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– Bólgueyðandi og verkjastillandi
Íbúfen®
400 mg, 30 stk og 400 mg, 50 stk
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Notkunarsvið: Íbúfen inniheldur íbúprófen sem er bólgueyðandi, verkjastillandi og hitalækkandi lyf. Íbúfen tilheyrir ˜okki ly°a sem kölluð eru NSAID lyf (bólgueyðandi lyf sem ekki eru sterar). Íbúfen er notað við vægum til meðal miklum 
verkjum eins og höfuðverk, mígreni, tannpínu, tíðaverkjum og hita. Ekki má taka Íbúfen: Þeir sem hafa ofnæmi fyrir íbúprófeni, öðrum skyldum ly°um eða einhverju hjálparefnanna. Þeir sem fengið hafa ofnæmisviðbrögð  eins og astma, 
nefrennsli, útbrot með kláða eða ef varir, andlit, tunga eða háls hafa bólgnað upp eftir að hafa tekið íbúprófen eða skyld lyf. Þeir sem þjáðst hafa af sárum eða blæðingum í maga eða smáþörmum (skeifugörn) í tengslum við fyrri notkun 
bólgueyðandi verkjaly°a, þjást núna af sárum eða blæðingum í maga eða smáþörmum (skeifugörn) eða hafa áður þjáðst af slíku, tvisvar eða oftar, með alvarleg lifrar-, nýrna-, eða hjartavandamál (kransæðasjúkdómar meðtaldir), þeir sem 
þjást  af umtalsverðum vökvaskorti (vegna uppkasta, niðurgangs eða of lítillar vökvaneyslu), eru með einhverjar blæðingar (blæðingar í heila meðtaldar), eru með sjúkdóm af óþekktum uppruna sem leiðir til óeðlilegrar myndunar 
blóðfrumna. Sérstök varnaðarorð: Þeir sem eru með rauða úlfa (SLE) eða aðra sjálfsnæmissjúkdóma, arfgengan sjúkdóm sem hefur áhrif á blóðrauða, hemoglóbín (purpuraveiki), langvarandi bólgusjúkdóma í þörmum eins og bólgur í ristli 
með sárum (sáraristilbólgu), bólgur í meltingarvegi (Crohn´s) eða aðra maga- eða þarmasjúkdóma, tru˜anir á blóðfrumnamyndun, vandamál tengd blóðstorknun, ofnæmi, ofnæmiskvef,  astma, langvarandi bólgur í nefslímhúð, 
kinnbeinaholum, kokeitlum eða langvarandi teppusjúkdóma í öndunarvegi, blóðrásarkvilla í slagæðum handleggja og fóta, lifrar-, nýrna- eða hjartavandamál eða háan blóðþrýsting, nýkomnir úr meiriháttar skurðaðgerð ættu ekki að nota 
lyÿð. Íbúprófen getur valdið nýrnavandamálum hjá börnum og unglingum sem skortir vökva. Meðganga/brjóstagjöf: Íbúprófen má ekki taka á síðustu 3 mánuðum meðgöngu. Aðeins ætti að nota Íbúfen á fyrstu 6 mánuðum meðgöngu í 
samráði við lækni og ef það er algerlega nauðsynlegt. Íbúprófen getur gert konum erÿðara með að verða þungaðar. Þessi áhrif ganga  til baka þegar hætt er að taka lyÿð. Íbúprófen berst 
í brjóstamjólk í litlum mæli og brjóstagjöf þarf yÿrleitt ekki að hætta meðan á skammtíma  meðferð stendur. Ef lengri tíma meðferð er áætluð, ætti að meta hvort hætta eigi brjóstagjöf. 
Aukaverkanir: Svartar, tjörukenndar hægðir eða blóðlituð uppköst (sár í meltingarvegi með blæðingum), brjóstsviði, kviðverkir, meltingartru˜ anir, tru˜anir í meltingarfærum s.s. 
niðurgangur, ógleði, uppköst, vindgangur og harðlíÿ, sáramyndun í meltingarvegi með eða án rofs, þarmabólga og versnandi bólga í ristli og meltingarvegi (Crohn´s) og pokamyndun í 
digurgirni (rof eða ÿstlar), smásæjar blæðingar  frá þörmum sem geta leitt til blóðleysis, sára og bólgu í munni, höfuðverkur, sy°a, svimi, sundl, þreyta, æsingur, svefnleysi og viðkvæmni. 
Skammtastærðir: Fullorðnir og unglingar eldri en 12 ára (˝ 40 kg): 200-400 mg sem einn skammtur eða 3-4 sinnum á dag með 4-6 klst. millibili. Hámarks dagsskammtur er 1200 mg. Börn 
6-9 ára (20-29 kg): 200 mg, 1-3 sinnum á dag á 4-6 klst. fresti eftir þörfum. Hámarks skammtur er 600 mg á dag. Börn 10-12 ára (30-40 kg): 200 mg, 1-4 sinnum á dag á 4-6 klst. fresti eftir 
þörfum. Hámarks skammtur er 800 mg á dag. Fullorðnir skulu ekki taka Íbúfen í meira en 7 daga og unglingar ekki meira en 3 daga án samráðs við lækni. Sjá nánar í fylgiseðli. Börn 12 ára 
og yngri eiga ekki að nota Íbúfen nema í samráði við lækni. Lyÿð er ekki ætlað börnum yngri en 6 ára. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja lyÿnu. Október 2015.
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Fjögur og hálft r eru frá því undir-
rituð greindist Hiv jákvæð. Ég hef 
verið að velta því fyrir mér hvort 
og þá hvaða áhrif þessi greining 
hefur haft á mi . Það fyrsta sem 
kemur upp í hugann er að mér 
fin st ég þekkja sjálfa mig enn bet-
ur en áður. Engin manneskja veit 
fyrirfram hvernig hún bregst við 
áföllum eða alvarlegum tíðindum 
og það veitir óneitanlega dálítið ör-
yggi að fin a að maður getur staðið 
uppi sem heil manneskja við slíkar 
aðstæður. Það sem mér fin st ég 
hafa lært um sjálfa mig er, að ég hef 
mitt eðlislæga, jákvæða hugarfar og 
þá sannfæringu að í mótlæti hafi
maður bara eitt val og það er að 
takast á við hlutina með bjartsýni 
og yfi vegun og vera trú sjálfri sér. 
Ég er nokkuð stolt af sjálfri mér. Ekki vegna þess að þetta hafi erið mér erfitt 
og ég hafi unnið ei hver þrekvirki, heldur vegna þess að ég veit að það er ekki 
sjálfgefið að eta tekið hlutunum á þennan hátt.

Ég man að þegar ég fór út frá lækninum með þá vitneskju að ég væri Hiv 
jákvæð þá fylltist ég eiginlega bæði þakklætis- og hamingjutilfinni gu. Í raun-
inni fannst mér ég hafa fengið annað tækifæri í lífi u. Mér fannst ég hafa lifað 
góðu lífi ram til þessa, en kannski tók ég því sem sjálfsögðum hlut. Þetta var 
áminning. Ég var ekki að fara að deyja, allavega ekki vegna Hiv. Ég hlýt að 
vera klikkuð. Hver fer hoppandi af hamingju út frá lækni sem var að segja að 
þú værir Hiv jákvæð? En þetta er ég – klikk eða ekki klikk. Kannski vorum við 
Polýanna systur.

Fljótlega eftir að ég greindist fór ég að taka þátt í hópfundum með Sillu, 
félagsráðgjafa samtakanna. Mér fannst áhugavert að heyra reynslusögur 
annarra, fólks á öllum aldri og með mislangan Hiv feril. Fólk var einlægt og 
opinskátt. Fullt trúnaðartraust ríkti og ég held að við höfum öll grætt á þessu 
og lært hvert af öðru. Þarna áttaði ég mig almennilega á því hvað við tökumst 
ólíkt á við þennan sjúkdóm - hvað Hiv hefur haft m kil og alvarleg áhrif á 
marga og hvað óttinn við höfnun vegna vanþekkingar og fordóma almenn-
ings er ennþá ríkjandi.

Eftir að hafa setið í stjórn félagsins um tíma tók ég við formannsstarfi u 
fyrir tæplega ári. Stjórnin hefur unnið ötullega að málefnum félagsins og lagt 
áherslu á fræðslu og kynningu til almennings um breytta stöðu Hiv jákvæðra, 
sem vegna tilkomu nýrra lyfja eru nú ósmitandi. Það er meginmarkmið okkar 
hjá félaginu að auka þekkingu almennings á Hiv og vinna þannig gegn for-
dómum. Við viljum gera allt sem í okkar valdi stendur til að greiða götu þeirra 
sem eru Hiv jákvæð og líður illa, vegna þess að þeim fin st þau verði að halda 
því leyndu fyrir öðrum. Við viljum hvetja áhugasama til að líta við hjá okkur 
til að spjalla, fá upplýsingar eða stuðning, koma með nýjar hugmyndir eða 
bara til að drekka saman gott kaffi og era dálítið klikk saman.

Sigrún Grendal Magnúsdóttir
formaður HIV-Ísland

– Bólgueyðandi og verkjastillandi
Íbúfen®
400 mg, 30 stk og 400 mg, 50 stk
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Notkunarsvið: Íbúfen inniheldur íbúprófen sem er bólgueyðandi, verkjastillandi og hitalækkandi lyf. Íbúfen tilheyrir ˜okki ly°a sem kölluð eru NSAID lyf (bólgueyðandi lyf sem ekki eru sterar). Íbúfen er notað við vægum til meðal miklum 
verkjum eins og höfuðverk, mígreni, tannpínu, tíðaverkjum og hita. Ekki má taka Íbúfen: Þeir sem hafa ofnæmi fyrir íbúprófeni, öðrum skyldum ly°um eða einhverju hjálparefnanna. Þeir sem fengið hafa ofnæmisviðbrögð  eins og astma, 
nefrennsli, útbrot með kláða eða ef varir, andlit, tunga eða háls hafa bólgnað upp eftir að hafa tekið íbúprófen eða skyld lyf. Þeir sem þjáðst hafa af sárum eða blæðingum í maga eða smáþörmum (skeifugörn) í tengslum við fyrri notkun 
bólgueyðandi verkjaly°a, þjást núna af sárum eða blæðingum í maga eða smáþörmum (skeifugörn) eða hafa áður þjáðst af slíku, tvisvar eða oftar, með alvarleg lifrar-, nýrna-, eða hjartavandamál (kransæðasjúkdómar meðtaldir), þeir sem 
þjást  af umtalsverðum vökvaskorti (vegna uppkasta, niðurgangs eða of lítillar vökvaneyslu), eru með einhverjar blæðingar (blæðingar í heila meðtaldar), eru með sjúkdóm af óþekktum uppruna sem leiðir til óeðlilegrar myndunar 
blóðfrumna. Sérstök varnaðarorð: Þeir sem eru með rauða úlfa (SLE) eða aðra sjálfsnæmissjúkdóma, arfgengan sjúkdóm sem hefur áhrif á blóðrauða, hemoglóbín (purpuraveiki), langvarandi bólgusjúkdóma í þörmum eins og bólgur í ristli 
með sárum (sáraristilbólgu), bólgur í meltingarvegi (Crohn´s) eða aðra maga- eða þarmasjúkdóma, tru˜anir á blóðfrumnamyndun, vandamál tengd blóðstorknun, ofnæmi, ofnæmiskvef,  astma, langvarandi bólgur í nefslímhúð, 
kinnbeinaholum, kokeitlum eða langvarandi teppusjúkdóma í öndunarvegi, blóðrásarkvilla í slagæðum handleggja og fóta, lifrar-, nýrna- eða hjartavandamál eða háan blóðþrýsting, nýkomnir úr meiriháttar skurðaðgerð ættu ekki að nota 
lyÿð. Íbúprófen getur valdið nýrnavandamálum hjá börnum og unglingum sem skortir vökva. Meðganga/brjóstagjöf: Íbúprófen má ekki taka á síðustu 3 mánuðum meðgöngu. Aðeins ætti að nota Íbúfen á fyrstu 6 mánuðum meðgöngu í 
samráði við lækni og ef það er algerlega nauðsynlegt. Íbúprófen getur gert konum erÿðara með að verða þungaðar. Þessi áhrif ganga  til baka þegar hætt er að taka lyÿð. Íbúprófen berst 
í brjóstamjólk í litlum mæli og brjóstagjöf þarf yÿrleitt ekki að hætta meðan á skammtíma  meðferð stendur. Ef lengri tíma meðferð er áætluð, ætti að meta hvort hætta eigi brjóstagjöf. 
Aukaverkanir: Svartar, tjörukenndar hægðir eða blóðlituð uppköst (sár í meltingarvegi með blæðingum), brjóstsviði, kviðverkir, meltingartru˜ anir, tru˜anir í meltingarfærum s.s. 
niðurgangur, ógleði, uppköst, vindgangur og harðlíÿ, sáramyndun í meltingarvegi með eða án rofs, þarmabólga og versnandi bólga í ristli og meltingarvegi (Crohn´s) og pokamyndun í 
digurgirni (rof eða ÿstlar), smásæjar blæðingar  frá þörmum sem geta leitt til blóðleysis, sára og bólgu í munni, höfuðverkur, sy°a, svimi, sundl, þreyta, æsingur, svefnleysi og viðkvæmni. 
Skammtastærðir: Fullorðnir og unglingar eldri en 12 ára (˝ 40 kg): 200-400 mg sem einn skammtur eða 3-4 sinnum á dag með 4-6 klst. millibili. Hámarks dagsskammtur er 1200 mg. Börn 
6-9 ára (20-29 kg): 200 mg, 1-3 sinnum á dag á 4-6 klst. fresti eftir þörfum. Hámarks skammtur er 600 mg á dag. Börn 10-12 ára (30-40 kg): 200 mg, 1-4 sinnum á dag á 4-6 klst. fresti eftir 
þörfum. Hámarks skammtur er 800 mg á dag. Fullorðnir skulu ekki taka Íbúfen í meira en 7 daga og unglingar ekki meira en 3 daga án samráðs við lækni. Sjá nánar í fylgiseðli. Börn 12 ára 
og yngri eiga ekki að nota Íbúfen nema í samráði við lækni. Lyÿð er ekki ætlað börnum yngri en 6 ára. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja lyÿnu. Október 2015.

Hugleiðingar formannsHIV-Ísland starfar í þágu hiv-
jákvæðra og aðstandenda þeirra. 
Í húsnæði samtakanna er unnt að 
leita upplýsinga, boðið er upp á 
fræðslu til félagasamtaka, fyr-
irtækja og annarra, auk skipu-
lagðrar fræðslu sem fram fer í 
grunnskólum landsins.

Skrifstofa samtakanna er að 
Hverfisgötu 69.

Opnunartími:
Mánudaga-fim tudaga, 
kl. 13.00-16.00.

Stjórn
Formaður:
Sigrún Grendal Magnúsdóttir
Varaformaður:
Ingi Hans Ágústsson
Gjaldkeri:
Guðni Baldursson
Meðstjórnendur:
Árni Friðrik Ólafarson
Fjóla Guðmundsdóttir
Ragnar Erling Hermannsson
Vignir Ljósálfur Jónsson

Framkvæmdastjóri: 
Einar Þór Jónsson

Netfang: hiv-island@hiv-island.is
Heimasíða: www.hiv-island.is
Símanúmer: 552 8586
Kennitala: 541288-1129
Bankanúmer: 513-26-603485
Styrkur er alltaf vel þeginn.

Rauði borðinn
Tímarit samtakanna HIV-Ísland
27. árg., 38. tölublað
Útgáfudagur:
Nóvember 2016
Ritstjóri og ábyrgðarmaður:
Birna Þórðardóttir
Ritnefnd:
Einar Þór Jónsson
Guðni Baldursson
Sigrún Grendal Magnúsdóttir
Vignir Ljósálfur Jónsson

Umbrot & hönnun:
HIV-Ísland
Forsíðumynd:
© David Barreiro
Prentun:
Prentsmiðjan Oddi ehf
Dreifi g: Póstdreifi g ehf
Upplag: 4.000 eintök
ISSN 1670-2751



4
RA

U
Ð

I B
O

R
Ð

IN
N

Rauði 
borðinn
Að bera Rauða borðann er 
táknmynd samúðar og  
stuðnings við hiv-jákvæða  
og alnæmissjúka.

Rauði borðinn er ekki einungis stuðnings-
yfi lýsing, heldur krafa um umræðu og 
forvarnir, ósk um framfarir í rannsóknum og 
von um lækningu.

Rauði borðinn er einnig leið til þess að 
draga hiv-smit og alnæmi fram í dagsljósið.

Upphaf Rauða borðans má rekja til lista-
mannahópsins Visual AIDS í Bandaríkj-
unum, samtaka listamanna, listfræðinga og 
forstöðumanna listasafna. Inntakið er: hiv og 
alnæmi kemur okkur öllum við!

Efnisyfirlit
Hugleiðingar formanns  ....................................... 3

Hugleiðingar framkvæmdastjóra  ..................... 5

Sigurlaugu Hauksdóttur þakkað  ...................... 7

Auðar Matthíasdóttur minnst  ........................... 7

Valtýs Þórðarsonar minnst  ................................ 7

Baráttan hefur ætíð snúist um  

mannréttindi  .......................................................... 8

Átak til að útrýma lifrarbólgu C á Íslandi  ....... 15

Fræðslu- og forvarnarverkefni  .......................... 16

Vandinn í samfélaginu er sá að það  

byggist upp á vantrausti ......................................  19

Minningarguðsþjónusta í Fríkirkjunni  .............. 22

Bangsarnir styðja HIV-Ísland  ............................. 23

Alþjóðlega AIDS ráðstefnan í Durban ..............  24

Samstarf við rúmensk systrasamtök  .............. 28

Málþing í Norræna húsinu 12. nóvember  ........ 28

Erlent samstarf  ...................................................... 29

Viskutréð blómstraði borðum  ........................... 30

Alþjóðlegi alnæmisdagurinn 
1. desember
Dagur rauða borðans

Alþjóðlegi alnæmisdagurinn
fim tudaginn 1. desember næstkomandi.

Að Hverfi götu 69 verður opið hús, 
boðið upp á kaffihlaðborð og annað 
meðlæti milli kl. 15.00 og 18.00.

Vænta má góðra gesta af tónlistar- og bókmennta-
sviði og fleiri og fleiri.

Yfir krift agsins í ár er: 
Aðgengi án mismununar

7
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Hugleiðingar 
framkvæmda-
stjóra
Hlutverk HIV-Ísland er að auka þekkingu og skiln-
ing á hiv og alnæmi, að styðja smitaða og sjúka og 
aðstandendur þeirra. Samtökin leita margra leiða 
til að uppfræða fólk um hiv, vinna gegn fordómum 
og standa vörð um mannréttindi. Félagsmenn eru 
rúmlega 300. 

Fræðsla og forvarnir
Félagið byggir starf sitt á styrkjum, haldið er úti fræðslu- 
og forvarnarstarfi já meðferðarstofnunum, góðgerða-
samtökum, ungliðahreyfi gu Samtakanna ´78, í fangels-
um, læknadeild og öðrum háskóladeildum svo eitthvað 
sé nefnt. 

Síðastliðin 15 ár hefur HIV-Ísland skipulagt fræðslu- og 
forvarnarverkefni fyrir nemendur allra 9. og 10. bekkja 
grunnskóla landsins. Snyrtivörufyrirtækið Artica Mac 
hefur verið stærsti styrktaraðili verkefnisins auk emb-
ættis landlæknis, fræðslan er stofnunum og einstakling-
um að kostnaðarlausu.

Hverfisgata 69, húsið okkar, er í eigu Reykjavíkurborg-
ar sem leggur notkun þess til sem styrk við starfsemi 
félagsins. Á skrifstofu félagsins er hægt að nálgast 
ókeypis smokka og ýmislegt fræðsluefni sem félagið 
hefur gefið t.

Auk samstarfs í HIV-Norden, sem er vettvangur nor-
rænu hiv-samtakanna, hefur fjölþjóðlegt samstarf verið 
líflegt og ekur félagið til að mynda þátt í fræðsluverk-
efni fyrir rúmenska skólanemendur með þarlendum 
samtökum. Rúmenskir samstarfsaðilar heimsóttu HIV-
Ísland og kynntu sér starfið ér og fulltrúum frá Íslandi 
var boðið til Rúmeníu. Alþjóðlega ráðstefnan um hiv 
og alnæmi, sem á sér stað annað hver ár, var haldin í 
sumar í Durban í Suður-Afríku og fóru bæði formaður 
og framkvæmdastjóri í mikla ævintýraferð þangað.

Samstarfsfundir með Samtökunum ´78 um fræðslu og 
forvarnir meðal homma hafa verið haldnir reglulega. 

Gjöfult samstarf er við ÖBÍ, en HIV-Ísland er aðildar-
félag bandalagsins. Í tengslum við fræðslumyndband um 
félagið, sem styrkt er af ÖBÍ, var vel heppnuð uppákoma 
í nóvember í Kringlunni sem nefnd var Viskutréð. Þar 
gátu gestir og gangandi hengt skilaboð um hiv á tréð.

Rauði borðinn, málgagn félagsins, kemur út síðla hausts 
ár hvert. Blaðið nýtist meðal annars vel til kynningar og 
fræðslu í skólum. Síðasta blað kom út í nóvember 2015 
og þótti sérlega vandað og vel heppnað. 

Árleg minningarguðsþjónusta um þau sem látist hafa af 
völdum alnæmis var haldin í Fríkirkjunni venju sam-
kvæmt í maí og var þemað afrískt í ár auk dásamlegrar 
tónlistar Margrétar Pálmadóttur og kvennakórs.

Á alþjóðlega alnæmisdeginum 1. desember á síðasta ári 
var opið hús hjá okkur á Hverfisgötunni, venju sam-
kvæmt. Margir góðir gestir komu í heimsókn og þáðu 
veitingar þrátt fyrir mikið óveður þennan dag, það 
versta á árinu. 

Uppákomur þessar eru mest sóttu viðburðir félagsins.

Samtökin hafa átt gott samstarf við göngudeild smitsjúk-
dóma á Landspítalanum, það hefur einkennst af trausti 
sem á sér vart hliðstæðu í öðrum löndum. Göngudeild-
in vísar hiv-jákvæðum til samtakanna og lítur til okkar 
sem mikilvægs þáttar í vegferð hvers hiv-smitaðs ein-
staklings. 

Innra starf
Veruleiki og framtíðarhorfur hiv-jákvæðra eru allt 
önnur í dag en fyrir tveimur áratugum, en þó skortir 
á sýnileika þessara einstaklinga í samfélaginu, hann er 
því miður ekki meiri en áður. Við sem vinnum með 
hiv-jákvæðum erum sammála um það. Langfle t hiv-
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jákvæð taka þátt í samfélaginu, eru á vinnumarkaðn-
um en deila því sjaldnast með öðrum að þau séu með 
þennan alvarlega sjúkdóm. Líðan og félagsleg upplifun 
hiv-jákvæðra á Íslandi er ekki nógu góð, sjúkdómnum 
fylgir heilsufarslegt álag og líðan fólks tengist líka mjög 
sýnileika og sjálfsmati, fle tir lifa samt sem áður til-
tölulega eðlilegu lífi og era það ekki með sér að hafa 
alvarlegan sjúkdóm.

Árið 2016 hefur orðið aukning á hiv-smiti hér á landi. 
Nálega öll þeirra, sem hafa greinst, fara á lyf. Það þýðir 
að þá er veiran í dvala og ómælanleg og þar af leiðandi 
ekki smitandi. Af þeim sökum er svo mikilvægt að ein-
staklingar, sem gætu hafa smitast, fari í próf sem fyrst. 
Hér á Íslandi er öllum sem greinast hiv-jákvæð boðin 
lyfjameðferð. Það er mikilvægt að vita að einstaklingar 
sem fá lyfjameðferð eru ekki smitandi. Smithættan er 
mest vegna þeirra sem ekki hafa greinst – þeirra sem 
ekki vita af smitinu, þannig er staðan. Hiv-jákvæður 
einstaklingur á lyfjameðferð er ekki smitandi og ætti því 
ekki að vera síðri valkostur í ástarlífi u en einhver annar.

Mjög gleðilegar framfarir hafa átt sér stað í meðferð 
gegn sjúkdómnum á síðustu árum, helstu fréttir þess 
efnis koma frá Alþjóðheilbrigðisstofnuninni um að 
hiv-jákvæðir einstaklingar á lyfjameðferð smiti ekki 
aðra. Erlendis er lyfið Truvada komið á markað, lyf sem 
almenningur getur nálgast og notað sér til varnar gegn 
hiv-smiti. Víða er farið að nota hraðpróf til greiningar 
á hiv, lifrabólgu C og öðrum kynsjúkdómum, fær fólk 
greiningu innan hálftíma. Þrátt fyrir þessar miklu og 
jákvæðu framfarir í meðferð sjúkdómsins er málefnið 
enn ótrúlega viðkvæmt.

Umræðuhópar hittast reglulega og einnig leita aðstand-
endur, námsmenn, innflytjendur, ungt fólk og margir 
aðrir til samtakanna eftir ráðgjöf, stuðningi og upplýs-
ingum. Jafnframt er síða félagsins á facebook auk lokaðs 
samskiptahóps sem nýtist til upplýsingagjafar.

Sigurlaug Hauksdóttir félagsráðgjafi efur látið af störf-
um sem sérlegur ráðgjafi h v-jákvæðra og ekki hefur 
verið endurráðið í hennar starf, hvorki hjá Landspítal-
anum né Embætti landlæknis. Í samstarfi ið félagið 
hefur Sigurlaug fallist á að halda áfram með mánaðar-
lega sjálfsstyrkingarfundi fyrir hiv-smitaða. Þeir verða á 
Hverfisgötunni. 

Á hverju hausti síðustu átta ár hafa samtökin staðið 
fyrir málþingi sem ætlað er hiv-smituðum, heilbrigð-
isstarfsfólki og öðrum áhugasömum. Málþingin hafa 
verið skipulögð í samvinnu við göngudeild smit-
sjúkdóma á LSH. Árið 2014 var þema málþingsins 
hiv og geðheilbrigði, í fyrra hiv og lífsgæði, um miðjan 
nóvember í ár var þema málþingsins hiv jákvæð en ekki 
smitandi.

Stóra eílífðarverkefnið
Störf samtakanna HIV-Ísland eru sérstök, viðkvæm og 
frábrugðin störfum annarra félaga að því leyti að stór 
hópur félagsmanna vill ekki láta aðra í samfélaginu vita 
af sér, kemur ekki fram nema undir algjörum trúnaði og 
ekki á opinberum viðburðum sem félagið stendur fyrir.
Stóra eílífðarverkefni félagsmanna er vinnan gegn for-
dómum og misskilningi um hiv-jákvætt fólk. Viðfangs-
efnin eru mannréttindi, sýnileiki, fræðsla, styrking, 
traust og samvinna.

Þannig að – verkefnin eru næg en framtíðin er björt!

Einar Þór Jónsson

Smokkar eru til margra hluta nytsamlegir.

Stjórn HIV-Ísland 
2016-2017

Frá vinstri: Guðni Baldursson, Sigrún Grendal 
Magnúsdóttir, Ragnar Erling Hermannsson, Árni 
Friðrik Ólafarson, Fjóla Guðmundsdóttir, Ingi 
Hans Ágústsson og Vignir Ljósálfur Jónssson. 
Ljósm.: Einar Þór Jónsson
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Á haustdögum lét Sigurlaug Hauksdóttir af störfum sem 
félagsráðgjafi h v-jákvæðra til 19 ára.

Í kveðjuveislu sem haldin var Sillu til heiðurs kom glögg-
lega fram hlýhugur, vinátta og traust sem hún hefur 
byggt upp með skjólstæðingum sínum. Á þessum tíma-
mótum voru henni færðar gjafi , meðal annars dýrindis 
hálsfesti frá Suður-Afríku í öllum regnbogans litum.

Silla mun starfa áfram á vegum félagsins og bjóða upp á 
mánaðarlega sjálfsstyrkingarfundi með hiv-jákvæðum.

Einar Þór Jónsson

Sillu þakkað 
Kveðja og þakkir frá félögum
HIV-Ísland 

Auður Matthíasdóttir 
félagsráðgjafi

Fædd 20. febrúar 1945
Látin 24. mars 2016

Samtökin HIV-Ísland þakka Auði fyrir ómetanlegt 
starf í þágu Hiv-jákvæðra.

Auður fluttist heim til Íslands árið 1987 að loknu 
námi í félagsráðgjöf í V-Þýskalandi. Hún var einn af 
stofnendum Alnæmissamtakanna á Íslandi árið 1988 
og fyrsti formaður þeirra.

Henni tókst að fá því framgengt að komið var á fót 
stöðu félagsráðgjafa Hiv-smitaðra og alnæmissjúkra 
hjá borgarlækni.

Auður lagði á sig ómælda vinnu og barðist fyrir vel-
ferð félagsmanna við erfið kilyrði í anda þess tíma. 
Fyrir það erum við henni óendanlega þakklát. 
Minning Auðar mun lifa í sögu okkar.

Sigrún Grendal Magnúsdóttir
formaður  HIV-Ísland

Auður Matthíasdóttir, fyrsti formaður Alnæmis-
samtakanna. Ljósm.: Sverrir Vilhelmsson

Valtýr Þórðarson
Fæddur 14. apríl 1950 – Látinn 2. ágúst 2016

Dilli er dáinn – símtal frá Íslandi og ég í Róm.
Áður – einhvern tímann í Köben – við Gunnýna hlaupandi undan rigningunni inná De små 
haver – Dilli við innganginn með sígó í annarri, glimtið í augunum og deginum bjargað.
Dilli lauk BA-prófi rá San Fransisco Art Institute eftir fjögurra ára nám, aðalfagið var vídeó-
gerð, þótt hann legði einnig stund á flei i listgreinar.
Dilli skrapp til Íslands 1987, átti að verða stuttur stans – en hann greindist hiv-jákvæður og allt 
fór í frysti – lífið, anganirnar og hæfileikarnir.
Dilli kynntist fordómum og útskúfun – betra oftast að þegja en segja.
Fresturinn er verstur, sagði Dilli í viðtali sem ég tók við hann og birtist í Rauða borðanum  

1. desember 2006. Það eru liðin tíu ár. Fresturinn verður ekki lengri.
Birna Þórðardóttir
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líf að vera með hiv



9
RA

U
Ð

I B
O

R
Ð

IN
N

BARáttAN 
hefUR ætíÐ 

SNúISt Um 
mANNRéttINDI

Rætt við Einar Þór Jónsson 
framkvæmdastjóra HIV-Ísland

Lýðheilsufræðingurinn og kennarinn Einar Þór er á ákveðnum stað í lífinu – 

góðum stað – ekki einungis eigin – heldur einnig annarra – táknmynd 

ákveðinnar lífsbaráttu - þeirrar að hægt sé að lifa góðu og kraftmiklu lífi 

þrátt fyrir að hafa smitast af hiv.

Hvernig er hann kominn á þennan stað? Þetta eru orðin ansi mörg ár.

Á vissan hátt hefur það mótað hugsun mína og 
líf að vera með hiv
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Ég smitaðist um miðjan níunda áratuginn. Hafði verið 
alllengi erlendis, meðal annars í Englandi. Var að reyna 
að átta mig, fin a mig í lífi u. Sneri heim með það í 
farteskinu að vera smitaður af hiv – greindist 1986, þótt 
ártöl skipti svo sem ekki máli.

Það voru viðburðarík og erfið r sem sem fóru í hönd. 
Mér fin st ég ekki muna andrúmsloft tta og sorgar 
mjög vel – það er líklega gott. Ég hafði kynnst hópi af 
strákum á mínum aldrei, bæði úti í Englandi og hér 
heima og margir voru smitaðir. Við vitum öll sem 
tengjumst hiv hvernig þetta var, einstaklingar voru nið-
urlægðir, þeir misstu sína nánustu, þeim var mismunað 
og útskúfað.

Þarna var hópur af körlum og konum, veikum ein-
staklingum, sem áttu ekkert framundan – ekkert nema 
dauðann. Sumir fyrirlitu okkur, óttuðust, sumir hiv 
smitaðir urðu fyrir því að fjölskylda, vinir og vanda-
menn sneru við þeim bakinu, sum dóu ein. 

Það var engin von um framtíð, eignast börn, stofna 
fjölskyldu, mennta sig eða hvað annað, og þessu fylgdi 
eðlilega gríðarlegur sársauki og ótti. Samt tókst okkur 
mörgum að vera ekki að hugsa allt of mikið um þetta, 
við gátum engu breytt. Eina hugsunin var - hvernig ætla 
ég að lifa við þessar aðstæður. Ég man að ég hugsaði; ég 
ætla ekki að eyða þessum tíma í sorg og sút. Mér hefur 
tekist það ágætlega, ég hef notið gleði og hamingju í líf-
inu.

Á vissan hátt hefur það mótað hugsun mína og líf að 
vera með hiv, þennan stórhættulega sjúkdóm – sem var. 
Þegar ég lít til baka man ég eiginlega ekki hvernig ég 
hugsaði um það sem líklega væri framundan, en á seinni 
árum fin st mér sem ég hafi lltaf verið að takast á við 
daginn í dag – lífið og ilveruna – hugsanir og tilfinni g-
ar - minningar um eitthvað sem hefur gerst og við fáum 
engu um breytt. Líf okkar, athafnir og hegðun mótast af 
þessu öllu saman.

Er gjarnt að hjóla í verkefnin
Að sjálfsögðu hafði ég nokkra lífsreynslu fyrir, en svo 
gerðist þetta og einhvern veginn hefur mér tekist að eiga 
innihaldsríkt líf, ég hef notið lífisins, verið áhugasamur 
og lifað lífi u lifandi. Að eðlisfari er ég nýjungagjarn 
og reiðubúinn að takast á við það sem kann að mæta 
mér. Mæti ég hindrunum eða einhverju sem mér fin st 
ranglátt, þá fer ég í verkefnið – hjóla í það og hef oftast 
gaman af.

Vissulega hef ég mætt andstreymi í lífi mí u og að 
undanförnu hef ég átt erfitt tímabil vegna áfalla og erf-
iðleika í fjölskyldunni. Ég hef stundum fundið fyrir van-
máttartilfinni gu og fin st ég ekki ráða við verkefnin. 
Ástæðan er ekki sú að of mikið sé að gera, heldur ráða 
þar aðstæður sem skapast í einkalífi og u hverfi. Það 
hefur áhrif á hugsanirnar og tilfinni garnar og hvernig 
maður tekst á við þær.

Innri styrkur
Við búum öll yfir tyrkleika af margvíslegum toga. 

Hvar er ég staddur í lífi u mínu - það er margt að 
breytast.

Hef mikið velt fyrir mér líðan fólks og því að vera 
manneskja, hvað veldur athöfnum okkar.

Menntaður á sviði lýðheilsufræði, kennslu, þroska-
þjálfunar, jákvæðrar sálfræði, núvitundar, hug-
leiðslu og sjálfsstyrkingar, mér þykir gott að vera 
meðvitaður og geta fundið fyrir þakklæti, bjartsýni 
og hamingju – þrátt fyrir mótlæti. 

Vissulega hef 
ég mætt and-
streymi í lífi
mínu ……..
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Það er hægt að taka styrkleikapróf til þess að vita hvar 
maður stendur. Þar kem ég út sem leitandi, hugrakkur 
og þrautseigur; á erfitt að sætta mig við uppgjöf, að ná 
ekki einhverju sem ég ætla mér og það fin st mér lýsa 
mér vel.

Ég hef mjög gaman af hugmyndafræði jákvæðrar sál-
fræði og því sem hún inniber. Aðferðafræðin er sett 
fram á einfaldan máta, þannig að auðvelt er að skilja og 
tengja sig við fyrir venjulegt fólk í venjulegu lífi.

Einhvern veginn trúði ég aldrei að ég myndi deyja úr 
þessum sjúkdómi, en auðvitað litaðist allt. Fyrst í stað 
var ég lítið að hugsa um að mennta mig eða gera aðrar 
framtíðaráætlanir. En ég náði að snúa þessu við fyrir 
aldamótin og hef verið á annarri braut frá þeim tíma. 
Nám mitt í kennslu, lýðheilsufræðum og jákvæðri sál-
fræði hefur vissulega orðið mér til velfarnaðar lífi u og 
ég hef ekki hætt að læra síðan.

Nú eru liðin rúm 30 ár og ég er enn lifandi, ágætlega 
hraustur og áhugasamur um lífið. ólk hefur auðvitað 
verið að fá sjúkdóma á þessu langa tímabili. Einstakling-
arnir sem ég er að ræða um, eru þau sem greindust á 
níunda áratugnum og fram á þann tíunda þegar lyf-
in komu. Þetta er áhugaverður hópur, sé litið til þess 
hvernig mönnum hefur farnast. Sumir lifðu af – aðrir 
ekki.

Við Stig vorum ótrúlega heppnir að hitta hvor annan, þetta var eins og lottó-vinningur – tvöfaldur þess vegna.

Sterk vináttubönd 
Ég kynntist Stig, sænskum eiginmanni mínum, í 
norrænu samstarfi h v-jákvæðra. Ástandið var svipað í 
Svíþjóð á þessum árum, nema auðvitað í stærra sam-
hengi, hópurinn fjölmennari, menn veiktust og dóu, 
brotnuðu niður andlega og líkamlega. Samt var húmor 
innan hópsins, menn hlógu og skemmtu sér, sumir áttu 
pening og gátu farið í ferðalög. Þessir hópar urðu mjög 
þéttir, við Stig eignuðumst og eigum enn góða vini frá 
þessum árum í Stokkhólmi.

Hópurinn átti samastað í húsnæði hiv-samtakanna í 
Svíþjóð þar sem við gátum hist, talað saman, borðað 
saman, verið saman. Þar voru haldin jól og aðrar sam-
komur, margir voru einir. Að mörgu leyti var þetta eins 
og við höfum gert á Hverfisgötunni.

Það voru ótrúlegar skemmtanir, sýningar og uppákom-
ur, margir höfnuðu kirkjunni, vildu alls ekki að sú stofn-
un kæmi nálægt þeim látnum. Ég man eftir athöfnum í 
Svíþjóð þar sem hinn látni var uppáklæddur í kistunni, 
búinn að ákveða hvernig allt færi fram, kistan sett upp á 
borð og svo var kveðjustund. Margt var mjög sorglegt og 
á vissan hátt einmanalegt, en um leið ekki, vegna þess að 
við vorum saman og það skapaði okkur ríkidæmi, styrk 
og fegurð.

Þótt menn þekktust mjög vel í Stokkhólmi þá var samt 
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© Ljósmyndir: David Barreiro

Það eru orðnar margar gönguferðirnar 
okkar með henni Rúsínu.
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Nú eru liðin rúm 30 ár og 
ég er enn lifandi, …….

öðru vísi andi, samfélagið var stærra og bauð því upp 
á meira einkalíf, ólíkt því sem vill verða í smærri sam-
félögum. En kannski varð þéttleikinn og samkenndin 
meiri heima á Íslandi, einmitt vegna smæðar samfélags-
ins. 

Margir brotnuðu
Við kynnumst sjaldnast einmanaleika annarra og margir 
brotnuðu, ekki bara vegna sjúkdómsins, heldur ekki 
síður vegna alls umhverfisins. Sumir tóku líf sitt, aðrir 
leituðu í áfengi og önnur fíkniefni. Ég held að við öll - 
karlar og konur - sem lifðum af fyrstu árin frá því að hiv 
fór að greinast og fram að lyfjameðferð - séum ákveðnu 
marki brennd. Við verðum með þessi ör fram á graf-
arbakkann, þótt mörg okkar hafi ei nast líf og lífsmögu-
leika, fjölskyldur, starf, vini og svo framvegis.

Satt best að segja veit ég ekki hvernig mér hefði reitt af, 
hefði ég ekki kynnst honum Stig mínum. Við vorum 
ótrúlega heppnir að hitta hvor annan, þetta var eins og 
lottó-vinningur - tvöfaldur þess vegna. Ég finn ví fyrir 
miklu þakklæti, ég er heppinn.

Frá byrjun hef ég rætt opinskátt um hiv-smit mitt. Hef 
aldrei falið það, hvorki gagnvart fjöskyldu né vinum og 
fór að koma fram mjög fljótlega fyrir hönd hiv-jákvæðra 
bæði hér heima og eins í Svíþjóð. Sama gilti um Stig. 
Vissulega er ekki allra að taka svona á málum.

Það hefur ekki þurft hiv til að lenda á ská 
og skjön 
Ég er alinn upp í dæmigerðu umhverfi k rlmennsk-
unnar í sjávarþorpi útá landi, hjá góðri fjölskyldu og 
get ekki sagt að einhver þaðan hafi s ikið mig á nokk-
urn hátt. Vissulega var erfitt að koma fram sem hommi 
og í ofanálag með þennan alvarlega sjúkdóm. En, það 
hefur svo sem ekki þurft h v til að lenda á ská og skjön í 
samfélaginu.

Vissulega hef ég hef mætt miklu mótlæti í lífi u, aftur 
og aftur frá því ég var barn. Móðir mín veikist þegar ég 
var mjög ungur, hún dó þegar ég var tólf ára. Ég tók það 
mjög nærri mér og það litaði æsku mína. En ræturnar 
voru sterkar og stórfjölskyldan var nálæg.

En ég var aldrei tilbúinn að gefast upp, ekki sem barn, 
samt var aldrei sagt að ég væri óþekkur eða erfiðu , þótt 
fjölskyldan segi í gríni núna að ég hafi erið fyrirferð-
armestur af öllum börnunum í stórfjölskyldunni sem bjó 
á sama blettinum heima í Bolungarvík.

Eftir því sem árin líða verð ég sáttari við sjálfan mig, 
ég þekki mig betur og skil betur hvað er í gangi hverju 
sinni. Ég lærði þroskaþjálfun og hef unnið mikið með 
fötluðu fólki, að bættum lífsskilyrðum og réttindum. 

Vegna starfa að málefnum hiv-jákvæðra hef ég tekið þátt 
í mörgum góðum verkefnum og nýjungum, setið ráð-
stefnur og fundi og á vini um alla heimsbyggð. 

Í raun lít ég á mig sem mannréttindafrömuð, það var 
ekki skrifað þannig þegar ég var ungur maður, en ég 
get einungis sagt að ég er ótrúlega heppinn að hafa 
tekið þátt í þessu öllu og fengið að upplifa allar jákvæðu 
framfarirnar. Og enginn kall á mínum aldri segði við 
mig hluti í dag sem hann sagði fyrir þrjátíu árum!

Þótt ég finni yrir vellíðan, bjartsýni og fögnuði, þá finn
ég einnig fyrir djúpri sorg og líf mitt er ekki auðvelt. 
Innan fjölskyldunnar tökumst við á við missi og sorg. 

Heima er Stig minn veikur af Alzheimer, það er ekkert 
leyndarmál, en afar erfitt, þannig er lífið. Það er ægt að 
lifa með því af því að ég elska hann svo mikið og hann 
gefur mér svo mikið, þótt mínútur okkar líði ekki með 
sambærilegum hraða.

Birna Þórðardóttir© Ljósmyndir: David Barreiro
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VIÐ þökkUm StUÐNINgINN
Reykjavík
A. Margeirsson ehf
A1 málun ehf
Aðalvík ehf
Arkís arkitektar ehf
Auglýsingastofan ENNEMM
Álfabjarg, garða- og lóðaþjónusta
Áltak ehf
Árbæjarapótek ehf
Barnalæknaþjónustan ehf
Bílalíf, bílasala
Blaðamannafélag Íslands
Brauðhúsið ehf
Brúskur hársnyrtistofa,  

s: 587 7900
BSRB
Danica sjávarafurðir ehf
Drífa efnalaug og þvottahús
Efling stéttarfélag
Eignamiðlunin ehf
Einar og Viðar sf, s: 892 7024
Eyrir fjárfestingafélag ehf
Fríkirkjan í Reykjavík
G & K Seafood ehf
G.M. Verk ehf
Garðs Apótek ehf
Gjögur hf
Gleraugnaverslunin Sjón ehf
Gullsmiðurinn í Mjódd
Gunnar Eggertsson hf
Hamborgarabúlla Tómasar
Hamborgarabúlla Tómasar - Við 

erum öll jöfn
Henson sports
Herrafataverslun Birgis ehf
HGK ehf
HM Bókhald ehf
Hreyfimyndasmiðjan ehf
Höfðakaffi ehf
Höfði fasteignasala
Iðnó ehf
Invicta - endurskoðun, ráðgjöf og 

bókhald, s: 510 4300
Ísbúð Vesturbæjar ehf
Íslandsstofa
Íslensk erfðagreining
J.S. Gunnarsson hf
Landssamtök lífeyrissjóða
Lásaþjónustan ehf
Listvinahúsið, leirkerasmíði
Logy.is
Lyfjaver ehf
Löndun ehf
Mjólkursamsamsalan ehf
Nasdaq verðbréfamiðstöð hf
Nexus afþreying ehf
Nínukot ehf - Vinna um víða 

veröld
Nýi ökuskólinn ehf

Orkuvirki ehf
Passion Reykjavík, bakarí og 

kaffihús
Pósturinn
PricewaterhouseCoopers ehf
Rarik ohf
Reki ehf
Renniverkstæði Ægis ehf
Reykjavíkur Apótek
Rikki Chan ehf
Seðlabanki Íslands
SFR stéttarfélag í almanna- 

þjónustu
SÍBS
Sjónlag hf
Stólpi gámar
Suzuki bílar hf
Sveinsbakarí
SVÞ-Samtök verslunar og  

þjónustu
Söngskólinn í Reykjavík
Tark - Arkitektar
Trackwell hf
Útfararþjónusta Rúnars  

Geirmundssonar
Vals tómatsósa ehf
Verkfræðistofan Skipatækni ehf
Verslunartækni ehf
Vélvík ehf

Vogar
Sveitarfélagið Vogar

Kópavogur
ALARK arkitektar ehf
Allianz á Íslandi hf
Birgir G. Magnússon hdl
Bílaklæðningar hf
Bílamálunin Varmi ehf
BSA varahlutir ehf
Elfa Guðmundsdóttir tannlæknir, 

s: 564 6250
Hákon Bjarnason ehf
Hjörtur Eiríksson sf
Karína ehf
Landmótun sf
Loft og raftæki ehf
Lyfja hf
Lögmannsstofa Guðmundar 

Þórðarsonar
Parki
Rafmiðlun hf
Rafport ehf
Slökkvitækjaþjónustan ehf
Tækniþjónusta Ragnars G  

Gunnarssonar ehf

Garðabær
AÞ-Þrif ehf

B.B.Þ. Verktakar ehf
Hannes Arnórsson ehf
Vörukaup ehf, heildverslun
Öryggisgirðingar ehf

Hafnarfjörður
Flensborgarskólinn
Frjó Umbúðasalan
Hlaðbær-Colas hf,  

malbikunarstöð
Hvalur hf
Ican-Beykireykt þorsklifur ehf
Kjartan Guðjónsson, tannlæknir
Krýsuvíkurskóli
RB rúm
Spírall prentþjónusta ehf
Stigamaðurinn ehf
Strendingur ehf
Umbúðamiðlun ehf
Verkalýðsfélagið Hlíf
Verkvík - Sandtak ehf
Vélrás bifreiða- og vélaverkstæði
Vélsmiðja Guðmundar ehf

Álftanes
GO múrverk ehf

Reykjanesbær
Dacoda ehf
DMM Lausnir ehf
Plastgerð Suðurnesja ehf
Reiknistofa fiskmarkaða hf
Suðurflug ehf
Verslunarmannafélag Suðurnesja

Grindavík
Flutningaþjónusta Sigga ehf

Mosfellsbær
Álafoss - verslun
GT-bílar ehf
Ísfugl ehf
Múr og meira ehf
Nonni litli ehf

Akranes
Spölur ehf-Hvalfjarðargöng
Straumnes ehf, rafverktakar

Borgarnes
Búvangur ehf
Hótel Borgarnes hf
Hótel Húsafell-www.hotelhusa-

fell.com
Límtré Vírnet ehf

Reykholt
Garðyrkjustöðin Varmalandi

Grundarfjörður
Áning ferðaþjónusta, s: 438 6813
Grundarfjarðarbær

Snæfellsbær
Gistihúsið Langaholt á  

Snæfellsnesi

Hellissandur
KG Fiskverkun ehf
Snæfellsbær

Reykhólahreppur
Þörungaverksmiðjan hf

Ísafjörður
GG málningarþjónusta ehf
Hamraborg ehf
Menntaskólinn á Ísafirði
Samgöngufélagið-www.sam-

gongur.is
Vesturferðir ehf

Patreksfjörður
Fiskmarkaður Patreksfjarðar ehf
Oddi hf, fiskvinnsla-útgerð

Tálknafjörður
T.V. Verk ehf
Tálknafjarðarhreppur

Bíldudalur
Íslenska kalkþörungafélagið ehf

Hólmavík
Strandabyggð

Hvammstangi
Aðaltak slf

Blönduós
Stéttarfélagið Samstaða

Skagaströnd
Sveitarfélagið Skagaströnd

Sauðárkrókur
Fjölbrautaskóli Norðurlands 

vestra
Skinnastöðin hf
Verslun Haraldar Júlíussonar

Varmahlíð
Akrahreppur Skagafirði
Ferðaþjónustan Lauftúni

Siglufjörður
Fjallabyggð
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Lifrarbólga C er alvarlegur og 
í mörgum tilvikum lífshættu-
legur sjúkdómur. Talið er að á 
heimsvísu séu um 180 milljónir 
manna með sjúkdóminn. Sé 
sýkingin ekki meðhöndluð get-
ur hún leitt til vaxandi örmynd-
unar í lifur, skorpulifrar, lifr-
arkrabbameins og lifrarbilunar. 
Á Íslandi er áætlað að um 800 
til 1000 manns séu smitaðir af 
lifrarbólgu C en árlega greinast 
á bilinu 40-70 einstaklingar.

Lifrarbólga C smitast fyrst og fremst við blóðblönd-
un. Algengustu smitleiðirnar eru því þegar sýkt blóð 
berst frá einum einstaklingi til annars, til dæmis þegar 
einstaklingar sem neyta vímuefna í æð deila óhreinum 
áhöldum. Fólk getur smitast ef ekki er gætt fyllsta hrein-
lætis til dæmis við húðflúr og líkamsgötun. Smit getur 
einnig borist við blóð- eða blóðhlutagjöf, en þar sem allt 
blóð er skimað, eru líkur á að smitast þannig hverfandi. 
Veiran getur borist milli manna við kynmök og karl-
menn sem hafa mök við karlmenn eru í aukinni áhættu. 
Sjaldgæft er einnig að eiran berist frá sýktri móður til 
fósturs (um 5% líkur). Hjá sumum er ekki hægt að fin a 
neina augljósa áhættuþætti fyrir sjúkdómnum.

Stór hluti þeirra, sem smitast af lifrarbólgu C, fá engin 
augljós einkenni sjúkdómsins. Algengustu einkennin 
eru slappleiki og úthaldsleysi. Önnur einkenni svo sem 
vöðva- og liðverkir, kviðverkir og húðútbrot eru sjald-
gæfari. Sumir veikjast með hita og gulu við smit, en það 
er undantekning. Oft era einkenni ekki vart við sig fyrr 
en eftir mörg ár eða áratugi þegar komin er skorpulifur 
og lifrarbilun.

Sérstök ástæða er til greiningar ef:
☛ Þú hefur einhvern tímann sprautað þig í æð.
☛ Þú ert hiv-jákvæð/ur.
☛ Þú þarft ða hefur þurft að u dirgangast blóðskil-

unarmeðferð.
☛ Þú hefur viðvarandi óútskýrða hækkun á lifrarpróf-

inu ALAT.
☛ Þú ert barn móður sem er sýkt af lifrarbólgu C.
☛  Maki þinn er með lifrarbólgu C.

átak 
til að útrýma lifrarbólgu C á Íslandi

☛ Þú hefur hlotið blóðgjöf, storkuþætti eða þegið líf-
færi fyrir árið 1992.

Hægt er að lækna lifrarbólgu C hjá fle tum sjúkling-
um með viðeigandi lyfjagjöf. Einstaklingum sem eru 
smitaðir af lifrarbólgu C og eru sjúkratryggðir á Íslandi 
býðst nú meðferð með nýjum lyfjum, viðkomandi að 
kostnaðarlausu. Við meðferðina eru eingöngu gefin yf í 
töfluformi. Meðferðin tekur oftast 12 vikur og aukaverk-
anir eru yfi leitt vægar. Ekki er þörf á að taka sýni úr 
lifur (lifrarástunga) og ekki eru gefin yf í sprautuformi. 
Fylgst er með árangri meðferðarinnar með því að taka 
blóðsýni og þurfa þeir sem undirgangast meðferð að 
mæta reglulega í eftirlit og blóðprufur meðan á með-
ferðinni stendur.

Viljir þú þiggja meðferð er hægt að hafa samband í 
gjaldfrjálst símanúmer meðferðarátakins, sími 800 1111, 
í gegnum heimasíðu meðferðarátaksins: www.landspit-
ali.is/medferdaratak eða senda töluvpóst á netfangið: 
medferdaratak@landspitali.is 

Ragnheiður Hulda Friðriksdóttir
verkefnastjóri Landspítala

Ragnheiður Hulda 
Friðriksdóttir
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Stuðningur MAC og Embættis landlæknis undanfarin ár 
hefur verið grundvöllur þess að HIV-Ísland hefur tekist 
að halda úti fræðslu um Hiv og alnæmi til allra 9. og 10. 
bekkinga í grunnskólum landsins undanfarin 15 ár. 
Verkefni sem þetta er brýnt og þarf stöðugt að vinna að 
því. Markmið fræðslunnar er annars vegar að ungling-
ar sýni sjálfum sér og öðrum fulla virðingu, bæði í 
kynlífsathöfnum sem og öðrum athöfnum. Hitt meg-
inmarkmiðið er að vinna gegn fordómum, fordómum 
gegn ákveðnum sjúkdómum, fordómum sem byggjast 
á fáfræði. Fræðslan er skólunum að kostnaðarlausu. 
Félagið hefur auk skólafræðslunnar getað staðið fyrir 
fræðsluerindum um Hiv við deildir Háskóla Íslands, 
innan fangelsa, meðferðastofnana og fjölda fyrirtækja.
Framlag MAC á Íslandi hefur verið eyrnamerkt fræðslu-
verkefni HIV-Ísland. Alltaf koma nýir nemendur, sem 
betur fer, því þarf stöðug, skipulögð fræðsla að eiga sér 
stað. Einar Þór Jónsson lýðheilsu- og kennslufræðingur 
er skipuleggjandi þessa verkefnis. 

Bankareikningur fyrir verkefnið er á nafni HIV-Ísland
Reikningur: 513-26-603485
Kt.: 541288-1129

Einar Þór Jónsson

Fræðslu- og 
forvarnar-
verkefni

ALNÆMIS-
SJÓÐUR MAC
Alnæmissjóður mAC var stofn-

aður árið 1994 af Frank Angelo og Frank 

Toskan, stofnendum MAC Cosmetics. 

Sjóðurinn er hjartað og sálin í MAC. Til-

gangur hans er að styðja karla, konur 

og börn um allan heim sem fengið hafa 

Hiv/alnæmi. Sjóðurinn styrkir einnig 

fræðslu- og forvarnarverkefni sem 

beinast að því fólki á hverjum stað sem 

er í mestri hættu að smitast af Hiv. 

Alnæmissjóður mAC hefur frum-

kvæðið að fræðslu og forvörnum á 

svæðum sem hafa til þessa notið lítils 

stuðnings. Sjóðurinn styður mörg ólík 

samtök um allan heim, sem bjóða upp 

á margs konar þjónustu til þeirra sem 

eru Hiv-smitaðir. Með þessu reynir 

hann að brúa bil fátæktar og sjálf-

sagðra mannréttinda.

Styrktarsjóður mAC er þriðji stærsti 

sjóður í heiminum sem leggur þessum 

málaflokki lið. Tveir stærstu sjóðirnir 

eru á vegum lyfjafyrirtækja. 

Allt söluandvirði Viva Glam varalita og 

glossa rennur til sjóðsins. Hingað til 

hafa verið framleiddar fjórar tegundir 

varalita og tvær tegundir glossa. Hver 

ný Viva Glam herferð byggir á stuðningi 

frægra listamanna úr heimi tónlistar og 

annarra listagreina sem leika lykilhlut-

verk í að fræða almenning um Hiv-smit 

og alnæmi. 

Fræðslufundur í 
grunnskóla 

Hveragerðis.

Á fræðslufundi með 
læknanemum í HÍ.
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Snyrtivörufyrirtækið 
MAC er stór styrkt-

araðili forvarnar-
starfsins gegn hiv. 
Hagnaður af Viva 
Glam varalitunum 
rennur í forvarnar-

sjóð um allan heim



Bann er við því á Filippseyjum að fólk undir lögaldri fái 
að fari í hiv-próf – og stuðlar það að því að ekki er kom-
ið í veg fyrir smit, einkum á meðal ungra karla.

Þegar Rey (ekki rétta nafnið) fór í fyrsta sinn í próf var 
móðir hans með honum. Hann var þá 17 ára og þurfti 
samþykki foreldra samkvæmt lögum.
„Við mamma erum frekar náin. Henni fin st ekkert mál 
að ég er hommi og styður mig mjög vel. En ég á marga 
vini sem myndu aldrei þora að fá mömmu sína með sér í 
próf,“ segir Rey sem er frá eynni Palawan.

Prófið eyndist jákvætt og þó að honum hafi rugðið 
segir hann að það hafi kki komið sér á óvart.

Kynlífið ófst snemma en ekki smokkanotkun. Hann var 
14 ára þegar hann átti fyrst kynmök og 16 ára þegar hann 
reyndi að kaupa smokka í apótekinu í heimabænum. 
Smokkarnir voru á bak við búðarborðið. Rey varð að láta 
sig hafa það að segja afgreiðslukonunni hvað hann vildi 
kaupa og augnaráðið sagði honum hvað hún hugsaði. 

Yfir elmingur þeirra 1.200 milljóna ungmenna sem búa á 

Hætta á algerum hiv-faraldri 
á Filippseyjum 
Filippseyingar hafa lengi horft ram hjá hiv-faraldr-
inum í heiminum. Nú hefur það breyst. Tölur sýna að 
hann er kominn á fulla ferð í landinu.

Eftir nýjustu opinberum tölum fjölgaði nýgreindum 
með hiv-smit um 1% árið 2008, 4% árið 2010, 9% 
árið 2012  og 17% árið 2014. Á einum mánuði, júlí 
2015, voru skráð 682 nýsmit, níutíu og fjögur prósent 
þeirra voru meðal karla og meðaldurinn var 27 ár. 
Helmingur nýgreindra var á aldrinum 25-34 ára og 
30% á aldrinum 15-24 ára.

Algengasta smitleið var kynmök (663 tilvik) og 86% 
þeirra milli karlmanna. Önnur tilvik voru 17 vegna 
sameiginlegrar sprautunotkunar og tvö vegna smits 
frá móður til barns.

Fyrsta tilvik hiv-smits á Filippseyjum kom fram árið 
1984 og til júlíloka 2015 höfðu verið skráð 27.138 
tilvik. Til ársins 1990 voru tilvikin 216, þar af 133 hjá 
konum. Frá árinu 2010 til júlíloka voru 22.714 tilvik 
skráð, þar af 21.601 eða 95% meðal karlmanna. Í ár-
anna rás hefur aldur nýsmitaðra lækkað.

Vandi á Filippseyjum

Of ungur til þess að fara í hiv-próf 
en nógu gamall til að iðka kynlíf
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jörðinni eru á svæðinu Suður- og Austur-Asía og Kyrrahaf 
og ríkisstjórnunum ber skylda til þess að verja þau.
„Það var nógu erfitt að segja þetta í biðröðinni en af-
greiðslukonan mældi mig bara út. Mér fannst ég verða 
svo lítill,“ segir Rey og hann reyndi aldrei aftur að kaupa 
smokka. „Þegar ég byrjaði að stunda kynlíf vissi ég ekki 
neitt um smokka. Þegar ég reyndi að kaupa þá gat ég 
það ekki. Það var of neyðarlegt. Það var eiginlega óhjá-
kvæmilegt að fá hiv,“ segir hann.

Það búa yfir undrað milljónir manna á Filippseyja-
klasanum í Suðaustur-Asíu og hiv-smit eykst gífurlega. 
Rúmlega 40.000 einstaklingar eru hiv-smitaðir, meiri-
hluti þeirra greindist á síðastliðnum fimm rum, þar á 
meðal fjöldi ungra karlmanna.

Þau sem vinna gegn hiv-faraldrinum kenna um úreltum 
lögum og ítökum kaþólsku kirkjunnar í þjóðfélaginu, en 
hún leggst gegn umræðu um kynlíf, kynfræðslu og því 
að smokkum sé dreift il þeirra sem eiga helst á hættu að 
smitast.

Kynmök fólks af sama kyni eru ekki ólögleg, en lög banna 
að ungmenni undir 18 ára aldri fái hiv-próf eða ókeypis 
smokka frá heilbrigðisstofnunum, án samþykkis foreldra. 
Hluti stjórnmálamanna vill lækka þessi aldursmörk í 15 
ár en það hefur ekki tekist.

Bretland

Nýsmit hiv-veirunnar meðal 
samkynhneigðra karla hafa 
aldrei verið fleiri
Nýjar heilbrigðsskýrslur fyrir Bretland sýna að árið 
2015 greindist hiv-veiran hjá 6.095 nýjum einstak-
lingum, þar af 3.320 körlum sem höfðu átt kynmök 
við karla. Þetta eru hæstu tölur fyrir þennan fl kk 
smitaðra frá því alnæmisfaraldurinn hófst.
Á Bretlandi búa nú um 89.000 manns sem hafa greinst 
með hiv-veiruna og njóta aðstoðar vegna þess og er 
áætlað að um 18.000 beri veiruna án þess að vita af því.



19
RA

U
Ð

I B
O

R
Ð

IN
N

Árið 2013 ákvað Már að venda sínu kvæði í kross og 
reyna eitthvað nýtt. Ástæðu þessa kvað hann ekki síst 
mega rekja til ástandsins innan Landspítalans sem hafi
verið talsvert erfitt, sérlega á lyflækningasviði og meðal 
unglækna.
Hvers vegna ekki að reyna eitthvað nýtt!

Mig langaði að fara á stað þar sem væru mjög veikir sjúk-
lingar, helst þar sem væri sérhæfi g í krabbameinslækn-
ingum, líffær flutningum og ónæmisbældum sjúkdóm-
um. Fyrsta hugmyndin var að fara til S-Ameríku, helst 
Kolumbíu, en til þess skorti sárlega spænskukunnáttu.

Ég þekkti til fólks sem var að vinna í Riyadh, höfuðborg 
Sádí-Arabíu, og ákvað að kanna málin. Rétt er að halda 
til haga að sérfræðingar svo sem ég fara yfi leitt ekki 
á þessar slóðir nema vegna þess að þar er betur borg-
að. Ég ákvað að leita út fyrir höfuðborgina, helst út í 
austurhéraðið og fann áhugaverða stöðu á King Fahad 

Specialist Hospital í borginni Dammam. Spítalinn þjónar 
öllu austurhéraði Sádí-Arabíu, þar sem búa um 9 millj-
ónir manna, og er sérhæfður í blóð- og krabbameins-
sjúkdómum, líffær flutningum og flei i ónæmisbældum 
sjúkdómum.

Öll heilbrigðisþjónusta í landinu er ókeypis, nema hvað 
varðar fegrunaraðgerðir svo sem varaútblástur, brjósta-
stækkanir eða annað slíkt. Það er einkagreitt. Innan 
Sádí-Arabíu er að fin a marga mjög vel menntaða lækna 
og annað heilbrigðisstarfsfólk og þar hafa menn náð 
mjög langt svo sem í líffær flutningum og annarri há-
tæknilæknisfræði.

Uppbygging heilbrigðiskerfisins
Heilbrigðiskerfið í Sádí- rabíu er í raun þrískipt.
Fyrst ber að nefna Konunglega spítalann í Riyadh – Th  
King Faisal Specialist Hospital and Research Center, hann 

Vandinn í samfélaginu er sá 
að það byggist upp á vantrausti

Már Kristjánsson yfirlæknir mættur á Landspítalann 
eftir tveggja ára vinnu í Sádí-Arabíu

Már Kristjánsson sérfræðingur í smit-

sjúkdómum er mörgum hiv-jákvæðum 

að góðu kunnur. Már var yfirlæknir á smit-

sjúkdómadeild Sjúkrahúss Reykjavíkur, við 

sameiningu SHR og Landspítala varð hann 

yfirlæknir á sameinaðri deild smitsjúk-

dóma á Landspítala háskólasjúkrahúsi.
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heyrir beint undir konung. Hlutverk spítalans er að 
sinna konungsfjölskyldunni sem telur tugi þúsunda. 

Tvenns konar kerfi e u að auki. Annars vegar háskóla-
spítalar á vegum menntamálaráðuneytisins og hins vegar 
spítalar á vegum heilbrigðisráðuneytisins. Innan þessara 
kerfa er stofnunum raðað í fyrsta, annað og þriðja stig. 
Þetta svipar til þess sem víða er. Á fyrsta stigi er tekið á 
móti fólki með tilfallandi sjúkdóma, þar fer frumgrein-
ing fram og hægt að leysa mörg mál. Stundum þarf að 
vísa á sérgreinasjúkrahús, vegna kransæðaþræðinga eða 
annarra heldur fl knari aðgerða, það er annað stigið. Á 
þriðja stiginu er meiri sérhæfi g svo sem líffær flutn-
ingar, notkun líftæknilyfja, sérhæfð krabbameinsmeðferð 
eða annað sem útheimtir mikla sérþekkingu.

Á mínum vinnustað var hiv-sjúklingum 
ekki sinnt …
Vinnustaður minn heyrir undir heilbrigðisráðuneytið, 
tilvísanasjúkrahús á öðru stigi. Kerfið e durspeglar ekki 
endilega virðingarstig sjúkdóma, ef svo má að orði kom-
ast, en samt er það svo að þeir sem eiga eitthvað undir 
sér, tilheyra efri virðingarstigum samfélagsins, reyna að 
fara beint á sérhæfðari sjúkrahús. Ímyndin, oftar en ekki 
sönn, er einnig sú að þar séu sérfræðingar frá Vestrinu 
með meiri þekkingu, meiri tækni og betri lyf. Vestræn 
þekking þykir fl tt.

Háskólaspítalar tengjast læknaskólanum og hafa 
ákveðnu hlutverki að gegna. Þeir kunna að sinna hiv-
jákvæðum eða krabbameinsjúklingum, en mér er ekki 
kunnugt um að þeir sinni líffær flutningum. 

… við urðum að vísa þeim annað
Þar sem ég vann var hiv-sjúklingum ekki sinnt. Ef við 
greindum hiv-jákvæða einstaklinga urðum við að vísa 
þeim annað, við gátum hvorki mælt veirumagn né 
gefið yf. En við gátum mælt hjálparfrumurnar og það 
var einungis vegna þess að á spítalanum var stundaður 
beinmergsflutningur og þar verður að vera hægt að telja 
hjálparfrumur, bælifrumur og önnur hvít blóðkorn. 

Þetta gátum við nýtt til þess að meta alvarleika sjúk-
dómsins hjá hiv-jákvæðum. Yfi leitt var sjúkdómurinn 
langt genginn við greiningu, sjúklingurinn kominn með 
alvarlegt krabbamein, berkla eða sýkingar í miðtauga-
kerfi, þannig að fyrir hendi var veruleg ónæmisbæling.

Við urðum hins vegar að vísa þeim yfir á nnan spítala, 
svæðisspítala sem heyrir einnig undir heilbrigðisráðu-
neytið. Hann gegnir meðal annars því hlutverki að sinna 
hiv-sjúkum. Þar var hægt að greina veiruna, veirumagnið 
og mæla hjálparfrumur og þar voru hiv-lyf og sjúklingum 
sinnt skikkanlega, en það gat reynst þrautin þyngri að fá 
sjúklingana flutta frá okkur og yfir á ennan sérhæfða 
spítala. Svarið oftar en ekki að gjörgæsludeildin væri full 
og enginn forgangur fyrir sjúklinga frá okkur. Heppileg-
ast var að fá frumgreiningu þar, en fólk vissi kannski ekk-
ert hvað hrjáði, þótt grunur gæti verið um smit.

Sjúklingar dóu á meðan þeir biðu  
flutnings
Á því tímabili sem ég starfaði þarna greindum við 
um tíu sjúklinga með hiv, allir voru þeir komnir með 
alnæmi. Það tók að minnsta kosti tvo til þrjá mánuði 
að koma hverjum og einum yfir á júkrahúsið þar sem 
lyfjameðferðin var veitt. Sumir dóu áður en til flutnings 
kom, aðrir yrðu greinilega laskaðir um aldur og ævi 
vegna tækifærissýkinga. Sjúklingar með aðra sjúkdóma 
hefðu aldrei verið látnir bíða svona lengi. Við komum 
sjö áfram í viðhlítandi meðferð. Ég veit hins vegar ekk-
ert um afdrif þeirra – þeir hurfu einfaldlega frá okkur.

Á konunglega sjúkrahúsinu eru einnig deildir fyrir hiv-
sjúklinga, hin konungbornu geta fengið hiv sem annað 
fólk.

… ólöglegt kynlíf, ólögleg neysla ….
Í Sádí-Arabíu er gríðarleg fordæming tengd hiv-smiti 
og afleid um sjúkdómum. Ég kynntist hugtaki sem ég 
hef aldrei heyrt áður – ólöglegt kynlíf – þar er átt við 
samkynhneigða karlmenn sem átt hafa mök við aðra 
karlmenn eða við kvenmenn utan hjónabands. Það nær 
einnig til kvenna sem hafa átt mök við karlmenn utan 
hjónabands. Í ríkinu leyfist fjölkvæni – karl má eiga 
fjórar konur en ekki hafa mök við aðra – hvorki konur 

Undarleg tilfinni g að koma frá Íslandi - vitandi að 
hægt væri að lækna fólk og sinna án fordóma. Hafa 
upplifað breytingarnar í meðferð hiv-jákvæðra, 
áður en lyf urðu aðgengileg, komu fyrstu lyfjanna, 
síðan samsetta meðferð og betri lyf með þeirri 
þróun sem orðið hefur.

Okkur kemur ekkert við hvernig fólk smitast, það 
hefur engin áhrif á rétt sjúklings til meðferðar. 

Ljósm.: Halla Ásgeirsdóttir.



21
RA

U
Ð

I B
O

R
Ð

IN
N

né karla. Fjölveri – að konur geti gifst mörgum körlum – 
leyfist að sjálfsögðu ekki, en það er önnur ella. 

Notkun allra vímuefna er algjörlega bönnuð þannig að 
hiv-smit með sprautum er opinberlega útilokað. Áfeng-
isneysla er bönnuð, en víða er bruggað og áfengi er í 
sendiráðum. Til okkar leituðu einstaklingar með alvar-
lega lifrarsjúkdóma vegna langvarandi áfengisneyslu, 
hvað sem leið boðum og bönnum.

Vandinn í samfélaginu er sá að það byggist upp á van-
trausti. Ef við lítum til hiv-smits þá eru smitleiðir kunn-
ar, við kynmök eða með sprautum. Allt blóð er skimað 
þannig að smit við blóðgjöf kemur ekki til greina. Gruni 
einhvern að hafa smitast, þá er það vegna þess að þú 
– sem einstaklingur – veist að þú hefur stundað áhættu-
hegðun. Þá er afar ólíklegt að þú óskir eftir að láta tékka 
þig vegna þess að þú hafir ert hitt eða þetta. Hér á 
landi hvetjum við fólk til þess að láta athuga hvort um 
mögulegt smit geti verið að ræða hafi hætta verið tekin. 
Þarna getur einstaklingurinn ætíð átt von á því að ein-
hvers staðar sé einhver sem ekki er treystandi.

Samkynhneigð er bönnuð … og getur  
verið dauðasök
Tökum sem dæmi karlmann sem kæmi á göngudeild og 
óskaði eftir að vera prófaðar vegna mögulegs hiv-smits 
þar sem hann hafi tundað kynlíf með öðrum karl-
manni. Þá er í raun verið að játa hegðun sem er ekki 
bara fordæmd – heldur bönnuð. Samkynhneigð getur 
verið dauðasök. Í samkynhneigðu sambandi er gerður 
greinarmunur á því hvort einstaklingur er gerandi að því 
leyti að stinga getnaðarlimi í endaþarm annars eða hvort 
hann er viðtakandi. Sem gerandi er hann talinn í karla-
hlutverki og það er ekki litið jafn alvarlegum augum 
og það að vera viðtakandi, taka á móti sæðinu, það er 
dauðasök. Að vera gerandi, ef svo má að orði komast, er 
vissulega refsivert en ekki dauðasök. Í svona samfélagi er 
eins gott að hafa gát, ekki einungis á því hvað er gert og 
með hverjum, heldur einnig hverjum er sagt frá.

Það er dauðasök fyrir konu að hafa kynmök utan 
hjónabands, hvort heldur fyrir hjónaband eða sýna 
ótrúskap í hjónabandi. Ungt fólk sagði mér að ungar 
konur njóti ásta fyrir hjónaband með endaþarmsmök-
um, þá lenda þær ekki í vandræðum, hvorki á fyrstu 
nóttu hjónabands né heldur á efsta degi. Ekki er gert ráð 
fyrir að konur geti verið samkynhneigðar.

Bönn valda skömm
Vegna þessa situr fólk með skömmina og þetta á ekki 
bara við um hiv, nefna má brjóstakrabbamein kvenna. Ég 
hef aldrei séð jafn hræðilegar afleiði gar brjóstakrabba-
meins, konur jafnvel orðnar afmyndaðar. Þær hafa að 
sjálfsögðu séð merkin, en reynt að fela fyrir heimilisfólki 
og maka, það þykir skömm að vera orðin afmynduð.

Einstaklingar þurfa að gangast undir hiv-próf til þess að 
fá að giftast, bæði karlar og konur. Ég veit reyndar ekki 
hvort þetta er í öllum lögum samfélagsins, en þetta gild-
ir einnig á vinnustöðum. Ég gekkst undir próf á hverju 
ári, varðandi hiv, lifrarbólgu og sárasótt, sama gilti fyrir 
eiginkonu mína.

Starfsfélagi lét sig hverfa – hiv-jákvæður 
Með mér starfaði hjúkrunarfræðingur, samkynhneigð-
ur karlmaður frá Filippseyjum. Á miðju starfstímabili 
skrapp hann heim. Þegar hann kom til baka hafði hann 
áhyggjur og ákvað að fara og gefa blóð. Þar er allt skim-
að og í ljós kom að hann er hiv-jákvæður. Ég var kall-
aður til og að hans beiðni ræddi ég við yfi mann hans, 
breskan hjúkrunarfræðing, konu.

Við áttuðum okkur á því að hann yrði útskúfaður, engu 
skipti að um var að ræða fyrirmyndarstarfsmann og 
hvalreka fyrir spítalann. Hann gerði sér grein fyrir stöð-
unni og lét sig einfaldlega hverfa, sagði að óvænt andlát 
hefði komið upp í fjölskyldunni og fékk frí út á það. 
Hann greiddi að sjálfsögðu allar skuldir, gekk frá öllu, 
fórnaði lífeyrisgreiðslum og öðrum réttindum, þar sem 
hann vissi sem var að hann gæti ekki treyst yfi valdinu. 
Við fréttum hins vegar að hann hefði fengið læknismeð-
ferð í heimalandi sínu.

Fólk er einfaldlega hrætt og sértu af lægri stigum hef-
urðu litla sem enga von.

Komið að kveðjustundu. Már kveður samstarfs-
menn á lyflækningadeild spítalans í Dammam.

Að skilnaði var Má færður þjóðbúningur Sáda 
sem nefnist Thobe (hvíti kyrtillinn), með fylgja 
Tagia (hvít hetta, sést ekki á myndinni), Gutra 
(rauði höfuðklúturinn) og Igal sem er svarta 
höfuðbandið. Að baki má lesa - FAREWELL Dr. 
Mar / kvedjum
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Lagskipt samfélag …
Samfélagið er mjög lagskipt, um fjórðungur vinnuafls er 
innfluttur frá Súdan, Eritreu, Sri Lanka, Pakistan, Ind-
landi, Bangla Desh og víðar að. Þetta er fólk í láglauna-
störfum, þjónustufólk innan og utan heimila, bílstjórar, 
götusóparar, ófaglært vinnuafl em kostar lítið sem ekk-
ert – ég var hins vegar ofsalega dýr sem og aðrir í ámóta 
stöðum. Heilbrigðiskerfið, líuiðnaðurinn og flei i 
háþekkingarsvið flytja inn mjög menntað fólk til dæmis 
frá Bandaríkjunum, Hollandi og Bretlandi.

Það eru hroðalegar frásagnir um aðbúnað innflutts 
verkafólks, en við hin vestrænu höfum annan og efri 
virðingarstiga.

Vinnulöggjöfin er okkuð ströng, til dæmis eiga vinnu-
konur frá Súdan og Sri Lanka og annars staðar frá að 
hafa heilsutryggingu og fá læknisþjónustu, en það er 
undir hælinn lagt hvernig því er framfylgt.

Fólk sem vann innan spítalans naut góðrar heilbrigð-
isþjónustu. Ég vann á göngudeild fyrir alla starfsmenn 
spítalans og þar nutu einstaklingar, sem unnu heima hjá 
starfsfólki spítalans, heilbrigðisþjónustu. Þar vann heim-
ilislæknir sem vísaði til mín tilvikum er heyrðu undir 
mína sérþekkingu, væri grunur um malaríu eða holds-
veiki, þannig að dæmi sé tekið.

Hin árlega minningarathöfn um þau er látist hafa af 
völdum alnæmis var haldin í Fríkirkjunni 

sunnudaginn 22. maí. Þemað í ár var afrískt 
að viðbættri dásamlegri tónlist Margrétar 

Pálmadóttur og hennar kvenna.

Minningarguðsþjónusta 
í Fríkirkjunni

… sem býr yfir meiru en margan grunar
Þessi tími var mjög lærdómsríkur, oft efur maður á 
tilfinni gunni að öll Miðausturlönd séu stöðugt í stríði, 
en hvarvetna eru ríkuleg samfélög svo sem okkar. Fólk 
vaknar að morgni til að sinna sínum störfum meðal sam-
borgara, þar eru háskólastofnanir, fl kið samgöngukerfi, 
skemmtanir, verslun, eins og í hverju öðru samfélagi. 

Þetta er merkilegur menningarheimur sem nær niður 
um Mesópótamíu, Persíu, Arabíaskagann, hluta austur 
og norður Afríku, menningarheimur þar sem mikil 
blöndun hefur átt sér stað og alls konar litir og lag er á 
fólki. Arabískan og Kóraninn sameina.

Samfélagið er vissulega lokað, þú getur hvorki komið 
né farið án þess að framvísa vegabréfsáritun og sýna við 
brottför að engir lausir endar séu eftir.

En mannsins hold er tregt að temja. Í Riyadh búa um 
9 milljónir, þar er hægt að fin a allt, sama gildir um 
Dammam – hættan er að lenda mögulega á hálum ís  
yfi valdsins. Útsendarar og njósnarar – þú veist aldrei.

En – sumir gera allt í felum – eins og skáldið sagði.

Birna Þórðardóttir

Minni ríkisframlög til 
forvarna í Svíþjóð

Í fjárlagafrumvarpi sænsku ríkisstjórnarinnar fyrir 
árið 2017 eru lagt til að 75,5 milljónir sænskra króna 
(nú 970 m. ísl.kr.) fari til forvarna gegn smitsjúkdóm-
um, þar á meðal hiv og alnæmi. Það samsvarar helm-
ingun frá framlögum fyrri ára.

Þetta kom mörgum sem málið varðar á óvart. Meira 
en helmingur hiv-smitaðra í Svíþjóð býr í Stokk-
hólmsléni og það fékk í fyrra 30 milljónir sænskra 
króna frá ríkissjóði til forvarna vegna hiv. Nú verður 
að endurskipuleggja allt það starf.

Ríkisstjórnin vill að framlög til forvarna gangi fyrst 
og fremst til félagasamtaka. Á þessu ári fara um 10 
milljónir til þeirra í Stokkhólmsléni og sá styrkur 
mun haldast óbreyttur – það er fyrst og fremst verið 
að draga úr beinu starfi hi s opinbera. Eitt af þeim 
verkefnum sem nú er í hættu er hiv-skólinn, starf-
semi ætluð hiv-jákvæðum börnum og unglingum á 
aldrinum 10-18 ára. Þarna hafa börnin haft ögu-
leika til þess að vera í tryggu umhverfi, fræðast um 
sjúkdóminn, deila reynslu með jafnöldrum og skapa 
öryggisnet til framtíðar. 
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Frá árinu 2005 hafa þeir Frosti Jónsson og Páll Guð-
jónsson, ásamt flei um, staðið fyrir samveru BEARS ON 
ICE - Ísbangsa í Reykjavík á hverju hausti.

Annað árið í röð komu Ísbangsar færandi hendi til 
félagsins með peningagjöf, sem rennur beint til fræðslu-
starfsins.

BEARS ON ICE er non-profit viðburður skipulagður af 
áhugasömum sjálfb ðaliðum sem vilja auka fjölbreyti-
leika íslensku gay senunnar og fá til landsins nýjustu 
strauma í tónlist og skemmtun. Þetta er ekki bara partý 
heldur fá gestir þessarar fjögurra daga hátíðar að njóta 
íslenskrar náttúru, slaka á í Báa lóninu og smakka góðan 
mat í góðum félagsskap. Hátíðin hefur vaxið ár frá ári 
með góðu orðspori því ekki fer króna í markaðsstarf. 
Síðustu ár hafa um 200 erlendir gestir komið til landsins 
ár hvert víðsvegar að í tenglsum við hátíðina.

Á síðasta ári styrktu BEARS ON ICE starf HIV-Ísland 
um 400.000 krónur og það gladdi okkur mikið að sú 
fjárhæð kom að góðum notum við að efla fræðslustarf 
samtakanna. Í ár færðu Ísbangsarnir HIV-Ísland 300.000 
krónur sem söfnuðust á hátíðinni í ár og vonumst við 
til að það nýtist félaginu vel í að halda áfram að sinna 
fræðslustarfi u. Ísbangsar hafa þegar ákveðið að verði 
hagnaður af hátíðinni 2017 muni þessi málafl kkur og 
HIV-Ísland aftur njóta góðs af og starfsemi félagsins 
kynnt meðal bangsanna. 

Páll og Frosti ásamt stjórnarmönnum og 
framkvæmdastjóra.

styðja HIV-Ísland

Bangsarnir gerast 
vart betri!
Ljósm.: Páll Guðjónsson

BANgSARNIR

Frosti Jónsson og Páll Guðjónsson komu færandi hendi. 
Hér með formanni og framkvæmdastjóra HIV-Ísland.

BEARS ON ICE vilja með þessu leggja HIV-Ísland 
lið. Það er afar mikilvægt, að hér fari fram upplýst og 
vönduð umræða um þá þróun sem er að eiga sér stað í 
málefnum HIV jákvæðra og forvarna. Ný lyf hafa ger-
breytt aðstæðum og lífsgæðum HIV jákvæðra en á sama 
tíma þarf að stuðla að breyttum viðhorfum í garð HIV 
jákvæðra. Baráttan gegn fordómum er eilífðarverkefni 
og fræðslan hefur skilað miklu í þeirri baráttu og þar 
stendur HIV-Ísland vaktina. Fyrir það vilja BEARS ON 
ICE-Ísbangsar þakka. 
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Síðastliðið sumar fórum við Einar Þór, framkvæmda-
stjóri HIV-Ísland, á alþjóðlegu AIDS ráðstefnuna sem 
að þessu sinni var haldin í Suður-Afríku. Þetta var 
óneitanlega mikil upplifun og algjörlega ógleymanleg 
ferð. Þar sem ég hef dvalið töluvert í Afríku bjóst ég 
ekki við að verða fyrir eins miklum áhrifum sem raun 
bar vitni. Þetta var mjög sérstök ferð þar sem sjón-
arhorninu var alfarið beint að öllu sem snertir Hiv og 
alnæmi. Mér fannst loftið eiginlega titra af sérstakri 
orku og baráttuvilja. Það var gott að finna enn-

an anda, hann var svo jákvæður og fólk kom fram 
hvert við annað af svo mikilli virðingu og hlýju. Við 
kynntumst fj lda einstaklinga. Skrautlegu fötin mín 
og sérstaklega útvíðu buxurnar vöktu mikla lukku, 
sérstaklega hjá transfólkinu. „I am so going to steal 
your trouses honey,“ sagði einn við mig um leið og ég 
gekk fram hjá. Við urðum auðvitað mjög góðir vinir 
á nóinu. Þegar mér fannst athyglin vera orðin nokkuð 
mikil spurði ég Einar hvort þau héldu kannski að ég 
væri trans. Einar hló svo mikið að ég heyrði aldrei 
hverju hann svaraði.

Þetta var mjög stór ráðstefna með rúmlega 15.000 þátt-
takendum frá 153 löndum. Það var heilmikil vinna að 
undirbúa sig fyrir daginn, margt í gangi í einu og maður 
vildi ekki missa af neinu. Fjöldi áhugaverðra fyrirlestra, 
rannsóknir kynntar, heimildamyndir sýndar, veggspjöld, 
kynningar frá fyrirtækjum, lífsreynslusögur, óvæntar 
uppákomur, viðurkenningar afhentar og fleira og fleira

í Durban, Suður-Afríku 18.-22. júlí 2016

Alþjóðlega AIDS ráðstefnan 

Meðal umfjöllunarefna á 
ráðstefnunni voru
✓ Forvarnir, nýjar upplýsingar um notkun og 

útbreiðslu PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis), 
HVTN 702 (HIV Vaccine Trials Network), rann-
sóknir á þróun bólusetninga gegn Hiv og fleira

✓ Jákvæður árangur í aðgengi að lyfjum, hvernig er 
hægt að bæta aðgengið enn meir og ná alþjóða-
markmiðinu 90-90-90 sem stendur fyrir: próf - 
aðgengi að lyfjameðferð - bæling.

✓ Alvarleg áhrif Hiv á líf ungs fólks, sérstaklega á 
ungar stúlkur og konur og ótrúlegt framlag ungs 
fólks í baráttunni gegn Hiv. 

✓ Skaðleg áhrif lagasetninga, sem ala á mismunun 
og fordómum, glæpavæða kynhneigð, kynlífs-
þjónustu, beinast gegn transfólki, vímuefnaneyt-
endum og fólki með Hiv. Hiv er ekki glæpur.

✓ Baráttu fyrir jöfnum réttindum og aðgengi að 
lyfjum er hvergi nærri lokið. Hver eru lagaleg rétt-
indi Hiv jákvæðra?

✓ Hvernig er best að halda baráttunni áfram? Marg-
ir hafa sýnt óþrjótandi baráttuþrek fyrir málstað-
inn. Það þarf að ná til unga fólksins, þau verða að 
taka við baráttukefli u.

✓ Koma þarf í veg fyrir smit frá móður til barns.
✓ Próf – próf – próf – því flei i próf þeim mun 

meira vitum við og getum brugðist við.

Áning á milli funda og fræðslu.

Meiningin flott og fer ekki á milli mála.
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Metnaðarfullt markmið sett 
fram – Heimurinn laus við 
HIV árið 2030

Áhugaverð atriði
✓ Þrjátíu og fimm r eru frá því HIV/AIDS 

greindist fyrst.
✓ Þrettánda alþjóðráðstefnan (AIDS 2000) mark-

aði söguleg tímamót á alþjóðavettvangi. Hún 
hafði áhrif á, að lyfjameðferð varð fyrst aðgengi-
leg í vanþróuðum löndum.

✓ Rúmlega 30 milljónir manna eru smitaðar af 
Hiv-veirunni.

✓ Nú hafa 17 milljónir manna um allan heim 
aðgang að lyfjum (ART) og eru fle tir frá 
Suður-Afríku. Það segir okkur að stór hluti Hiv-
jákvæðra hefur ekki aðgang að lyfjum sem gætu 
bjargað lífi eirra og komið í veg fyrir smit.

✓ Hiv er enn mesta heilsuvandamál í heiminum.
✓ Daglega deyja um 400 manns úr AIDS og berkl-

um, einkum fátækt fólk.
✓ Helmingur dauðsfalla Hiv-smitaðra er vegna 

berkla.
✓ Fimm þúsund stúlkur og ungar konur 15-24 ára 

smitast af Hiv í hverri viku.
✓ AIDS er næstefst á lista yfir ánarorsök ungs 

fólks.

Einar varð alveg í essinu sínu þegar við duttum niður 
á kynningu á hraðprófum fyrir Hiv. Við fórum klyfj
uð heim af gögnum og nokkrum eintökum af slíkum 
prófum. Viti menn – nú virðist sem þetta sé allt að fara 
í gang hér heima og innan skamms verði hraðprófin
einfaldur og aðgengilegur kostur fyrir þau sem vilja 
kanna mögulegt smit á Hiv og lifrarbólgu C.

Ég lærði margt enda tiltölulega óvön á þessum vett-
vangi. Það hefur ekki verið erfitt fyrir mig að segja frá 
greiningu minni sem Hiv-jákvæðri og ég tel mig enga 
sérstaka hetju að geta talað opinskátt um það. Þarna var 
hins vegar fólk að fórna lífi sí u fyrir málstaðinn. Fólk 
sem veit að því verður útskúfað úr samfélaginu sem það 
býr í og jafnvel af nánustu fjölskyldu og vinum. Samt 
stígur fólk fram og berst með kjafti og klóm fyrir rétt-
indum sínum og annarra Hiv-jákvæðra. 

Vissulega er enn margt dapurlegt en það hefur líka 
ótrúlega margt gott áunnist og það gerist bara með sam-
takamætti, áræði, fræðslu og breyttu viðhorfi lmenn-
ings. Við sjálf, sem erum Hiv-jákvæð, þurfum einnig að 
fara í sjálfsskoðun. Viðhorfin reytast ekki af sjálfu sér 
og sumt geta aðrir ekki gert fyrir okkur.

Á ráðstefnunni voru veittar ýmsar viðurkenningar fyrir 
framúrskarandi störf í þágu HIV/AIDS. Margir þekktir 

Við kynntumst fjölda einstaklinga.

Prins Harry talaði … … sem og Sir Elton John.

einstaklingar komu fram og héldu hjartnæmar tölur 
um kynni sín af Hiv og af hverju þau völdu að styrkja 
málefnið eins rausnalega og raun bar vitni. Það var 
mikið sogið upp í nefið og ár þurrkuð. Þarna mættu 
meðal annarra Sir Elton John, Prince Harry (sem tók við 
kefli u af Díönu móður sinni), Bill Gates og kona hans 
Melinda Gates. 

Og ég hugsaði með mér: „Takk Guð fyrir að ríkt fólk 
getur líka verið gott fólk.“

Sigrún Grendal Magnúsdóttir
formaður HIV-Ísland
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tala hiv-smitaðra og alnæmissjúkra á Íslandi frá upphafi miðað við 
31. desember 2015

Tafla 1
Aldur hiv-smitaðra*

Aldur Karlar Konur Alls %
0–9 ára – 1 1 0
10–19 ára 2 6 8 2
20–29 ára 64 35 99 30
30–39 ára 91 30 121 36
40–49 ára 55 14 69 21
50–59 ára 21 7 28 9
60 ára og eldri 4 4 8 2
Alls 237 97 334 100

* Aldur við greiningu

Tafla 2
Einstaklingar greindir með hiv-smit og alnæmi og dánir af alnæmi

Árslok Með hiv-smit Með alnæmi Dánir
 Karlar Konur Alls Karlar Konur Alls Karlar Konur Alls
1983 1 – 1 – – – – – –
1984 – – – – – – – – –
1985 15 1 16 1 – 1 1 – 1
1986 11 2 13 3 – 3 – – –
1987 4 1 5 1 – 1 2 – 2
1988 10 3 13 3 2 5 1 1 2
1989 5 1 6 3 – 3 – – –
1990 5 – 5 3 – 3 4 1 5
1991 8 2 10 6 2 8 2 – 2
1992 10 1 11 3 – 3 2 – 2
1993 2 1 3 6 1 7 7 1 8
1994 6 2 8 5 1 6 4 1 5
1995 5 2 7 4 – 4 3 – 3
1996 4 2 6 3 – 3 1 – 1
1997 8 1 9 1 – 1 1 – 1
1998 5 3 8 2 – 2 – – –
1999 7 5 12 – – – 1 – 1
2000 7 3 10 1 – 1 1 – 1
2001 9 2 11 1 – 1 – 1 1
2002 5 2 7 – – – – – –
2003 6 4 10 1 – 1 – – –
2004 4 1 5 2 1 3 1 – 1
2005 5 3 8 1 – 1 – – –
2006 8 3 11 2 1 3 1 – 1
2007 6 7 13 – – – – – –
2008 7 3 10 – – – – – –
2009 4 11 15 – 1 1 1 – 1
2010 18 6 24 1 – 1 – – –
2011 12 11 23 2 1 3 – 1 1
2012 13 7 20 1 – 1 – – –
2013 8 3 11 1 – 1 – – –
2014 8 2 10 – – – – – –
2015 11 2 13 2 – 2 – – –
Alls 237 97 334 59 10 69 33 6 39

Heimild: Embætti sóttvarnalæknis
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tala hiv-smitaðra og alnæmissjúkra í heiminum miðað við árslok 2015

I Upphaf faraldursins
II Fullorðnir og börn á lífi eð hiv eða alnæmi
III Fullorðnir og börn sem smituðust af hiv á árinu
IV Dánir úr alnæmi á árinu
V Einstaklingar sem hafa aðgang að sjúkdómsmeðferð.
 Tölurnar eru meðaláætlun UNAIDS. Svæðaskipting er nokkuð breytt frá fyrri árum.

 I II III IV V

Austan- og sunnanverð Afríka Um 1980 19.000.000 960.000 470.000 10.000.000
Mið- og vestanverð Afríka Um 1980 6.500.000 410.000 330.000 1.800.000
Miðausturlönd og 
norðanverð Afríka Fyrir 1990 230.000 21.000 12.000 38.000
Asía og Kyrrahafslönd Fyrir 1990 5.100.000 300.000 180.000 2.100.000
Austur-Evrópa og Mið-Asía Eftir 1990 1.500.000 190.000 47.000 320.000
Vestur- og Mið-Evrópa og 
Norður-Ameríka Um 1980 2.400.000 91.000 22.000 1.400.000
Suður- og Mið-Ameríka, 
Karíbahafslönd Um 1980 2.000.000 100.000 50.000 1.100.000
Alls  36.700.000 2.100.000 1.100.000 17.000.000
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Ísland

Nýsmit það sem af er ári
Hjá göngudeild smitsjúkdóma við Landspítala – 
háskólasjúkrahús höfðu í fyrstu viku nóvember greinst 
18 nýsmit á árinu 2016.

Af þessum 18 nýgreindu einstaklingum eru 6 með alnæmi.

Belís er lítið land í Mið-Ameríku, nyrst af minni ríkj-
unum á milli Mexíkó og Kólumbíu. Það var um hríð 
bresk nýlenda og nefndist þá Breska-Hondúras. Það 
liggur að Mexíkó og Gvatemala en Hondúras er handan 
við Hondúrasfl a. Íbúatalan er tæplega 350 þúsund og 
landið er að flatarmáli eilitlu minna en Árnessýsla.

Stærsta eyjan við ströndina nefnist Ambergis Caye 
og þar er höfuðstaðurinn og eini bærinn, San Pedro. 
Úti fyrir ströndinni er annað lengsta kóralrif í heimi, 
um 40 kílómetrar. Íbúarnir fást við fiskveiðar og kók-
oshneturækt og á seinni árum ferðamannaþjónustu.

Í San Pedro starfar alnæmisvarnanefnd sem vekur 
athygli heimamanna og ferðalanga á málefninu. Nú 
hefur hún látið mála áminningar um það á vegg um-
hverfis lóð gagnfræðaskólans.

Nefndarmenn vonast til þess að framtakinu núna 
verði vel tekið en fyrri veggskreytingar við bens-
ínstöð og kaþólska skólann hafa orðið fyrir barðinu á 
skemmdarvörgum.

Belís

Veggskreyting í San Pedro

PINK  
ICELAND
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HIV-Ísland hefur tekið þátt í fjölþjóðlegu samstarfi, þar 
má nefna fræðsluverkefni fyrir rúmenska skólanemend-
ur með þarlendum samtökum. Rúmenskir samstarfs-
aðilar heimsóttu HIV-Ísland og kynntu sér starfið ér og 
fulltrúum frá Íslandi var boðið til Rúmeníu.

Einar Þór framkvæmdastjóri HIV-Ísland ásamt góðum 
gestum frá Hiv-samtökunum í Rúmeníu.

Bergþóra Karlsdóttir hjúkrunarfræðingur og Már 
Kristjánsson yfirlæknir á smitsjúkdómadeild Land-
spítala taka á móti gestum frá Hiv-samtökunum í 
Rúmeníu.

Nemendur í Rúmeníu njóta fræðslu um hiv.

Samstarf við rúm-
ensk systrasamtök

Að vera Hiv 
jákvæð en ekki 
smitandi
Málþing haldið laugar-
daginn 12. nóvember í 
Norræna húsinu

Árlegir þemadagar, heilsu- og styrkingarnámskeið, 
eru haldnir fyrir félagsmenn, grasrótina. Í fyrra var 
þemað Hiv og lífsgæðin, í ár er viðfangsefnið Að vera 
Hiv jákvæð en ekki smitandi.

Í tengslum við þessar áherslur hófst samstarf 
HIV-Norden við lyfjarannsóknafyrirtækið Gilead 
fyrir sjö árum. Samstarfið elur í sér samantekt á 
fræðslupakka fyrir Hiv smitaða og aðstandendur, 
um heilsu, aukaverkanir lyfja, heilsuefli gu og 
betri lífsskilyrði Hiv jákvæðra, sjá heimasíðuna: 
www.hivandyourbody.com

Markmiðið með námskeiði af þessu tagi er að styrkja 
vitund Hiv jákvæðra um sjúkdóminn og kynna leið-
ir til heilsuefli gar, gefa tækifæri til skoðanaskipta, 
efla sýnileika og stuðla að nánari samvinnu.

Gilead ber allan kostnað af námskeiðum sem hafa 
verið haldin, alls sjö sinnum, í Svíþjóð á undanförn-
um árum. Hiv samtökin hafa sent fulltrúa á þessi 
námskeið.

Þau sem hafa áhuga á að kynna sér þessa heilsu-
pakka nánar eru hvött til að hafa samband við skrif-
stofu félagsins.

Einar Þór Jónsson

Einar Þór framkvæmdastjóri HIV Ísland á HIV 
ráðstefnunni HIV and Your Body – Going beyond 
undetectable, í maí 2016 í Vín.



eRleNt SAmStARf
HIV-Norden er samstarfsvettvangur hiv-jákvæðra á 
Norðurlöndum og hefur skrifstofu í Helsinki. Formaður 
sambandsins er Leif-Ove Hansen frá Noregi.

Fundir eru haldnir tvisvar til þrisvar á ári, þar af einn 
aðalfundur, þar sem rætt er um ástandið í hverju landi 
og reynt að móta sameiginlega stefnu.

Fyrsti fundur þessa árs var haldinn í Reykjavík í febrú-
arbyrjun og var það jafnframt aðalfundur. Annar fundur 
var í Helsinki í október. Tveir fulltrúar sitja fundina frá 
hverju Norðurlandanna. Fulltrúar HIV-Ísland eru Einar 
Þór Jónsson og Sigrún Grendal.

Áherslan í samstarfi HI -Norden snýr að mannréttind-
um hiv-jákvæðra, forvörnum og upplýsingum almennt 
út í samfélagið en undanfarin misseri hefur verið aukin 
áhersla á fræðslu og stuðningi á meðal hiv-jákvæðra. Því 
er nauðsynlegt að ná til sem fle tra með upplýsingum, 
ráðgjöf, samveru og styrkingu á lífsstíl í því umhverfi
sem þeir búa við. 

Öll Hiv landssamtök á Norðurlöndunum hafa nú breytt 

Glatt á hjalla á góðri stundu hjá forystumönnum HIV-
Norden, að loknum aðalfundi í Reykjavík í febrúar á 
þessu ári.

nafni sínu og heita nú: Hiv-Sverige www.hiv-sverige.se, 
HIV-Danmark www.hiv-danmark.dk, Hiv-Norge www.
hivnorge.no, Hiv-Finland www.positiiviset.fi og HIV-
Ísland www.hiv-island.is.

Einar Þór Jónsson
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Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir opnaði um-
ræðuna. Hann benti á hve sérstakur hiv-sjúkdómurinn 
væri. Afleiði gar sjúkdómsins fyrir ónæmiskerfið afa 
verið rannsakaðar og alltaf er eitthvað nýtt að koma í 
ljós. Samhliða hefur meðferð og lyfjaþróun fl ygt fram 
og gert hiv-jákvæðum kleift að lifa óðu lífi. Samt sem 
áður er enn margt óljóst, bæði varðandi lyf, mögulega 
lækningu og bóluefni. Það sýnir betur en fle t annað 
hve fl kinn sjúkdómurinn er.

Sameiginleg barátta allra hlýtur að vera sú að eyða 
fordómum og bæta meðferðarmöguleika, sagði sótt-
varnalæknir.

Hiv-jákvæð hafa oft á íðum mátt þola mismunum og 
réttleysi. Hver er réttarstaðan? 

Dagrún Hálfdánardóttir lögfræðingur hjá Embætti 
landlæknis fór yfir ildandi sóttvarnalög, frá árinu 
1997. Þar er meðal annars fjallað um ráðstafanir 
vegna smitsjúkdóma, almennar og opinberar sótt-
varnir, tilkynningaskyldu til sóttvarnalæknis til varnar 
útbreiðslu smitsjúkdóma og mögulegar þvingunar-
aðgerðir vegna hættu á smiti. 

Frá málþinginu í Norræna húsinu 12. nóvember
Í slíkum tilvikum skal til þrautar leitað samvinnu við 
sjúkling. Komi til þess, að óskað sé inngrips í einkalíf 
einstaklings í sóttvarnaskyni, er sóttvarnalækni skylt 
að bera slíkt þegar í stað skriflega u dir héraðsdóm og 
skal dómari taka málið fyrir tafarlaust. Einstaklingur 
sem kann að sæta þessu hefur rétt til málsvara og jafn-
framt hver verði skipaður.

Í lögunum er fjallað um skyldur einstaklinga hvað 
smitsjúkdóma varðar, en jafnframt skyldur lækna og 
annarra heilbrigðisstarfsmanna.

Nokkur umræða varð um hraðpróf sem komin eru á 
markað erlendis til greiningar á mögulegu smiti af hiv, 
lifrarbólgu C og flei i kynsjúkdómum. Sóttvarnalæknir 
benti á að hraðprófin efðu ekki sýnt öruggar nið-
urstöður fyrir hiv en nokkuð nákvæmari varðandi lifr-
arbólgu C. Einstaklingur sem hefði grun um mögulegt 
smit ætti skilyrðislaust að fara í blóðrannsókn.

Í umræðunni kom einnig fram að ekki væri unnt að 
afsala ábyrgð á eigin athöfnum og ætla öðrum að axla 
hana.

Birna Þórðardóttir
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Fræðslumyndband um HIV-Ísland er nú í vinnslu. Verkefnið er styrkt af Öryrkjabandalagi Íslands, 
en félagið á aðild að bandalaginu. Í tengslum við væntanlegt myndband var vel heppnuð 

uppákoma skipulögð í Kringlunni í byrjun nóvember. Uppákoman nefndist Viskutréð. 
Tréð var hálfnakið í byrjun en gestum og gangandi buðust rauðir borðar til að skrifa á 

hugmyndir og skilaboð um hiv. Borðarnir voru síðan hengdir á tréð.

VISkuTréð 
blómstraði borðum

•

•

•

•

•

•

Eliza Reid forsetafrú mætti ...

... skrifaði skilaboð ...

... og hengdi á tréð

Tréð stóð í blóma!

Sýnishorn af þeim skilaboðum sem 
skrifuð voru og hengd á tréð

Sumir HIV jákvæðir þora ekki að segja frá

HIV fólk er fínasta fólk :-)

Burt með fordóma – kynntu þér þróun 
HIV og nýrra lyfja

Amma mín er með HIV og hún getur allt

HIV smitar ekki ef lyf eru tekin

HIV mömmur eru bestu mömmurnar

HIV er ekki dauðadómur

Vissir þú að HIV-smitaðir geta eignast 
alheilbrigð börn ❤ ❤ ❤

HIV jákvæðir geta lifað í 100 ár eins og aðrir

Vanþekking elur á fordómum

Það eru til forvarnarlyf gegn HIV

Um 30 milljónir eru HIV jákvæðir í dag

HIV jákvæðir á lyfjum geta sett afrek í íþróttum

Það má faðma og knúsa HIV jákvæða

HIV jákvæðir afar knúsa og kyssa afabörnin sín

Sá sem ekki veit að hann er 
HIV jákvæður getur smitað

Smokkurinn stendur alltaf fyrir sínu
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Sýnishorn af þeim skilaboðum sem 
skrifuð voru og hengd á tréð

Sumir HIV jákvæðir þora ekki að segja frá

HIV fólk er fínasta fólk :-)

Burt með fordóma – kynntu þér þróun 
HIV og nýrra lyfja

Amma mín er með HIV og hún getur allt

HIV smitar ekki ef lyf eru tekin

HIV mömmur eru bestu mömmurnar

HIV er ekki dauðadómur

Vissir þú að HIV-smitaðir geta eignast 
alheilbrigð börn ❤ ❤ ❤

HIV jákvæðir geta lifað í 100 ár eins og aðrir

Vanþekking elur á fordómum

Það eru til forvarnarlyf gegn HIV

Um 30 milljónir eru HIV jákvæðir í dag

HIV jákvæðir á lyfjum geta sett afrek í íþróttum

Það má faðma og knúsa HIV jákvæða

HIV jákvæðir afar knúsa og kyssa afabörnin sín

Sá sem ekki veit að hann er 
HIV jákvæður getur smitað

Smokkurinn stendur alltaf fyrir sínu

VIÐ þökkUm 
StUÐNINgINN

Akureyri
Amaro heildverslun
Ásco ehf, bílarafmagn
Baugsbót ehf, bifreiðaverkstæði
Raftákn ehf - Verkfræðistofa
Rakara- og hárstofan Kaupangi
Rofi ehf
Samvirkni ehf
Tannlæknastofa Árna Páls  

Halldórssonar

Grenivík
Grýtubakkahreppur

Grímsey
Sigurbjörn ehf

Dalvík
Gistihúsið Skeið- 

www.thule-tours.com
Katla ehf, byggingafélag

Húsavík
Fjallasýn Rúnars Óskarssonar 

ehf-www.fjallasyn.is
Vélaverkstæðið Árteigi
Víkurraf ehf

Laugar
Framhaldsskólinn á Laugum

Mývatn
Kvenfélag Mývatnssveitar

Kópasker
Eyjafjarðar- og Þingeyjarprófasts-

dæmi

Egilsstaðir
Austurglugginn og Austurfrétt-

www.austurfrett.is
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf
Fljótsdalshérað
Skrifstofuþjónusta Austur- 

lands ehf

Seyðisfjörður
Seyðisfjarðarkaupstaður

Reyðarfjörður
Launafl ehf
Skiltaval ehf
Tærgesen, veitinga- og gistihús

Eskifjörður
Fjarðaþrif ehf

Neskaupstaður
Síldarvinnslan hf

Fáskrúðsfjörður
Loðnuvinnslan hf

Djúpivogur
Berufjarðarkirkja

Höfn í Hornafirði
Framhaldsskólinn í A-Skafta-

fellssýslu
Þrastarhóll ehf

Selfoss
Búhnykkur sf
Set ehf, röraverksmiðja

Þorlákshöfn
Sveitarfélagið Ölfus

Ölfus
Eldhestar ehf

Laugarvatn
Menntaskólinn að Laugarvatni

Kirkjubæjarklaustur
Hótel Laki
Icelandair Hótel Klaustur

Vestmannaeyjar
D.Þ.H. ehf, sjúkraþjálfun
Ós ehf
Skipalyftan ehf
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 MÆLUM MEÐ MEÐFERÐ

ATH! VIRK VÍMUEFNANEYSLA ÚTILOKAR EKKI MEÐFERÐ
Hægt er leita upplýsinga og hafa samband við átakið:
• www.landspitali.is/medferdaratak
• Facebook síða www.facebook.com/medferdaratak

• Gjaldfrjálst símanúmer: 800 1111

Lifrarbólga C getur valdið alvarlegum lifrarskemmdum 
og skorpulifur sé hún ekki meðhöndluð

Helsta smitleið lifrarbólgu C er samnýting notaðra áhalda 
til sprautuneyslu  

MIG GRUNAR AÐ 
ÉG SÉ SMITUÐ/AÐUR:
Fá ráðleggingar í upplýsingasíma 
meðferðarátaksins s: 800 1111

ÉG ER SMITUÐ/AÐUR:
Viðtal og ómskoðun á lifur, 
ENGIN ástunga. 
Blóðprufur og viðtöl 
á nokkurra vikna fresti.
Töflumeðferð

Öllum sjúkratryggðum á Íslandi er boðin meðferð við lifrarbólgu C

MEÐFERÐ
VIÐ LIFRARBÓLGU C

MÆLING MEÐFERÐ


