virker, som den skal, kan man nøjes med at gå til
kontrol hver tredje eller fjerde måned. Ved kontrollen undersøger lægerne, om du har følgesygdomme. Der bliver taget blodprøver for at undersøge, om hiv-virusset er ved at blive modstandsdygtigt (resistent) over for medicinen. CD4-celletallet samt mængden af hiv i blodet
måles også.
Hvis du får følgesygdomme, hvis hiv-virusset udvikler resistens mod noget af medicinen, eller
hvis behandlingen ikke umiddelbart virker som den skal, vil du blive indkaldt til undersøgelser
oftere, så behandlingen kan tilpasses din situation.
Hiv-infektionen medfører, at antallet af CD4-celler falder, mens mængden af hiv i blodet
stiger. Virkningen af kombinationsbehandlingen er, at antallet af hiv falder, og at CD4-celletallet
stiger. Ofte er behandlingen så effektiv, at man ikke længere kan måle hiv i blodet. Men hiv er
der stadig, det kan bare ikke måles, og du skal være i behandling resten af livet.
Du kan altså ikke helbredes for hiv, men så længe behandlingen er effektiv, vil immunforsvaret
stort set ikke blive svækket. Mange kan derfor leve næsten som andre, der ikke er smittede.

Resistens over for medicinen
Hiv kan hurtigt udvikle resistens eller modstandsdygtighed. Det betyder, at medicinen ikke bliver ved med at have den ønskede virkning, fordi hiv tilpasser sig medicinen og kan "tåle" den.
Ved at bruge kombinationsbehandling med tre typer medicin samtidig, mindskes risikoen for, at
hiv udvikler resistens, og man får også en mere virksom behandling.
Hvis hiv alligevel bliver resistent over for noget af medicinen, kan lægerne give en anden
sammensætning af behandlingen.
Bivirkninger
De fleste hiv-smittede tåler behandlingen og har god effekt af medicinen. Bivirkningerne er i
dag færre end for få år siden, da der i dag er større kendskab til medicinen og doseringen.
Du kan få nogle ubehagelige bivirkninger, når behandlingen starter. Det kan f.eks. være
kvalme og diarre. Disse bivirkninger går som regel over i løbet af et par måneder, men de kan
være meget generende i den tid, de optræder. Lægen vil finde en behandling, som du kan tåle.
På længere sigt – det vil sige efter flere års behandling – er der nogle, der får kroniske
bivirkninger som f.eks. ændret fedtfordeling på kroppen (mere fedt på halsen og mindre fedt på
bl.a. ansigt, arme og ben), og nogle kan få sukkersyge eller hjertesygdom.
Sundhedsstyrelsen har udgivet en pjece om hiv og behandling. Den hedder "Hiv og aids: hivinfektionen, følgesygdomme og behandling". I pjecen kan du læse mere om hvilken medicin,
der indgår i behandlingen. Pjecen er gratis og kan bestilles hos Sundhedsstyrelsens Publikationer eller læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (se adresse bagest i pjecen).

»

Jeg tager medicin to gange om dagen. De første dage mærkede jeg
rumlen i maven, men siden har jeg ikke haft bivirkninger. Jeg
tænker ikke så meget over det mere. I starten var jeg bange for at
glemme at tage pillerne til tiden."

OTTO
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Man kan ikke helbredes for hiv, men så længe behandlingen er
effektiv, vil mange kunne leve næsten som andre, der ikke er smittede.
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PEP
PEP står for "post eksponerings profylakse". Det er en forebyggende behandling, der gives til
personer, der netop har været udsat for smitte. Det er for eksempel hospitalspersonale, der ved
et uheld har stukket sig på en kanyle, som har været anvendt af en hiv-smittet. Risikoen for
smitte på denne måde er dog meget lille – under 0.3%.
PEP bruges også til at behandle personer, der har haft samleje med en hiv-smittet uden
beskyttelse eller hvor kondomet er gået i stykker. Ved analt samleje uden beskyttelse er risikoen
for smitte så stor, at PEP nogle gange også anvendes, selv om man ikke ved med sikkerhed,
om partneren var hiv-smittet.
Man skal i behandling hurtigst muligt inden for 24 timer, for at behandlingen skal have
effekt. Man anvender de samme stoffer i PEP-behandlingen, som man bruger i kombinationsbehandlingen af hiv-smittede. PEP kan ikke fjerne risikoen for, at man får hiv, men den kan
nedsætte risikoen meget.
Man skal kontakte en læge eller en infektionsmedicinsk afdeling hurtigst muligt, hvis man
mener, at man har været udsat for smitte.
Hvis kondomet brister eller glider af, bør du som hiv-smittet oplyse din partner om din hivsmitte og eventuelt også om muligheden for PEP behandling.

SÅDAN SMITTER HIV
Hiv er et virus, der blandt andet smitter gennem sæd, skedesekret, blod og modermælk. Som hivsmittet kan du kun smitte andre med hiv, ved at virus kommer ind i den anden persons blodbaner.
Det kan ske på to måder:
- via slimhinderne. Vi har slimhinder i endetarmen, i skeden, på penis, i munden, i øjne og næse
- ved direkte kontakt til blodbanerne, for eksempel ved brug af kanyler, der ikke er sterile.
Smitte ved sex
I Danmark smittes langt de fleste seksuelt ved samleje uden beskyttelse. Risikoen for at blive
smittet er størst, hvis I har analsex uden beskyttelse. Risikoen er nogle få procent. Ved analsex
har modtageren størst risiko for at blive smittet. Risikoen for smitte er noget mindre ved samleje
i skeden mellem mand og kvinde – i gennemsnit er den måske 0,5%.

Der kan ikke gives præcise tal for smitterisikoen ved sex. Det varierer. Erfaringen har vist, at nogle
hiv-smittede er meget smitsomme, og andre er kun lidt smitsomme. Risikoen for at blive smittet er
større, hvis der er sår eller rifter på slimhinderne, eller hvis en af jer har andre sexsygdomme.
Risikoen for at blive smittet, hvis I har mundsex, er meget lille. Det er, fordi det er vanskeligt
at blive smittet gennem mundens slimhinde, og fordi hiv ikke smitter gennem spyt. Men der er
en risiko for smitte, fordi der er hiv i både sæd, skedevæske og blod.
Hvis I begge er hiv-smittede, skal I også beskytte jer, så I ikke gensmittes med en anden variant af hiv-virus eller med andre sexsygdomme.
Kondomer og femidomer beskytter mod hiv, når det bruges rigtigt og under hele samlejet.
Du kan få råd om sikker sex, uheld ved kondombrist eller mundsex bl.a. på din infektionsmedicinske afdeling, AIDS-Linien eller Hiv-Danmark (se adresser bagest i pjecen).

»

Jeg har ikke været vant til at bruge kondom, så nu skulle jeg lære
det. Det føltes akavet og svært. Jeg blev mindet om hiv, hver gang
jeg havde sex eller lyst til sex. Så mistede jeg ligesom lysten. Eller
drak mig fuld. Først da jeg rigtig fik forstået og accepteret, at jeg
har hiv, fik jeg et godt sexliv igen."

JØRGEN

Smitte via kanyler og blod
Hiv kan også smitte ved brug af kanyler eller via blodtransfusion.
Omkring hver tiende, der får hiv i Danmark, er stiknarkoman. Narkomaner smittes oftest, hvis
de deler sprøjter med hiv-smittet blod i, men en del smittes også seksuelt. Mange apoteker
udleverer gratis sprøjter for at begrænse hiv-smitten.
I de sidste mange år er der ikke sket smitte ved blodtransfusioner i Danmark. I Danmark
undersøges alt donorblod for hiv-virus, og alle bloddonorer hiv-testes. I tredjeverdenslande er
der derimod større risiko for at blive smittet ved blodtransfusioner, da det ikke er alt blodet, der
bliver testet for hiv i disse lande.
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Smitte ved graviditet
Der er nogle få tilfælde i Danmark, hvor en mor har smittet sit barn med hiv. En hiv-smittet mor
har stor risiko for at smitte sit barn under graviditeten, og når hun føder og ammer.
I andre lande er smitte fra mor til barn meget udbredt, da der ikke er mulighed for at gennemføre hiv-test og behandling.

>
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RISIKO

I Danmark er 9 ud af 10 hiv-smittede smittet ved at dyrke usikker sex.
Risikoen er størst ved analsex og noget mindre ved samleje i skeden. Hvis I
bruger kondom, når I har sex, bliver risikoen for at smitte eller blive smittet
meget lille. Derfor er sex med kondom "sikker sex". Ved analsex skal kondom
bruges sammen med vandbaseret eller silikonebaseret glidecreme. Hvis kvinden ikke er fugtig i skeden ved samleje, anvendes glidecreme.

SÅDAN SMITTER HIV IKKE
Der er mange fordomme og myter om, hvordan hiv smitter.
Hiv smitter ikke ved gensidig onani, kælen, kærtegn eller massage. Det smitter heller ikke,
hvis man kysser kroppen. Undtaget er penishovedet og skeden. Man kan godt kysse på de ydre
skamlæber, og der sker ikke noget ved, at der kommer sæd, skedesekret eller urin på huden.
Man bliver heller ikke smittet ved at gå i svømmehaller og saunaer eller ved at bruge
offentlige toiletter, sportsfaciliteter eller andre steder, som mange er fælles om at bruge.
Insekter, fugle eller andre dyr kan ikke overføre hiv-smitte, og mygge-, bi- og hvepsestik er helt
ufarlige. Hiv overføres ikke, hvis man spiser af den samme is, drikker af den samme kop eller
bruger det samme toilet som en hiv-smittet.

AIDS – FRA 1981 TIL I DAG
I 1981 kom de første rapporter om, at nogle relativt unge mænd havde udviklet en speciel lungebetændelse eller hudkræft, som de døde af. De havde det til fælles, at deres immunforsvar var
helt ødelagt, når de døde, og at de var homoseksuelle. Disse sygdomme havde man hidtil kun set
hos ældre, syge personer.
Sygdommen fik navnet aids. I 1983 fandt lægerne hiv, som er det virus, der er årsag til aids.
Siden 1983 har omkring 2.500 personer i Danmark haft aids. I 2004 var der cirka 5.000 personer der levede som hiv-smittede i Danmark.
Da hiv blev opdaget, havde lægerne brug for at skelne mellem de personer, som var smittede
– men ikke syge, og de, der udviklede en række sygdomme på grund af hiv-smitten. Man
definerede aids som et syndrom. Det vil sige, at det ikke er en sygdom i sig selv, men en kombination af nogle sygdomme som man kalder aids. En aids-patient blev defineret som en hivsmittet person, der havde udviklet bestemte aids-relaterede følgesygdomme.

>

ER DU SMITTET?

Det er kun, hvis du er blevet testet, at du kan
vide, om du er hiv-smittet. Det er derfor en
god idé at lade dig teste, hvis du har haft sex
med en hiv-smittet uden at bruge kondom.
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At leve med hiv
Det tager tid at forstå betydningen af, at du er smittet med en livstruende
sygdom. Efterhånden som du bedre forstår, hvad der er sket, føles situationen mere virkelig, og du kan begynde at forholde dig til hverdagen og livet
med nye øjne.
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NOGLE AT TALE MED

Det er vigtigt at have nogen at tale med, når du
får at vide, at du er hiv-smittet. Eller hvis du får
at vide, at én i din nærmeste familie, én af dine
venner eller nære kollegaer er hiv-smittet.
Måske har du familie eller gode venner, som
du kan være fortrolig med. Der er også mange,
der har glæde af at tale med en rådgiver på
hospitalet eller i en patientorganisation.

Mennesker er forskellige og reagerer forskelligt på beskeden om, at man er hiv-smittet. Det kan
være svært at forstå, hvad det betyder, og hos de fleste kommer der en psykisk reaktion. Mange
bliver chokerede og får en krise. Livet kan føles uvirkeligt og forvirrende, og følelser af angst og
tristhed kan dukke op uden varsel.
Når man lige har fået svar på en positiv hiv-test, er der en del, der reagerer med at skamme
sig over det, og nogle får dybe skyldfølelser. Mange er også bange for at blive afvist af andre,
fordi de er hiv-smittede. Andre vil opleve psykisk følelsesløshed, følelsesmæssige svingninger,
ensomhedsfølelse, tristhed og opgivenhed, eller en følelse af meningsløshed. Der er også mange,
der vil opleve et ubehag ved deres egen krop, manglende lyst til sex eller søvnproblemer.
I en situation, hvor man lige har fået beskeden om, at man er smittet med hiv, er der ingen
følelser, som er unormale.
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»

De første dage efter diagnosen var jeg nærmest følelsesløs.
Jeg husker ikke ret meget fra de dage."

INA

Jeg var bange for, at de skulle sige, at jeg selv var ude om
det. Fordømme mig eller være vrede."

MATTHIAS

Nogen at tale med
Mange finder det vigtigt, at have nogen at tale med, når de har fået at vide, at de er hiv-smittede. Måske har du familie eller gode venner, som du kan være fortrolig med, eller du kan tale
med en rådgiver på hospitalet eller i patientorganisationerne.
Der er også mange, der har glæde af at få rådgivning – både om sygdommen og alle de
spørgsmål, der rejser sig. Du kan få rådgivning hos hospitalets psykologer og socialrådgivere,
hos praktiserende psykologer, eller i Hiv-Danmarks rådgivninger. De kan også hjælpe dig til at
møde en anden hiv-smittet, som du kan tale med, når du er parat til det.

»

Da jeg fandt én at tale med, begyndte min verden at normalisere
sig igen – jeg mødte en anden hiv-smittet, som havde det godt.
Det hjalp mig meget."

TOMMY

Nogle føler, at det må være skamfuldt for en person at være smittet med hiv. Andre forbinder det
med utroskab eller uansvarlighed. Det kan derfor være et endnu større chok at få at vide, at du er
hiv-smittet, hvis du samtidig har en familie eller et socialt netværk, som ikke forstår eller accepterer sygdommen. For mange er problemet så uoverskueligt, at de ikke kan få det sagt til deres partner eller familie.
Som hiv-smittet kan man let føle sig isoleret – og isolere sig selv. I den situation kan det være
en stor hjælp at tale med andre, som har været i den samme situation. Du kan tale med AIDSLinien eller Hiv-Danmark, som kan rådgive dig om, hvordan du kommer videre.

HIV OG KÆRLIGHED
Når du får at vide, at du er smittet med hiv, skal du med ét forholde dig til og tale om emner,
som normalt er tabu. Det er for eksempel sex, prævention, sygdom og død. Mange bliver bange
for, at snakken om hiv kan komme til at fylde så meget, at der ikke bliver plads til de positive
følelser, forelskelse, lidenskab og kærlighed.
Som hiv-smittet kan man let blive bekymret for, hvordan den nye situation vil påvirke ens
partner og parforhold. "Tør min partner være sammen med mig, når jeg bliver syg og dør?
Hvordan vurderer hun risikoen for at blive smittet? Vil hun forlade mig?". Det er nogle af de
grundlæggende spørgsmål, der dukker op. Særligt i et nyt forhold kan det være svært at tale om
smitte, sygdom og frygten for at dø.
Det er også svært for partneren til en hiv-smittet at tale om hiv. Man vil ikke gøre den hivsmittede ked af det og give indtryk af at være nervøs for at have et forhold til en, der er smittet
med hiv.
Uanset om I taler om det eller ej, vil det påvirke forholdet. Måske kan det være en hjælp at
tale med en ven, en i familien, en rådgiver eller en, der selv har været i samme situation.
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»

Jeg turde ikke sige det til min kæreste – jeg var bange for, at hun
ville gå fra mig. Jeg gik længe og havde det elendigt, før jeg fik det
sagt."

PETER

Den kæreste, jeg havde, blev meget bange for at miste mig og for
selv at blive smittet. Forholdet kunne ikke holde til det. Senere har
jeg haft flere kærester, hvor hiv ikke har betydet så meget."

ERIK
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OVERVEJELSER OM AT FÅ BØRN
For en hiv-smittet kan det være særlig vanskeligt at tage stilling til, om man vil have børn.
Der er risiko for, at en mor kan smitte sit barn. Smitten sker hyppigst under fødslen, men
kan også ske i løbet af graviditeten og ved amning. Risikoen kan minimeres meget, hvis man
som hiv-smittet mor kommer i behandling – til under 1%. Hvis en hiv-smittet kvinde er gravid,
vil lægen se på hendes sygdomsforløb og vurdere, om graviditeten kan gennemføres eller bør
afbrydes.
Gode behandlingsmuligheder for hiv-smittede forældre og den relativt lave risiko for at overføre smitte fra mor til barn betyder, at hiv-smittede kvinder nu kan få hjælp til behandling for
barnløshed. Hiv-smittede mænd kan også få behandling (sædvask), så de kan få børn. Der vil
stadig være en lille smitterisiko for partneren, men den er lille.
Men mange hiv-smittede vil være bekymrede for, om de selv lever længe nok til at sikre deres
barn en tryg opvækst med begge forældre. Det er nogle svære overvejelser, hvor der ikke findes
lette svar, og det enkelte par må nøje overveje og træffe beslutning om det. Det kan eventuelt
bidrage til en afklaring at vende det med en fortrolig ven/familiemedlem, en rådgiver, en der selv
har haft de samme overvejelser eller en læge (se adresser bagest i pjecen).

»

Før tænkte jeg, at det var umuligt for mig at få børn, og det var jeg
ked af. Nu, hvor der er mulighed for at få børn som hiv-smittet,
skal jeg til at tage stilling til det på ny. Jeg vil på en måde gerne,
men jeg ved ikke, om jeg tør."

KAREN

Hiv og sex
Lige efter man er blevet konstateret hiv-smittet føler nogle, at lysten til sex forsvinder helt. Det
kan i øvrigt også gælde for hiv-smittedes partnere. Nogle forestiller sig, at de aldrig mere får et
sexliv. Andre oplever imidlertid, at hiv overhovedet ikke forandrer deres liv, heller ikke deres
sexliv.
I forhold, hvor det kun er den ene part, der er hiv-smittet, udsættes sexlivet for en svær
balancegang. Det at komme til at smitte sin kæreste med hiv opleves som det værste, man kan
forestille sig. Mange hiv-smittede stiller derfor skrappere krav til sikker sex end den ikke-smittede partner. Hos andre par kan den ikke-smittede partner have så meget angst for at genoptage sexlivet, at der skal professionel hjælp til.
Det er begge parters ansvar at gøre sig tanker om sikker sex og beslutte sig for praktikker,
som gør, at smitten ikke bringes videre, og som begge parter er tryg ved.
Det kan ofte være en god hjælp af søge rådgivning om seksualitet og sikker sex. Jo mere
man ved om hiv, smitteveje, kondombrug og sikker sex, jo bedre kan man bevare og udvikle sit
sexliv.
Dette gælder også, hvis man som hiv-smittet ikke har en fast partner. Hiv gør det ikke lettere
at finde en kæreste, men heller ikke umuligt. Jo større accept og forståelse man har af sin egen
situation som hiv-smittet, jo bedre står man rustet til at møde et andet menneske, som man tør
knytte sig til – for kortere eller længere tid. Du kan få råd om sikker sex bl.a. på din infektionsmedicinske afdeling, AIDS-Linien eller Hiv-Danmark (se adresser bagest i pjecen).

»

Der gik noget tid i starten, hvor jeg ikke følte lyst til sex overhovedet. Jeg troede, det var slut med det, men det var, fordi jeg var
så chokeret. Nu har jeg lige så meget lyst som før."

KLAUS
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Det tager tid at forstå betydningen af, at man er smittet med en livstruende
sygdom. Efterhånden som man bedre forstår, hvad der er sket, føles situationen mere
virkelig, og man kan begynde at forholde sig til hverdagen og livet med nye øjne. Der er
mange, der har glæde af at tale med en rådgiver på hospitalet eller i en patientorganisation.
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FAMILIE OG VENNER
Hvis man er hiv-smittet, bliver ens kæreste, ægtefælle, børn og resten af familien også påvirket
af situationen – hver på deres måde.
At være pårørende til en hiv-smittet er at være i anden række. Den smittede har det egentlige
problem og fylder derfor naturligt mest. Hensynet til den smittede kommer næsten altid i første
række. Det kan slide på de pårørende, som kan blive trætte af bekymring og usikkerhed.
Som pårørende kan det være en god idé at skabe sig et frirum, hvor man har tid og
mulighed for at koncentrere sig om sig selv og den nye livssituation. Det kan for eksempel ske
sammen med ligestillede, gode venner eller professionelle rådgivere. Mange har glæde af at
mødes i grupper, hvor man kan udveksle erfaringer med ligestillede. På den måde kan man få
overskud til sig selv og til den hiv-smittede, så man kan være pårørende på en måde, som man
selv er tilfreds med.
Du kan få hjælp hos hospitalets psykologer og socialrådgivere, hos praktiserende psykologer
eller hos Hiv-Danmarks rådgivere (se adresser bagest i pjecen).
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»

Det sværeste var at fortælle det til mine børn – jeg troede ikke de
ville forstå det. Men selv om de er kede af det, så syntes de, det
var en lettelse at få det at vide. De havde fornemmet, at der var
noget galt."

LOUISE

Forældre til en hiv-smittet
Hvis du er mor eller far til en hiv-smittet, er du måske én af dem, der får det først at vide. Men
du kan også være den, som den smittede har allersværest ved at fortælle det til og derfor bliver
en af de sidste.
Mange hiv-smittede er så bekymrede for deres forældres reaktion, at de venter i meget lang
tid med at sige det. De er kede af at gøre deres forældre ulykkelige. Forældrenes støtte og
forståelse er derfor overordentlig vigtig.

Børn af en hiv-smittet
Børn af hiv-smittede har brug for, at deres forældre fortæller om hiv, så de bliver fortrolige med
sygdommen. Måske har de med det samme fået at vide, at deres far eller mor er smittet. Men
der er også nogle, der først får det at vide mange år senere. Som barn af en hiv-smittet kan
man få støtte hos Hiv-Danmarks rådgivere (se adresse bagest i pjecen).
Lægen har tavshedspligt
Som pårørende har du ikke ret til eller krav på at få oplysninger fra lægen eller sundhedssystemet i øvrigt om den hiv-smittede. Du skal tale med den smittede selv, hvis du synes, du
mangler oplysninger. Måske vil den smittede gerne have, at du tager med til undersøgelser på
ambulatoriet eller til samtaler hos lægen, men har ikke kunnet spørge om det.
Det er også muligt, at den smittede ikke ønsker, at du får indsigt. Det må du respektere.
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HIV-TEST AF PARTNER TIL HIV-SMITTET
Som partner til en hiv-smittet er det en god idé at lade dig teste, hvis du har haft sex med en
hiv-smittet uden at bruge kondom, eller hvis kondomet er gået i stykker under samlejet. Hvis
du lader dig teste, kan du samtidig få råd om din og din partners situation.
En hiv-test måler, om der er hiv-antistoffer i blodet. Hos langt de fleste har kroppen efter en
måned dannet tilstrækkeligt med antistoffer til, at de kan påvises med en hiv-test. Det gælder
95% af de hiv-smittede. Men først efter tre måneder har alle, der er blevet smittet med hiv,
dannet antistoffer.
Hvis du bliver testet, inden der er gået tre måneder, og der ikke findes antistoffer i testen,
kan du ikke være sikker på svaret. Derfor må prøven gentages tre måneder efter smitten.
Hvis du får symptomer på akut hiv-infektion, efter at du har haft ubeskyttet sex med en hivsmittet, bør du også lade sig teste, fordi lægerne ofte vil forsøge en kortvarig behandling på
dette tidspunkt.
I Danmark kan alle blive testet for hiv anonymt og gratis. Testen kan du enten få taget på et
hospital, hos din praktiserende læge eller på en kønssygdomsklinik. Den praktiserende læge
kan dog kræve betaling, hvis du vil testes anonymt. AIDS-Linien kan oplyse om teststeder. (Se
adresse bagest i pjecen).

KONTAKTOPSPORING
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Som hiv-smittet kan du bidrage til at forhindre, at flere bliver smittet med hiv ved at fortælle,
hvem der kan have smittet dig, og hvem du eventuelt selv kan have smittet.
Kontaktopsporing er at finde frem til de seksualpartnere, som er eller har været i risiko for at
blive smittet med hiv. Det er frivilligt at deltage i kontaktopsporing. For mange kan det opleves
som pinligt og ubehageligt at skulle oplyse, hvem man har været sammen med seksuelt. Men
ved at deltage i kontaktopsporing kan man forhindre nye tilfælde af hiv-smitte, og det er derfor
en god ide at gøre.
Ved kontaktopsporing får de tidligere partnere til en hiv-smittet at vide, at de kan have været
udsat for smitte. De bliver tilbudt rådgivning, så de kan tage stilling til, om de vil hiv-testes.
Nogle hiv-smittede vælger selv at oplyse deres nuværende og tidligere partnere om hiv og
tage dem med til en samtale på hospitalet, mens andre gerne vil lade professionelle tage sig af
kontaktopsporingen og gøre det anonymt for alle parter.
Man kan få hjælp til kontaktopsporing på hospitalernes infektionsmedicinske afdelinger. De
oplysninger, som du giver om tidligere partnere, er fortrolige, og de tidligere partnere får ikke
noget at vide om dig, hvis du ønsker at være anonym. Kontaktrådgiveren oplyser, at "man
muligvis har været udsat for en smitterisiko", men ikke hvem der kan have smittet, eller hvem
der har oplyst ens navn.

»

Hospitalets rådgiver tilbød at kontakte dem, jeg havde været sammen med, så de kunne blive testet. Jeg vidste ikke, om det var fejt
at lade hende gøre det. Her bagefter er jeg glad for den hjælp."
OLE

>

SEKS GODE RÅD TIL
FAMILIE OG VENNER

Uanset hvilken rolle man har som pårørende
til en hiv-smittet, er det en svær situation at
håndtere. Der findes ingen enkel recept på,
hvad man skal gøre, og hvordan man skal
forholde sig. Men man kan tage udgangspunkt i følgende overordnede råd:
- Vær ærlig om dine følelser
- Spørg, hvordan den smittede
har det – og lyt til svaret
- Spørg, hvad den smittede har brug
for – og giv det, hvis du kan og gerne vil
- Fortæl, hvordan du selv har det
- Sig, hvad du kan tilbyde, og også
hvad du ikke kan tilbyde
- Lyt til dine følelser og søg råd og
hjælp, hvis du har brug for det.
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Hiv og jura
For nogle hiv-smittede bliver det vigtigt at forholde sig til forskellige juridiske
spørgsmål. Det kan være i forbindelse med arbejdet, forsikringer eller sociale
rettigheder. Særlig vigtigt er det, at kende til straffeloven, fordi hiv er en af
de sygdomme, den omfatter.
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ANSVAR

Ansvar handler om, at du passer på den, du er sammen
med, hvad enten du ved, at du er hiv-smittet eller ej. Hvis
du bruger kondom eller femidom, kan du være næsten helt
sikker på, at du eller din partner ikke bliver smittet med hiv.
Ansvaret kan du ikke give videre til andre. Det er dig selv,
der skal dyrke sikker sex.

HIV OG STRAFFELOVEN
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Straffeloven siger, at personer, der "på hensynsløs måde forvolder fare for, at nogen smittes
med en livstruende og uhelbredelig sygdom" kan straffes (§ 252). Reglerne gælder for hiv-smittede, der udsætter deres partner for smitte, uden at partneren ved, at der er en risiko for at
blive smittet med hiv.
Det er uden betydning, om der faktisk er sket en smitteoverførsel eller ej. Der skelnes heller
ikke mellem grove tilfælde og enkeltstående tilfælde. Domstolene vurderer forholdene i den
enkelte sag. Strafferammen er hæfte eller fængsel op til otte år.
Bestemmelsen gælder også for personer, som ikke har ladet sig teste for hiv, men som har
god grund til at tro, at de er smittede.
Du kan ikke straffes, hvis du dyrker sikker sex eller på forhånd fortæller din partner, at du er
hiv-smittet.
Hvis du har fortalt, at du er hiv-smittet, og I alligevel vælger at dyrke usikker sex, er ingen
strafansvarlige.
Straffeloven gælder også, hvor der er en smitterisiko, når man deler kanyler eller ved bloddonation.

>

STRAFFELOVEN §252

stk. 1: Med fængsel indtil 8 år straffes den, der for vindings skyld, af grov kådhed eller på
lignende hensynsløs 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 og uhelbredelig sygdom.
Bekendtgørelsen siger, at hiv/aids er omfattet af § 252, stk. 2.

HIV OG ARBEJDSPLADSEN
Der er ingen juridiske begrænsninger for hvilke job, du som hiv-smittet kan bestride. Arbejdsgiveren har ikke lov til at fyre en medarbejder, fordi vedkommende er hiv-smittet. Det ville være
diskriminerende, og det er ulovligt. Du kan opsøge din fagforening og bede dem om hjælp, hvis
du oplever situationer, hvor du bliver diskrimineret på arbejdspladsen, fordi du er hiv-smittet.
Nyt arbejde
Når du søger nyt arbejde, har du ikke pligt til at oplyse, at du er hiv-smittet, og arbejdsgiveren
har ikke ret til at spørge dig om det. Hvis du er nervøs for, om en kommende arbejdsgiver vil
stille spørgsmålet, kan det være en god idé på forhånd at have tænkt grundigt over, hvad du vil
svare.
Nogle ansættelsesforhold kræver, at du er medlem af en bestemt pensionsordning, og så skal
du svare på forskellige spørgsmål om dit helbred. Der gælder forskellige regler. Du kan altid få
rådgivning hos din fagforening eller hos Hiv-Danmark, hvis du er det mindste i tvivl om, hvordan du skal forholde dig (se adressen på Hiv-Danmark bagest i pjecen).

»

Jeg har ikke fortalt det på mit arbejde. Jeg fejler jo ikke noget og er
ikke mere sygemeldt end mine kolleger. Jeg synes ikke, der er
CHRISTIAN
grund til, at de skal vide det."

Rettigheder i det sociale system
Hiv-smittede har samme ret som alle andre til hjælp efter den sociale lovgivning. Du kan kontakte socialforvaltningen i din kommune, hvis der er særlige fysiske, psykiske eller sociale
forhold, der gør, at du ikke selv kan løse dine problemer. Socialrådgiveren kan oplyse, hvilke
muligheder for hjælp der findes.
Du kan også søge rådgivning hos de psykosociale rådgivere i Hiv-Danmark og på hospitalsafdelingerne (se adresserne bagest i pjecen).
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HIV OG FORSIKRINGER
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På forsikringsområdet gælder der en række specielle forhold for hiv-smittede. De vigtigste
beskrives her.
Som hiv-smittet kan du tegne ulykkesforsikring hos de fleste forsikringsselskaber, men ingen
af selskaberne yder dækning ved dødsfald.
Hvis du som hiv-smittet tegner en livs- eller ulykkesforsikring, skal du oplyse, at du er hiv-smittet. Hvis du derimod har tegnet livsforsikring, før du blev konstateret hiv-smittet, er du dækket
af forsikringens ydelser fuldstændig som før testen. I den situation har du ikke pligt til efterfølgende at oplyse til forsikringsselskabet, at du er hiv-smittet.
Hidtil har ingen af selskaberne ønsket at yde dækning ved dødsfald, hvis forsikringen er tegnet efter tidspunktet for den positive test. De samme retningslinjer gælder for optagelse i flere
pensionsselskaber.
Området er under forandring. Forsikringsoplysningen kan svare på generelle spørgsmål, og det
er en god idé at tale med dit forsikringsselskab, hvis du har konkrete spørgsmål til din police.
Sygeforsikringen "danmark", som er et privat forsikringsselskab, optager som udgangspunkt
kun nye medlemmer, som er raske. Man kan dog ansøge om optagelse i en særlig gruppe "S",
hvis man lider af en kronisk sygdom. Herefter foretager "danmark" en konkret vurdering af
ansøgerens forhold.
Hvis du er medlem af "danmark", før man bliver konstateret hiv-smittet, er du dækket på lige
fod med andre forsikrede.
Rejseforsikring
Der er nogle lande, som hiv-smittede ikke kan rejse frit ind i. Det er derfor klogt at kontakte
ambassaden, før du rejser, hvis du ikke er sikker på reglerne. Hvis du ikke kan lide at kontakte
ambassaden kan du kontakte AIDS-Linien, som kan hjælpe dig med oplysningerne.
Du er som hiv-smittet dækket af Den Offentlige Rejsesygesikring (det gule kort) ved rejser i
Europa. Denne forsikring dækker udgifter, hvis du bliver syg eller kommer til skade, og udgifter
til en ekstraordinær hjemtransport.
Du skal være opmærksom på, at du skal tegne en supplerende rejseforsikring i tre tilfælde.
Det er, hvis du har fået stillet aids-diagnosen, hvis du har været syg eller indlagt på hospitalet på
grund af hiv de sidste to måneder før afrejsen, eller hvis din behandling er blevet ændret de sidste to måneder før afrejsen.
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Du er ikke dækket af den offentlige sygesikring, hvis formålet med rejsen er erhverv eller
uddannelse – eventuelt kombineret med ferie. I så fald skal du tegne en særskilt rejseforsikring
(se mere på Amtsrådsforeningens hjemmeside www.arf.dk).

»

Jeg rejser en del i forbindelse med mit arbejde. Det kræver, at jeg
sørger for en særlig rejseforsikring. Og så har jeg et brev med fra
min læge, hvor der står, at jeg medbringer medicin til eget brug."
HENNING

TAVSHEDSPLIGT
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Der gælder samme regler om tavshedspligt for hiv og aids som for alle andre sygdomme.
Det er vigtigt, at man som hiv-smittet trygt kan henvende sig til sundhedsvæsenet og give alle
oplysninger. Derfor har sundhedspersonalet tavshedspligt med hensyn til helbredsoplysninger,
øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, som de får om patienterne i deres
arbejde. Tavshedspligten omfatter læger, sygeplejersker, tandlæger og andre ansatte i sundhedsvæsenet.
Tavshedspligten omfatter oplysninger af følsom karakter, som er fortrolige. Det er for eksempel resultatet af en hiv-test. Oplysninger, der ikke er fortrolige, kan normalt frit videregives.

Information til de pårørende
Pårørende har som udgangspunkt ikke krav på at få oplysninger om den hiv-smittede.
Tavshedspligten kan kun fraviges, hvis særlige forhold gør sig gældende, og kun hvis det sker
for at varetage andre interesser, der klart overstiger hensynet til patientens ønske om at holde
oplysningerne hemmelige. Det kan blandt andet være af hensyn til andres tarv, hvor de
pågældende ikke ellers er i stand til at varetage deres egne interesser.
Hvis en hiv-smittet for eksempel nægter at oplyse sin ægtefælle eller partner om sin smittestatus, kan sundhedspersonen fortælle den pågældende om sygdommen. Men kun hvis sundhedspersonen vurderer, at den pågældende har været eller er udsat for en nærliggende smitterisiko.
Udveksling af oplysninger
Sundhedspersonale må som udgangspunkt ikke videregive oplysninger om en patients smittestatus til kollegaer, heller ikke selv om formålet er at begrænse risikoen for smitte.
Når man bliver hiv-testet anonymt, må sundhedspersonalet ikke videregive oplysninger om
testen, med mindre den, der er testet, giver sin tilladelse. Derfor skal personalet spørge patienten, om de må give oplysningerne videre. Din egen læge får også kun oplysninger om din hivstatus, hvis du er indforstået. Det er imidlertid en god idé at orientere din læge, hvis du er hivpositiv. Så kan han overveje, om hiv betyder noget, hvis du bliver syg.

»

Jeg valgte i starten, at min læge ikke skulle vide det, så det var
vigtigt for mig, at hospitalet ikke gav oplysningerne videre, før jeg
selv ønskede det. Jeg vil selv bestemme, hvem der skal vide, at jeg
er hiv-positiv."

JENS
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Information og rådgivning
AIDS-LINIEN

HIVINFO.DK

www.aids-linien.dk
33 91 11 19 (man - fre 9 - 23,

www.hivinfo.dk
Hjemmeside om hiv, der henvender sig til hivsmittede og deres partnere. Hivinfo informerer
om hiv, aids, behandling og støtte. Chat og
brevkasse.

lør - søn/helligdage 11 - 18)

Aidslinien rådgiver og informerer om hiv og
andre sexsygdomme. Aidslinien oplyser også
om, hvor du kan blive testet for hiv.
Chat og e-mail.

STOP AIDS
HIV-DANMARK
www.hiv-danmark.dk
Hiv-Danmark er en patientforening for alle hivsmittede i Danmark uanset smittemåde, køn,
seksualitet og nationalitet. Hiv-Danmark arbejder for at varetage hiv-smittedes, pårørendes
og efterladtes behov, bl.a. på seminarer, i
selvhjælpsgrupper, magasiner og informationsmaterialer.
Hiv-Danmarks Rådgivning Øst
33 32 58 60 (man - fre 10 - 14)
Skindergade 44, 1, 1159 København K
(Personligt fremmøde kun efter aftale.)
Hiv-Danmarks Rådgivning Vest
70 22 58 68 (man - fre 9 - 14)
Vestergade 5, 2. sal, 8000 Århus C

Bøssernes hiv-organisation
www.stopaids.dk
33 11 29 11
Amagertorv 33, 3, 1160 København K
STOP AIDS henvender sig til mænd, der har sex
med mænd via bl.a. kurser, workshops, informationskampagner og basisinformation. STOP
AIDS deler også glidecreme og kondomer ud på
erotiske oaser, mødesteder m.m.
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SEXLINIEN/net

SUNDHEDSSTYRELSEN

www.sexlinien.dk
Information til unge om seksualitet, sexsygdomme og hiv/aids. Links til telefonrådgivning, præventionsklinikker og rådgivning. Chat
og brevkasse.

www.sst.dk
Udgiver basismaterialer om hiv/aids og
sexsygdomme. Du kan bestille materialer om
hiv/aids og sexsygdomme på Sundhedsstyrelsens hjemmeside eller hos Sundhedsstyrelsens Publikationer (70 26 26 36).

SEXLINIEN/telefon
70 20 22 66 (man - fre 15 - 17)
Rådgivning til unge om seksualitet,
sex, sexsygdomme og prævention.
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HIV.DK
www.hiv.dk
Internet-portal med oplysninger om og
kontaktadresser til de danske hiv/aids
organisationer.

STATENS SERUM INSTITUT
www.ssi.dk
Statens Serum Institut står for overvågningen
af hiv/aids i Danmark. Du kan finde informationer om hiv/aids og andre smitsomme sygdomme i Epi-Nyt.

UNAIDS – FNs aidsprogram
www.unaids.org
Hos UNAIDS kan du få information om udbredelse af hiv/aids globalt samt konsekvenser af
epidemien og metoder til forebyggelse og
behandling.

Mine notater

LIVET MED HIV
I dag kan mange hiv-smittede leve
næsten som andre, der ikke er smittede. Men det tager tid at forstå,
hvad det vil sige at være smittet med
en livstruende sygdom.
Livet med hiv giver indsigt i, hvordan
hiv udvikler sig, og hvordan det er at
leve med hiv.
Har du brug for rådgivning, er der
bagest i pjecen en liste med adresser,
telefonnumre og websteder, hvor du
kan få støtte, eller hvor du kan få
hjælp til at komme videre.

Advice A/S
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