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Það eru fimm ár síðan ég greindist HIV já
kvæð. Margt hefur gerst síðan þá og HIV 
greiningin virðist lítil á hrif  hafa haft á 
líf  mitt. Ég tók snemma þann pólinn í 
hæðina að vera opin um á stand mitt og 
talaði opin skátt um HIV greininguna. 
Ekki vegna þess að mér fyndist öðrum 
koma heilsu far mitt nokkuð við heldur 
langaði mig að taka þátt í að upp lýsa al
menning um þá þróun sem orðin er í 
lyfja með ferð þessa sjúk dóms og gjör
breyttar að stæður HIV já kvæðs fólks. 

Fólk verður mis jafn lega mikið vart við 
nei kvæð við brögð og for dóma. Sjálfri 
hefur mér fundist auð sótt að breyta við
horfum fólks eftir að hafa út skýrt stöðuna 
eins og hún er í dag. Það sem við köllum 
for dóma er oftast sprottið af  van þekkingu 
og fólk er al mennt til búið að endur skoða 
við horf  sín þegar það fræðist um nýjustu 
stað reyndir málsins. Við sem erum HIV 
já kvæð þurfum líka að skilja að þeir sem 
ekkert koma í ná vist þessa sjúk dóms vita 
lítið um hann því þeir hafa hrein lega 
ekkert verið að pæla í honum. Rétt eins og 
við gagn vart öðrum mál efnum eða sjúk
dómum sem við höfum ekkert kynnst. Ég 
finn því til á byrgðar. Mér finnst það sam
fé lags leg skylda mín að taka þátt í að upp

ræta þann nei kvæða mis skilning sem fólk 
hefur um HIV. 

Þegar ég greindist voru barna börnin 
mín flest það ung að þau höfðu litlar 
for sendur til að skilja um ræðuna um 
HIV. Ég tók upp þann sið að þegar lagt 
var á kvöld matar borðið var pillu boxið 
mitt alltaf  sett við diskinn minn. Það 
gerði ég bæði til að minna mig á að taka 
pilluna mína og eins til þess að halda um
ræðunni opinni ef  ein hverjum dytti í hug 
að spyrja ein hvers. Um daginn bar því 
þrettán ára ömmustrákurinn minn upp 
þessa spurningu sem ég byrjaði pistilinn 
minn á. Þetta var eitt hvað svo opið fyrir 
honum, engir for dómar og ekkert nema 
eðli leg for vitni. Hann hlustaði at hugull á 
út skýringar mínar og hélt svo á fram fyrri 
iðju eins og ég hefði verið að segja honum 
að ég væri með ó læknandi kvef  en tæki 
lyf  við því sem léti mig hætta að hósta og 
fram leiða hor. 

Því miður hefur fólk mis munandi reynslu 
af  við horfum annarra og margir sitja með 
sárt ennið eftir ó trú lega ó vægnar upp á
komur. Getur fólk ekki skilið að HIV já
kvætt fólk á lyfjum smitar ekki? Þeir sem 
eru HIV já kvæðir og vita ekki af  því – það 

eru þeir sem gætu smitað aðra af  veirunni. 
Ég heyri sögur af  fólki sem hefur orðið 
fyrir höfnun í ástar sam bandi þegar það 
tjáði við komandi um á stand sitt. Þetta 
er sárt. Fattar við komandi ekki að ein
mitt sá sem veit að hann er HIV já kvæður 
mun ekki smita hann af  HIV veirunni  en 
hvað um hann sjálfan? Veit hann um eigið 
á stand? 

Við hjá HIV Ís land höfum haft í mörgu að 
snúast síðast liðið ár eins og svo oft áður. 
Við höfum barist fyrir að gengi að PREP 
sem er for vörn gegn HIV og við höfum 
barist fyrir því að tekin verði upp HIV 
hr að greiningar próf. Árangurinn virðist 
innan seilingar og nú er kominn vísir að 
hvoru tveggja. Rann sóknir sýna að fleiri 
fara í HIV próf  sé að gengið að því auð velt. 
Það leiðir svo til þess að fólk með HIV smit 
upp götvast fyrr og kemst strax í við eig
andi lyfja með ferð. Síðustu tvö árin hefur 
því miður orðið aukning á HIV smitum 
hér á landi. Á stæðan er ekki aug ljós en 
þetta segir okkur að bar áttunni við HIV 
er hvergi nærri lokið og við megum ekki 
sofna á verðinum. Fyrir utan það að hvetja 
fólk til að fara í HIV próf  þá er tími kominn 
til að koma gamla góða smokknum aftur 
í tísku. Hann er þeim kostum gæddur að 
vera vörn, ekki bara gegn einum kyn sjúk
dómi, heldur öllum. HIV lyfin verja þig 
gegn HIV smiti en þau verja þig ekki gegn 
öðrum kyn sjúk dómum!!! 

Lífið í litla kósý húsinu okkar á Hverfis
götunni heldur á fram sinn vana gang. 
Fram kvæmda stjórinn okkar góði hann 
Einar sinnir þar dag legum störfum og er 
húsið opið alla virka daga nema föstu
daga frá klukkan 13:00 til 16:00. Mið
viku dagarnir hafa reynst vin sælir gesta
dagar hjá okkur og það er ótal margt og 
skemmti legt fólk sem rekur nefið inn til 
okkar. Þá er mikið spjallað og gaman að 
hittast svona ó form lega. Þarna hittum við 
vini og vel gjörðar menn, að stand endur 
og HIV já kvæða. Þarna koma líka náms
menn, já og bara alls konar fólk sem er 
á huga samt um mál efni HIV. Ég vil endi
lega hvetja fólk til að líta við hjá okkur og 
sér stak lega vil ég hvetja fólk sem hefur 
greinst HIV já kvætt að vera í sam bandi við 
okkur. Það er alltaf  gott að heyra raddir 
annarra sem hafa upp lifað svipaða hluti. 
Svo erum við Einar alveg sér lega mann
blendin og um hugað um vel ferð fólks. Við 
sláum sjaldan hendinni á móti kaffi bolla 
og góðu spjalli hvort heldur er á Hverfis
götunni eða á kaffi húsi úti í bæ. ■

Sigrún er formaður HIV-Ísland, talmeina-
fræðingur og kennari í afródönsum

„Amma, hvað heitir aftur  
þessi veiki sem þú ert með?“

Hugleiðingar formanns:
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HIV-Ísland starfar í þágu HIVjákvæðra og 
aðstandenda þeirra. Í húsnæði samtakanna 
er unnt að leita upplýsinga, boðið er upp 
á fræðslu til félagssamtaka, fyrirtækja og 
annarra, auk skipulagðrar fræðslu sem 
fram fer í grunnskólum landsins.
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Alþjóðlegi alnæmisdagurinn  
föstudaginn 1. desember.

Dagur rauða borðans
Alþjóðleg yfirskrift dagsins í ár er:

Mitt heilbrigði...Minn réttur!

Föstudagurinn 1. des næstkomandi verður hald-
inn hátíðlegur á veitingastaðnum 

Messanum á Grandagarði 8, 
við hlið sjóminjasafnsins. 

Opið hús frá Kl: 15.00 til 18.00
Kaffi og veitingar. Hnallþóruhlaðborð

Ávörp hefjast klukkan 15.00:   
Þórólfur Guðnason, sóttvarnarlæknir. 
Sigrún Grendal, formaður HIV Ísland.

 Ábyrgð á eigin heilsu.  
Bryndís Sigurðardóttir læknir, 

Prep. Trúvada forvörn gen HIV 
Ragnheiður Friðriksdóttir 

og Anna Tómasdóttir hjúkrunarfræðingar. 
Hraðgreiningarprófin og staðan á Íslandi. 

Einar Þór Jónsson, framkvæmdastjóri HIV Ísland. 
HIV, stigma, lífsgæði og ástand mála.

Umræður í lokin. 

Kl.16.30 Meira kaffi og meiri veitingar 

17.00 Anna Kristjánsdóttir velstýra les úr bók sinni ´
“Eins og ég er“

Tónlistaratriði.
Hægt verður að fara í 

HIV hraðgreiningarpróf á staðnum.

Verið velkomin !



Guðni Baldurs son lést í byrjun júlí, 67 ára 
að aldri. Margir hafa minnst þessa ein
staka braut ryðjanda og bar áttu manns 
fyrir mann réttindum og rétt látara sam
fé lagi. 

HIV Ís land (áður Al næmi sam tökin) voru 
stofnuð 1988. Guðni var einn af  stofn fé
lögunum og var hann beðinn um að taka 
sæti í fyrstu stjórninni og hafði hann setið 
svo til ó slitið í stjórn, eða í tæp lega 30 ár, 
fé laginu til mikilla hags bóta. Guðni var 
gjald keri öll árin og sá auk þess alltaf  um 
fé laga skrána. Hann vann alla tíð hjá Þjóð
skrá sem kom sér vel. Einnig sat hann 
alltaf  í rit nefnd Rauða borðans. 

Það var ó metan legt að fá greindan og 
lífs reyndan bar áttu mann í fé lags starfið. 
Guðni þekkti hlutina eftir að hafa rutt 
brautina í byrjun fyrir mann réttindum 
homma og lesbía árin á undan. Það fólst 
styrkur í nær veru þessa hóg væra og æðru
lausa manns á þeim þung bæru tímum 
þegar al næmis far aldurinn var að breiðast 
út. Á standið var ó lýsan lega erfitt á þessum 
árum þegar ungt fólk þurfti að mæta dauða 
sínum í skugga for dóma, út skúfunar og 
ótta. Auður Matthías dóttir var fyrsti for
maður fé lagsins, en hún lést á síðasta ári, 
þau Guðni urðu ekki gömul, blessuð sé 
minning þeirra beggja. 

Við erum fjöl mörg sem eigum Guðna 
mikið að þakka. Hann var fyrsti for maður 
Sam takanna ‘78, og hans þáttur í réttinda
bar áttu og sýni leika sam kyn hneigðra á Ís
landi er stór og má ekki gleymast. Út hald, 

kjarkur, eld móður og þraut seigja þeirra 
sem stóðu í stafni á þessum árum var svo 
öflug að þess verður lengi minnst. Bar áttu
menn eins og Guðni sem hér er kvaddur, 
Hörður Torfa son og Þor valdur Kristins
son og fleiri, hafa sem betur fer, verið 
heiðurs að njótandi fyrir störf  sín. Lík lega 
tók þetta allt meiri toll en menn gerðu sér 
grein fyrir, heilsa Guðna fór versnandi 
síðustu árin, hann var ein mana, átti í erfið
leikum með á fengis neyslu sína og dró sig 
í hlé. Hann saknaði mikið eigin mannsins, 
Helga heitins Magnús sonar sem lést 2003. 
Þrátt fyrir erfið leika hafði Guðni gaman af  
ferða lögum og hann átti ferða fé laga úti í 
Evrópu og fóru þeir víða. 

Við Guðni þekktumst í marga ára tugi og 
vorum meira að segja tengdir fjöl skyldu
böndum. Við náðum stundum að spjalla og 
þegar vel lá á Guðna gat hann sagt virki
lega góða brandara og þá var hlegið dátt. 
Ég veit að ég tala fyrir hönd margra þegar 
ég segi að Guðna, þessa vel viljaða drengs 
er minnst af  virðingu og hlý hug og honum 
þökkuð sam ferðin. 

Munum að á þessum árum mátti ekki einu 
sinni nota orðin lesbía og hommi í Ríkis
út varpinu. ■

Guðni Baldursson
04.03.1950.   07.07.2017 
fyrsti formaður Samtakanna 78 
og einn af stofnfélögum HIV Ísland.

Minning:

„Við erum 
fjölmörg sem 

eigum Guðna 
mikið að þakka. 
Hann var fyrsti 

formaður 
Samtakanna ‘78, 

og hans þáttur í 
réttindabaráttu 

og sýnileika 
samkynhneigðra 

á Íslandi er stór og 
má ekki gleymast.“
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Það hefur dregið úr ný gengi HIV á 
heims vísu, það er m.a. mark tæk fækkun 
ný greindra í Bret landi og stór kost legur 
árangur hefur náðst í Kali forníu og San 
Francisco svæðinu. Þessum góða árangri 
þakka menn fjölgun sjúk linga sem eru 
á lyfja með ferð og eru þar af leiðandi 
ekki smitandi og einnig má þakka PreP 
sem byggir á fyrir byggjandi með ferð 
með lyfinu Tru vada. Annar mikil vægur 
á hrifa þáttur í fyrir byggjandi að gerðum 
er aukið að gengi að prófum. Undan
farin ár hafa víða verið notuð hrað próf 
er lendis sem gera fólki mögu legt að 
vita sinn HIV status á 10 til 15 mínútum. 
Notkun á hr að greiningar prófum mun 
spara sam fé laginu mikla peninga. 

Ís lendingar eru með svimandi háa tíðni 
HIV og annarra kyn sjúk dóma. Mikil 
fjölgun hefur orðið meðal HIV ný greindra 
síðustu misserin hér á landi. Metið var 
slegið á síðasta ári með 27 ný smit. Margir 
telja að það skekki myndina að þeir sem 
koma er lendis frá flokkist sem ný greindir 
á Ís landi. Gagn rýnt hefur verið hvernig 
tölur og greiningar eru birtar al menningi 
í fjöl miðlum og að það geti alið á for

dómum gegn á kveðnum hópum. Á stæður 
eru fleiri inn flytj endur, fleiri ferða menn 
og Ís lendingar með eldri smit sem hafa 
verið bú settir er lendis. Það mætti segja að 
við séum í raun alltaf  stödd í út löndum, 
ferðumst sjálf  mikið og stöðugur straumur 
ferða manna hingað. Aldrei fyrr hafa hér 
smitast fleiri en síðustu tvö árin þrátt fyrir 
ó trú lega góðan árangur í með ferð gegn 
HIV. 

Ein hvern veginn fyndist mér það vera í 
takt við allar já kvæðu fram farirnar að HIV 
grýlan ætti að vera dauð. Því miður er það 
ekki svo þrátt fyrir lyfin sem verja menn 
al ger lega fyrir því að fá al næmi. Það al
besta, og eitt hvað sem engan gat látið sig 
dreyma um á tíunda ára tugnum, er að 
lyfja með ferðin er orðin það öflug að menn 
eru ein kenna lausir og ekki smitandi og það 
varnar því einnig að smit berist til annara. 
Við skulum ekki gleyma hvers vegna HIV 
já kvæðir hafa búið við ótta, mis munun, 
for dóma og út skúfun í gegnum árin. Eru 
það ekki gömlu for dómarnir? Gæti það 
verið vegna þess hve dug leg við erum að 
skil greina og flokka HIV já kvæða í á hættu
hópa og eftir á hættu hegðun, hommana, 
sprautu fíklana, inn flytj endurna og 
vændis fólkið. Það er löngu tími til kominn 
að af glæpa væða HIV og fjar lægja óttann 
í öllum ríkjum heims. Við skulum leggja 

Hugleiðingar framkvæmdastjóra

refsi vendinum og skila skömminni. Það er 
ekki sann gjarnt að láta HIV já kvæða bera 
á byrgð á kyn hegðun heillar þjóðar. 

Banda ríkja menn voru fyrstir fyrir utan 
vestur Evrópu til að afl étta ferða hömlum 
HIV já kvæðra sem enn eru við hafðar í 
mörgum löndum. Það voru mjög já kvæðar 
breytingar og í raun vendi punktur já
kvæðrar þróunar í með ferð og við horfum. 
Fleiri góðar fréttir komu frá Banda
ríkjunum þegar Kali fornía tók stórt skref  
síðast liðið haust með af glæpa væðingu 
HIV. Mörg ríki með gamal dags og fá rán
lega lög gjöf  yfir HIV mættu taka sér þetta 
til eftir breytni. Við getum þakkað öflugu 
sam fé lagi að gerðar sinna og sam kyn
hneigðra í San Francisco. Þetta er skref  
sem gleður mig mikið per sónu lega að því 
leyti að maður sér mögu leika á að HIV 
smitaðir verði að lokum með höndlaðir 
eins og annað fólk. 

Aft engja ber sér staka smit sjúk dóma og 
refsi lög gjöf  yfir HIV sem við gengst enn í 
mörgum ríkjum heims. Væri ekki hægt að 
líkja því við að hafa lög sem refsa öllum 
sem geta smitað aðra af  sjúk dómum eins 
og berklum, lifrar bólgu og fleiri lífs hættu
legum sjúk dómum? Refsi lög gjöf  sem 
er þannig upp byggð að margir sem eru 
með sjúk dóma en þora ekki að segja frá 
þeim vegna ótta við refsingu. Við ættum 
ekki að temja okkur að tala um kæru leysi 
og laus læti í sam bandi við kyn sjúk dóma 
vegna þess að það við heldur skömminni 
og óttanum. Hvað ef  um ræðan snerist í 
ríkara mæli um að þykja vænt um sjálfan 
sig. Ég er viss um að ef  við myndum af
létta leynd, felu leik, skömm og hentum 
refsi vendinum þá myndum við ná betur 
til allra. 

Gott að gengi að prófum er lykillinn að 
viður kenningu á því að sjúk dómarnir eru 
til staðar og eru jafn framt verk færi til að 
stemma stigu við HIV. Það er nauð syn
legt að geta komist í hr að greiningar próf  á 
ó háðum stað í borginni. Hr að greiningar
prófin gera skimanir auð veldari í öllu 
sam fé laginu, ekki bara meðal lykil hópa. 
Greiningar stöðvar sem þessar gerir fólk 
á byrgara og því líður eins og það hafi val. 
Þessi kostur virkar hvetjandi á fólk til að 
mæta reglu bundið í skoðun. 

Að gengi og fræðsla fyrir alla er númer eitt, 
tvö og þrjú. Við ættum að flokka og skil
greina minna og láta okkur þykja vænt um 
okkur sjálf  eins og við erum, hugsa vel um 
okkur og heilsuna. Fræðsla og opin ská um
ræða er afar brýn fyrir alla hópa og okkur 
ber að stuðla að henni, upp lýsa og fræða án 
um vandana og ótta. 

Ég minni svo sér stak lega á að nota 
smokkinn og að hafa gaman af  lífinu og í 
rúminu. 

HIV já kvæðir á lyfjum smita ekki ■
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Einar Þór Jónsson, 
framkvæmdastjóri HIV Ísland

skrifar:



„Maður var 
bara með lífið í 
biðstöðu“
Vignir Ljósálfur Jónsson er 61 árs afi og 
hamingjusamlega giftur drekameistari, 
listunnandi og stjórnarmaður í HIV 
Ísland. Hann deilir sögu sinni hér í Rauða 
borðanum.

Mynd: Pressphotos.biz

Vignir ásamt barnabörnum sínum þremur. Rakel Sif 
er sjö ára, Elías Kári er fjögurra ára og yngstur er  
Dagur Kári sem er eins árs gamall.





Vignir leggur til að við hittumst á Hlemmi 
Square hótelinu áður og förum svo heim 
í stofu til hans og ræðum saman. Þegar 
ég mæti á Hlemm kemur í ljós að hann 
býr raunar á hótelinu eða kannski væri 
réttara að segja að í búðin hans hafi verið 
um lukin hóteli.

- Er ekki sér stakt að búa með hótelið svona 
allt í kring? „Við keyptum í búðina þegar 
Náttúru fræði stofnun var hér. Þá var allt 
stein dautt hérna og maður heyrði aldrei 
í neinum. Það er svo lítið breytt eftir 
að hótelið kom,“ segir Vignir og virðist 
raunar ör lítið glaður með nýju ná granna 
sína. Undan farnar vikur höfum við Vignir 
hist nokkrum sinnum við vinnslu Rauða 
borðans. Ég tók strax eftir því að Vignir er 
allt í senn á berandi og með þægi lega nær
veru en leggur ekki mikið upp úr því að 
hafa orðið. Það er að segja að ó líkt mörgum 
Ís lendingum  þar á meðal mér  þarf  
aldrei að slást um orðið við Vigni. Fyrir 
við talið hafði hann á orði að hann væri 
hálf  stressaður yfir þessu og því á kváðum 
við að setjast niður áður og ræða að eins 
hvernig við talið gæti gengið fyrir sig. Við 
ræddum meðal annars um mikil vægi þess 
að geta talað af  hrein skilni um ævi sína og 

það að vera HIV já kvæður. Sjúk dómurinn 
hafi á hrif  á líf  manns og HIV fylgi auð vitað 
á kveðin saga sem oft sé sorg leg en um leið 
sé mikil vægt að geta talað heiðar lega um 
þær já kvæðu breytingar sem orðið hafa 
undan farin ár. HIV er í dag ekki sá dauða
dómur og hann var. HIV já kvæðir lifa al
mennt góðu lífi og bylting hefur orðið í 
með ferð sjúk dómsins. Lífs líkur HIV já
kvæðra eru í dag þær sömu og annarra 
jafn aldra þeirra. 

„Hugsa að í dag gæti ég alveg bútað 
niður heilan skrokk“ 
Vignir á ættir að rekja til Sand gerðis og 
ólst upp þar. Hann er kaup manns sonur en 
faðir hans rak verslunina Nonna og Bubba. 
„Ég er fæddur og upp alinn í Sand gerði 
og átti heima þar fram á ung lings ár. Fór í 
barna skólann þar en þegar kom að því að 
ég færi í annan bekk í gagn fræða skóla þá 
fór ég í Héraðs skólann að Laugar vatni,“ 
segir hann um upp vaxtar árin. „Ég fer á 
Laugar vatn, kannski vegna þess að pabbi 
hafði verið þar sem ungur maður og bróðir 
hans líka. Þegar ég var þar sem nemandi 
þá mundi fólk enn eftir pabba. Hann pabbi 
hafði fengið viður nefnið „Nonni Kaldi” og 
ég man að mér þótti það svo lítið skemmti

legt að vera 
sonur Nonna 
Kalda.“ Upp
eldið í Sand
gerði er upp
spretta hlýrra 
minninga og Vignir segir frá því hvað 
hann ólst upp við mikið frelsi sem barn og 
fór svo fljótt að vinna eins og tíðkaðist. „Ég 
bý þarna í Sand gerði, var í barna skólanum 
þar og fór að vinna í frysti húsinu eins 
og margir gerðu, eða þegar maður hafði 
aldur til, og svo náttúru lega í búðinni hjá 
pabba mínum.“ - Hve nær hafði maður aldur 
til að vinna í frysti húsinu á þessum tíma? 
„Kannski svona í kringum 13 ára. Ég í mynda 
mér það alla vega án þess að ég muni það 
alveg. Svo var ég líka að vinna í búðinni og 
pældu í því, maður gekk ein hvern veginn  
þegar búið var að kenna manni  í öll störf  
þarna þótt maður væri bara barn þannig 
séð. Ég var til dæmis að saga heilu og hálfu 
kjöt skrokkana sem ung lingur. Í dag væri 
fólk sjálf sagt kært fyrir þetta og þetta ekki 
leyft. Það voru engin hlífðar föt eða neitt. 
Það var bara sagar blaðið og manni var 
kennt hvernig átti að búta niður skrokk. 
Ég hugsa að í dag gæti ég alveg bútað niður 
heilan skrokk í kótilettur, læris sneiðar 
og slög. Þessi verk kunn átta er svo sterk í 
minningunni.“ - Hvað með Sand gerði sem þú 
elst upp í? Væntan lega er það öðru vísi Sand-
gerði en hún er í dag? „Já, efl aust sko. Alltaf  
af  og til þá keyri ég þangað. Það er fullt af  
fólki sem býr þarna enn þá. Ég á systur og 
þrjá bræður, þar af  tvo sem búa á samt fjöl
skyldu í Kefla vík. Það er nú frekar stutt að 
fara.“ 

Frjáls legt og gott upp eldi 
- Þú ferð svo í nám í Reykja vík og verður 
kannski eins og gengur tals vert borgar barn 
en upp eldið utan borgarinnar situr nú oft 
í fólki á já kvæðan hátt? „Já, ég get alveg 
verið sam mála því. Þannig séð átti ég mjög 
góða barn æsku þarna í Sand gerði. Ég veit 
ekki hvort það er af  því að maður er að sjá 
hlutina í gegnum ein hver rós rauð gler augu 
en það var ein hvern veginn allt svo frjáls
legt. Maður réð sér bara sjálfur sem barn 
og gerði það sem maður vildi. Það var rígur 
milli bæjar hluta og við lékum okkur bara 
allan daginn og fram eftir kvöldi. Það er 
svona minningin um Sand gerði. Leikur og 
prakkara strik. Til dæmis eins og að fela sig 
fyrir löggunni á kvöldin af  því að maður 
átti að vera kominn inn og svona. Ég er 
þakk látur fyrir þessa sögu.“ - Þú flytur svo 
í bæinn og ferð að læra til kennara. Er það 
eitt hvað sem þú hafðir lengi ætlað þér? „Það 
var ekkert sem ég hafði á kveðið að gera. 
Það var annar skóli í boði, sem ég man ekki 
hver var, og ég sótti um í báðum skóunum. 
Ég fékk inni í þeim báðum en man ekki 
hvaða skóli það var sem ég endaði með að 
fara ekki í. Ég fer svo í að fara nám Kennara
skólans og það var ekkert endi lega vegna 
þess að ég ætlaði mér að verða kennari. 
Ég var í skólanum í fjögur ár og það var 
virki lega skemmti legur tími. Þegar ég svo 

„Það er svona 
minningin um 

Sandgerði. Leikur 
og prakkarastrik.“
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klára stúdentinn þá stóð ég á kross götum 
og þurfti að á kveða hvað ég ætlaði að gera. 
Ég sótti um bóka safns fræði í Há skólanum 
og líka um að halda á fram í Kennara
há skólanum. Ég hef  alltaf  haft á huga á 
bókum þannig að þaðan kom sá vilji. Fólkið 
sem ég var búinn að vera með í fjögur ár 
hefur örugg lega togað í mig til þess að 
halda á fram í Kennara há skólanum. Ég átti 
mína vini þarna og margir þeirra héldu 
á fram. Á endanum á kveð ég að halda á fram 
og klára Kennara há skólann.“ - Nám er auð-
vitað líka fé lags skapur og það er tals verður 
hluti af þroskanum að eiga í sam skiptum við 
sam nem endur sína. „Já, þetta var góður og 
skemmti legur tími. Ég var líka í ýmsu öðru 
með fram skólanum. Ég var til að mynda 
mikið í dansi í Dans skóla Heiðars Ást
valds sonar og tók þátt í sýningum. Þarna 
kynnist ég fyrr verandi konunni minni, þá 
var ég ekkert kominn út úr skápnum. Það 
voru engar þannig pælingar í gangi.“ 

Kynntist konunni í dansi 
- Þú kynnist þá konunni þinni fyrr verandi 
á meðan þú ert að læra til kennara? „Já, við 
trú lofuðumst árið 1975 og giftum okkur 
þegar ég byrja að kenna á Stokks eyri og 
eignumst dóttur árið 1980, hana Karen 
Ás laugu.“  Voruð þið saman í mörg ár? 
„Já, við vorum saman í þó nokkur ár. 
Við keyptum okkur síðar íbúð í Njörva
sundi hér í bænum. Þegar við hættum svo 
saman síðar þá fór hún til Banda ríkjanna. 
Við höfðum bæði kynnst okkar mönnum 
hér heima og það var svo lítið spurning 
um hvort okkar myndi slíta þessu fyrst. 
Okkar á milli voru aldrei nein leiðindi. Við 
erum góðir vinir í dag. Þegar hún flutti til 
Banda ríkjanna í nám með sínum manni 
þá kaupi ég hana út úr Njörva sundinu. Á 
þeim tíma var ég heima hjá þeim úti í Pro
vi dence, R hode Is land, um jólin. Þá fór ég í 
jóla fríinu mínu til þeirra og var þar og það 
var alltaf  gott á milli okkar og er enn í dag.  
- Elst þá dóttir þín upp í Banda ríkjunum? 
„Hún byrjar hérna í leik skóla en fer svo 
með mömmu sinni til Banda ríkjanna og er 
þar í skóla í ein hver ár. Ætli hún sé ekki 11 
ára þegar hún kemur hingað heim aftur. Þá 
var hún að eins í Laugar nes skóla þar sem ég 
er að kenna, í einn vetur alla vega og fór svo 
í Lauga lækjar skóla.“ Vignir segir frá því að 
þegar hann hitti Kol brúnu Baldurs dóttur, 
fyrr verandi eigin konu sína, í fyrsta sinn 
hafi því fylgt mikil hrifning. Kannski hafi 
hann alltaf  vitað að hann væri sam kyn
hneigður en hann hafi ekkert mikið velt 
þessu fyrir sér áður. „Maður veltir þessu 
fyrir sér í dag, nú þegar það eru komnar 

alls konar skil greiningar og orð sem maður 
kann ekki alveg skil á, hvernig maður 
stað setur sig. Þegar ég hitti Kollu í fyrsta 
skiptið, við kynntumst í gegnum Dans
skóla Heiðars Ást valds sonar. Það var bara 
svo mikil hrifning sem varð til þess að við 
byrjuðum saman og eignuðumst dóttur og 
svo fram vegis. En svo er það eitt hvað sem 
blundar í manni jafn framt og verður að 
lokum ofan á. Þá verður ekki snúið til baka. 
Við hittum svo raunar bæði okkar menn á 
svipuðum tíma.“ - Segðu mér að eins frá Þórði 
Jóhanni Þóris syni heitnum. „Við kynnumst 
bara á djamminu og það var eigin lega ást 
við fyrstu sín. Satt að segja var það bara al
gjör lega þannig. Eftir að við kynntumst í 
septem ber 1987 þá má segja, svo að maður 
noti þetta orða til tæki, að það hafi ekki 
slitnað slefan á milli okkar. Það var eigin
lega svo lítið þannig. Við byrjuðum saman 
bara strax og áttum sjö ár saman. Þarna er 
ég að koma út úr skápnum og það er mikil 
gerjun í mínu lífi og sam fé laginu.“ 

Sitt hvor slaufan og steikarpanna 
„Það er svo lítið skrítið að horfa á þetta 
núna. Miðað við marga aðra get ég sagt að 
það að koma út úr skápnum og byrja að búa 
með karl manni var ekkert rosa lega erfitt. 
Um hverfið lagði al gjör lega sína blessun 
yfir okkar sam band. Ég upp lifði nánast 
engin leiðin leg heit og for dóma eða nokkuð 
slíkt. Alls staðar í kringum mann voru 
samt bullandi for dómar gagn vart sam kyn
hneigðum, tví kyn hneigðum og fleirum. Ég 
minnist þess aldrei að hafa fundið per
sónu lega fyrir for dómum á þessum tíma 
en auð vitað verandi sam kyn hneigður og 
alls konar for dómar í kringum mann þá 
náttúru lega hefur maður orðið fyrir for
dómum, á þann hátt ein hvern veginn.“  
- For dómar eru auð vitað svo sér stakir að þeir 
hafa meiri á hrif á mann þegar maður hefur 
ekki sæst sjálfur. „Það er ein skemmti leg 
saga í sam bandi við fjöl skylduna þegar ég 
var að koma út úr skápnum. Það er alltaf  
þessi spurning hvernig for eldrar manns 
taka þessu. Þegar við Tóti erum að byrja 
saman og búa saman þá var aldrei talað 
sér stak lega um það. Hjá okkur var þetta 
nánast á sama veginn og þegar systir mín 
er að byrja með sínum manni eða bræður 
mínir með sínum konum. Það er ekkert 
rætt sér stak lega um það en sam þykkið sem 
ég upp lifði fannst mér svo frá bært. Fyrstu 
jólin sem við vorum saman þá fengum 
við jóla gjafir frá pabba og mömmu en við 
fengum sitt hvora slaufuna og steikar
pönnu saman og mér fannst þetta svo tákn

rænt fyrir að þau væru að leggja blessun 
sína yfir okkar sam band. Fannst það flott.“ 

Miklar breytingar 
Vignir tekur stutt hlé líkt og til í grundunar. 
„Á þessum tíma er ég búinn að vera giftur 
konunni minni í ein hver ár. Þess vegna get 
ég í myndað mér að að stæðurnar hafi verið 
erfiðari eða meira mál fyrir for eldra mína 
að takast á við breytingarnar. Þau jafn
framt bregðast við með já kvæðum hætti. 
Það þótti mér ó trú lega vænt um. Það var 
ein hvern veginn aldrei neitt mál að ég 
væri að hefja þetta líf  með Tóta. Hann varð 
strax hluti af  fjöl skyldunni og var boðinn 
í öll boð og hittinga. Það líka gerir þennan 
tíma góðan af  því að það eru alls kyns víg
stöðvar sem maður er að berjast á en þarna 
hjá fjöl skyldunni er örugg höfn með fólki 
sem tekur manni eins og maður er. Það á 
við um alla í kringum okkur. Í Laugar nes
skóla upp lifði ég ná kvæm lega það sama, 
varð aldrei fyrir for dómum. Veit ekki hvort 
að þetta var tíma bil þar sem var ein hver 
gerjun og fólk væri bara að rýna svo lítið í 
við teknar venjur eða hvað það var. Kannski 
var fólk að verða opnara með kyn hneigð 
sína, fleiri að koma út úr skápnum og lifa 
frjálsir og stoltir.“ - Er ekki á kveðin gerjun 
í ís lensku sam fé lagi á þessum tíma? Ég 
man ekki nógu vel eftir þessum ára tug enda 
barn en er níundi ára tugur ekki tími ó trú-
lega hraðra sam fé lags breytinga á Ís landi? 
„Það er mín upp lifun að það sé alltaf  tími 
breytinga á Ís landi. Eins og Felix Bergs
son segir í Auga steini, „Allt í gangi, fullt 
í fangi”. Við erum bara pínu lítið þannig. 
Miklar breytingar alltaf  og við erum 
alltaf  að takast á við eitt hvað. Bæði sem 
ein staklingar og sem sam fé lag af  því að 
breytingarnar eru svo miklar,“ segir Vignir 
og hlær. Hann gefur greini lega ekki mikið 
fyrir til raun mína til túlkunar á tíðar anda 
ára tugarins. 

Ást á pöbbnum 
Vignir og Tóti áttu sam tals sjö ár saman. 
Þeir kynnast árið 1987 og eins og fram 
hefur komið var ekki aftur snúið enda ást 
við fyrstu sýn eða svo notað sé tungu tak 
Vignis þá slitnaði ekki slefið á milli þeirra. 
- Þið Tóti eigið nokkur yndis leg ár saman en 
hve nær greinist hann? „Þessi tími í kringum 
veikindi Tóta er svo lítið í móðu. Maður 
lokar kannski á það sem er erfitt. Hann 
Tóti deyr í októ ber 1993. Ég man ekki alveg 
hve nær hann greinist en ætli það hafi ekki 
verið tveimur árum áður. Hann verður svo
lítið fljótt bara mikið veikur. Hann fær alls 
konar sýkingar eins og fólk sem er langt 
leitt og var kominn með það sem kallast 
AIDS. Eitt af  því sem að gerðist sem ég man 
eftir og sem var á berandi var að hann byrjar 
að ganga með sól gler augu af  því að birtan 
fór svo í augun á honum. Hann fór ekkert 
að láta at huga það eins og hann hefði átt að 
gera. Hann var að fá þennan augn sjúk dóm 
sem herjar á marga sem eru HIV smitaðir. 
Hann setti bara upp sól gler augu og var svo
lítið í af neitun. Smátt og smátt missti hann 
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í fjögur ár og það var virki lega skemmti
legur tími. Þegar ég svo klára stúdentinn 
þá stóð maður á kross götum og þurfti að 
á kveða hvað maður ætlaði að gera. Ég sótti 
um bóka safns fræði í Há skólanum og líka 
um að halda á fram í Kennara há skólanum. 
Ég hef  alltaf  haft á huga á bókum þannig 
að þaðan kom sá vilji. Fólkið sem ég var 
búinn að vera með í fjögur ár hefur örugg
lega togað í mig til þess að halda á fram 
í Kennara há skólanum. Ég átti mína vini 
þarna og margir þeirra héldu á fram. Á 
endanum á kveð ég að halda á fram og 
klára Kennara há skólann.“  Nám er auð
vitað líka fé lags skapur og það er tals-
verður hluti af  þroskanum að eiga í sam-
skiptum við sam nem endur sína. „Já, þetta 
var góður og skemmti legur tími. Maður 
var líka í ýmsu öðru með fram skólanum. 
Ég var til að mynda mikið í dansi í Dans-
skóla Heiðars Ást valds sonar og tók þátt í 
sýningum. Þarna kynnist ég fyrr verandi 
konunni minni, þá var ég ekkert kominn 
út úr skápnum. Það voru engar þannig 
pælingar í gangi.“ 

Kynntist konunni í dansi 
- Þú kynnist þá konunni þinni fyrr verandi 
á meðan þú ert að læra til kennara? „Já, við 
trú lofuðumst árið 1975 og giftum okkur 
þegar ég byrja að kenna á Stokks eyri og 
eignumst dóttur árið 1980, hana Karen Ás
laugu.“ - Voruð þið saman í mörg ár? „Já, við 
vorum saman í þó nokkur ár. Við keyptum 
okkur síðar íbúð í Njörva sundi hér í 
bænum. Þegar við hættum svo saman síðar 
þá fór hún til Banda ríkjanna. Við höfðum 
bæði kynnst okkar mönnum hér heima og 
það var svo lítið spurning um hvor okkar 
myndi slíta þessu fyrst. Okkar á milli voru 
aldrei nein leiðindi vegna þessa eða neitt. 
Við erum góðir vinir í dag. Þegar hún flutti 
til Banda ríkjanna í nám með sínum manni 
þá kaupi ég hana út úr Njörva sundinu. Á 
þeim tíma var ég heima hjá þeim úti í Pro-
vi dence, R hode Is land, um jólin. Þá fór ég í 
jóla fríinu mínu til þeirra og var þar og það 
var alltaf  gott á milli okkar og er enn í dag. 
- Elst þá dóttir þín upp í Banda ríkjunum? 
„Hún byrjar hérna í leik skóla en fer svo 
með mömmu sinni til Banda ríkjanna og er 
þar í skóla í ein hver ár. Ætli hún sé ekki 11 
ára þegar hún kemur hingað heim aftur. Þá 
var hún að eins í Laugar nes skóla þar sem 
ég er að kenna, í einn vetur alla vega og fór 
svo í Lauga lækjar skóla.“ Vignir segir frá 
því að þegar hann hitti Kol brúnu Baldurs
dóttur, fyrr verandi eigin konu sína, í fyrsta 
sinn hafi því fylgt mikil hrifning. Kannski 
hafi hann alltaf  vitað að hann væri sam

kyn hneigður en hann hafi ekkert mikið 
velt þessu fyrir sér áður. „Maður veltir 
þessu fyrir sér í dag, nú þegar það eru 
komnar alls konar skil greiningar og orð 
sem maður kann ekki alveg skil á, hvernig 
maður stað setur sig. Þegar ég hitti Kollu 
í fyrsta skiptið, við kynntumst í gegnum 
Dans skóla Heiðars Ást valds sonar. Það var 
bara svo mikil hrifning sem varð til þess að 
við byrjuðum saman og eignuðumst dóttur 
og svo fram vegis. En svo er það eitt hvað 
sem blundar í manni jafn framt og verður 
að lokum ofan á. Þá verður ekki snúið til 
baka. Við hittum svo raunar bæði okkar 
menn á svipuðum tíma.“ - Segðu mér að-
eins frá Þórði Jóhanni Þóris syni heitnum. 
„Við kynnumst bara á djamminu og það 
var eigin lega ást við fyrstu sín. Satt að 
segja var það bara al gjör lega þannig. Eftir 
að við kynntumst í septem ber 1987 þá má 
segja, svo að maður noti þetta orða til tæki, 
að það hafi ekki slitnað slefan á milli okkar. 
Það var eigin lega svo lítið þannig bara. Við 
byrjuðum saman bara strax og áttum sjö ár 
saman. Þarna er ég að koma út úr skápnum 
og það er mikil gerjun í mínu lífi og sam
fé laginu.“ 

Slaufur og steikarpanna 
„Það er svo lítið skrítið að horfa á þetta 
núna. Miðað við marga aðra get ég sagt að 
það að koma út úr skápnum og byrja að búa 
með karl manni var ekkert rosa lega erfitt. 
Um hverfið lagði al gjör lega sína blessun 
yfir okkar sam band. Ég upp lifði nánast 
engin leiðin leg heit og for dóma eða nokkuð 
slíkt. Alls staðar í kringum mann voru samt 
náttúru lega bullandi for dómar gagn vart 
sam kyn hneigðum, tví kyn hneigðum og 
fleirum. Mér finnst þetta svona á kveðinn 
póll sem er dá lítið merki legt og at hyglis-
vert að tala um. Ég minnist þess aldrei að 
hafa fundið per sónu lega fyrir for dómum á 
þessum tíma en auð vitað verandi sam kyn-
hneigður og alls konar for dómar í kringum 
mann þá náttúr lega hefur maður orðið fyrir 
for dómum, á þann hátt ein hvern veginn.“ - 
For dómar eru auð vitað svo sér stakir,hafa 
meiri á hrif  á mann þegar maður hefur ekki 
sæst sjálfur. „Það er ein skemmti leg saga í 
sam bandi við fjöl skylduna þegar ég var að 
koma út úr skápnum. Það er alltaf  þessi 
spurning hvernig for eldrar manns taka 
þessu. Þegar við Tóti erum að byrja saman 
og búa saman þá var aldrei talað sér stak-
lega um það. Hjá okkur var þetta nánast á 
sama veginn og þegar systir mín er að byrja 
með sínum manni eða bræður mínir með 
sínum konum. Það er ekkert rætt sér stak-

lega um það en sam þykkið sem ég upp lifði 
fannst mér svo frá bært. Fyrstu jólin sem 
við vorum saman þá fengum við jóla gjafir 
frá pabba og mömmu en við fengum sitt 
hvora slaufuna og steikar pönnu saman og 
mér fannst þetta svo tákn rænt fyrir að þau 
væru að leggja blessun sína yfir okkar sam
band. Fannst það flott.“ 

Miklar breytingar 
Vignir tekur stutt hlé líkt og til í grundunar. 
„Á þessum tíma er ég búinn að vera giftur 
konunni minni í ein hver ár. Þess vegna get 
ég í myndað mér að að stæðurnar hafi verið 
erfiðari eða meira mál fyrir for eldra mína 
að takast á við breytingarnar. Þau jafn-
framt bregðast við með já kvæðum hætti. 
Það þótti mér ó trú lega vænt um. Það var 
ein hvern veginn aldrei neitt mál að ég 
væri að hefja þetta líf  með Tóta. Hann varð 
strax hluti af  fjöl skyldunni og var boðinn 
í öll boð og hittinga. Það líka gerir þennan 
tíma góðan af  því að það eru alls kyns vígs-
stöðvar sem maður er að berjast á en þarna 
hjá fjöl skyldunni er örugg höfn með fólki 
sem tekur manni eins og maður er. Það á 
viðum alla í kringum okkur. Í skólanum, 
Laugar nes skóla, þar upp lifði ég ná kvæm
lega það sama, varð aldrei fyrir for dómum 
þar. Veit ekki hvort að þetta var tíma bil þar 
sem var ein hver gerjun og fólk væri bara að 
rýna svo lítið í við teknar venjur eða hvað 
það var. Kannski var fólk að verða opnara 
með kyn hneigð sína, fleiri að koma út úr 
skápnum og lifa frjálsir og stoltir.“ - Er 
ekki á kveðin gerjun í ís lensku sam fé lagi á 
þessum tíma? Ég man ekki nógu vel eftir 
þessum ára tug enda barn en er níundi ára-
tugur ekki tími ó trú lega hraðra sam fé lags-
breytinga á Ís landi? „Það er mín upp lifun 
að það sé alltaf  tími breytinga á Ís landi. 
Eins og Felix Bergs son segir í Auga steini, 
„Allt í gangi, fullt í fangi”. Við erum bara 
pínu lítið þannig. Miklar breytingar alltaf  
og við erum alltaf  að takast á við eitt hvað. 
Bæði sem ein staklingar og sem sam fé lag 
af  því að breytingarnar eru svo miklar,“ 
segir Vignir og hlær. Hann gefur greini lega 
ekki mikið fyrir til raun mína til túlkunar á 
tíðar anda ára tugsins. 

Ást á pöbbnum 
Vignir og Tóti áttu sam tals sjö ár saman. 
Þeir kynnast árið 1987 og eins og fram 
hefur komið var ekki aftur snúið enda ást 
við fyrstu sýn eða svo notað sé tungu tak 
Vignis þá slitnaði ekki slefan á milli þeirra. 
- Þið Tóti eigið nokkur yndis leg ár saman 
en hve nær greinist hann? „Þessi tími í 
kringum veikindi Tóta eru svo lítið í móðu. 
Maður lokar kannski á það sem er erfitt. 
Hann Tóti deyr í októ ber 1993. Ég man ekki 
alveg hver nær hann greinist en ætli það 
hafi ekki verið tvö ár þarna áður. Hann 
verður svo lítið fljótt bara mikið veikur. 
Hann fær alls konar sýkingar eins og fólk 
sem er langt leitt og var kominn með það 
sem kallast AIDS. Eitt af  því sem að gerðist 
sem ég man eftir og sem var á berandi var 
að hann byrjar að ganga með sól gler augu 
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í fjögur ár og það var virki lega skemmti
legur tími. Þegar ég svo klára stúdentinn 
þá stóð maður á kross götum og þurfti að 
á kveða hvað maður ætlaði að gera. Ég sótti 
um bóka safns fræði í Há skólanum og líka 
um að halda á fram í Kennara há skólanum. 
Ég hef  alltaf  haft á huga á bókum þannig 
að þaðan kom sá vilji. Fólkið sem ég var 
búinn að vera með í fjögur ár hefur örugg
lega togað í mig til þess að halda á fram 
í Kennara há skólanum. Ég átti mína vini 
þarna og margir þeirra héldu á fram. Á 
endanum á kveð ég að halda á fram og 
klára Kennara há skólann.“  Nám er auð
vitað líka fé lags skapur og það er tals-
verður hluti af  þroskanum að eiga í sam-
skiptum við sam nem endur sína. „Já, þetta 
var góður og skemmti legur tími. Maður 
var líka í ýmsu öðru með fram skólanum. 
Ég var til að mynda mikið í dansi í Dans-
skóla Heiðars Ást valds sonar og tók þátt í 
sýningum. Þarna kynnist ég fyrr verandi 
konunni minni, þá var ég ekkert kominn 
út úr skápnum. Það voru engar þannig 
pælingar í gangi.“ 

Kynntist konunni í dansi 
- Þú kynnist þá konunni þinni fyrr verandi 
á meðan þú ert að læra til kennara? „Já, við 
trú lofuðumst árið 1975 og giftum okkur 
þegar ég byrja að kenna á Stokks eyri og 
eignumst dóttur árið 1980, hana Karen Ás
laugu.“ - Voruð þið saman í mörg ár? „Já, við 
vorum saman í þó nokkur ár. Við keyptum 
okkur síðar íbúð í Njörva sundi hér í 
bænum. Þegar við hættum svo saman síðar 
þá fór hún til Banda ríkjanna. Við höfðum 
bæði kynnst okkar mönnum hér heima og 
það var svo lítið spurning um hvor okkar 
myndi slíta þessu fyrst. Okkar á milli voru 
aldrei nein leiðindi vegna þessa eða neitt. 
Við erum góðir vinir í dag. Þegar hún flutti 
til Banda ríkjanna í nám með sínum manni 
þá kaupi ég hana út úr Njörva sundinu. Á 
þeim tíma var ég heima hjá þeim úti í Pro-
vi dence, R hode Is land, um jólin. Þá fór ég í 
jóla fríinu mínu til þeirra og var þar og það 
var alltaf  gott á milli okkar og er enn í dag. 
- Elst þá dóttir þín upp í Banda ríkjunum? 
„Hún byrjar hérna í leik skóla en fer svo 
með mömmu sinni til Banda ríkjanna og er 
þar í skóla í ein hver ár. Ætli hún sé ekki 11 
ára þegar hún kemur hingað heim aftur. Þá 
var hún að eins í Laugar nes skóla þar sem 
ég er að kenna, í einn vetur alla vega og fór 
svo í Lauga lækjar skóla.“ Vignir segir frá 
því að þegar hann hitti Kol brúnu Baldurs
dóttur, fyrr verandi eigin konu sína, í fyrsta 
sinn hafi því fylgt mikil hrifning. Kannski 
hafi hann alltaf  vitað að hann væri sam

kyn hneigður en hann hafi ekkert mikið 
velt þessu fyrir sér áður. „Maður veltir 
þessu fyrir sér í dag, nú þegar það eru 
komnar alls konar skil greiningar og orð 
sem maður kann ekki alveg skil á, hvernig 
maður stað setur sig. Þegar ég hitti Kollu 
í fyrsta skiptið, við kynntumst í gegnum 
Dans skóla Heiðars Ást valds sonar. Það var 
bara svo mikil hrifning sem varð til þess að 
við byrjuðum saman og eignuðumst dóttur 
og svo fram vegis. En svo er það eitt hvað 
sem blundar í manni jafn framt og verður 
að lokum ofan á. Þá verður ekki snúið til 
baka. Við hittum svo raunar bæði okkar 
menn á svipuðum tíma.“ - Segðu mér að-
eins frá Þórði Jóhanni Þóris syni heitnum. 
„Við kynnumst bara á djamminu og það 
var eigin lega ást við fyrstu sín. Satt að 
segja var það bara al gjör lega þannig. Eftir 
að við kynntumst í septem ber 1987 þá má 
segja, svo að maður noti þetta orða til tæki, 
að það hafi ekki slitnað slefan á milli okkar. 
Það var eigin lega svo lítið þannig bara. Við 
byrjuðum saman bara strax og áttum sjö ár 
saman. Þarna er ég að koma út úr skápnum 
og það er mikil gerjun í mínu lífi og sam
fé laginu.“ 

Slaufur og steikarpanna 
„Það er svo lítið skrítið að horfa á þetta 
núna. Miðað við marga aðra get ég sagt að 
það að koma út úr skápnum og byrja að búa 
með karl manni var ekkert rosa lega erfitt. 
Um hverfið lagði al gjör lega sína blessun 
yfir okkar sam band. Ég upp lifði nánast 
engin leiðin leg heit og for dóma eða nokkuð 
slíkt. Alls staðar í kringum mann voru samt 
náttúru lega bullandi for dómar gagn vart 
sam kyn hneigðum, tví kyn hneigðum og 
fleirum. Mér finnst þetta svona á kveðinn 
póll sem er dá lítið merki legt og at hyglis-
vert að tala um. Ég minnist þess aldrei að 
hafa fundið per sónu lega fyrir for dómum á 
þessum tíma en auð vitað verandi sam kyn-
hneigður og alls konar for dómar í kringum 
mann þá náttúr lega hefur maður orðið fyrir 
for dómum, á þann hátt ein hvern veginn.“ - 
For dómar eru auð vitað svo sér stakir,hafa 
meiri á hrif  á mann þegar maður hefur ekki 
sæst sjálfur. „Það er ein skemmti leg saga í 
sam bandi við fjöl skylduna þegar ég var að 
koma út úr skápnum. Það er alltaf  þessi 
spurning hvernig for eldrar manns taka 
þessu. Þegar við Tóti erum að byrja saman 
og búa saman þá var aldrei talað sér stak-
lega um það. Hjá okkur var þetta nánast á 
sama veginn og þegar systir mín er að byrja 
með sínum manni eða bræður mínir með 
sínum konum. Það er ekkert rætt sér stak-

lega um það en sam þykkið sem ég upp lifði 
fannst mér svo frá bært. Fyrstu jólin sem 
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frá pabba og mömmu en við fengum sitt 
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væru að leggja blessun sína yfir okkar sam
band. Fannst það flott.“ 

Miklar breytingar 
Vignir tekur stutt hlé líkt og til í grundunar. 
„Á þessum tíma er ég búinn að vera giftur 
konunni minni í ein hver ár. Þess vegna get 
ég í myndað mér að að stæðurnar hafi verið 
erfiðari eða meira mál fyrir for eldra mína 
að takast á við breytingarnar. Þau jafn-
framt bregðast við með já kvæðum hætti. 
Það þótti mér ó trú lega vænt um. Það var 
ein hvern veginn aldrei neitt mál að ég 
væri að hefja þetta líf  með Tóta. Hann varð 
strax hluti af  fjöl skyldunni og var boðinn 
í öll boð og hittinga. Það líka gerir þennan 
tíma góðan af  því að það eru alls kyns vígs-
stöðvar sem maður er að berjast á en þarna 
hjá fjöl skyldunni er örugg höfn með fólki 
sem tekur manni eins og maður er. Það á 
viðum alla í kringum okkur. Í skólanum, 
Laugar nes skóla, þar upp lifði ég ná kvæm
lega það sama, varð aldrei fyrir for dómum 
þar. Veit ekki hvort að þetta var tíma bil þar 
sem var ein hver gerjun og fólk væri bara að 
rýna svo lítið í við teknar venjur eða hvað 
það var. Kannski var fólk að verða opnara 
með kyn hneigð sína, fleiri að koma út úr 
skápnum og lifa frjálsir og stoltir.“ - Er 
ekki á kveðin gerjun í ís lensku sam fé lagi á 
þessum tíma? Ég man ekki nógu vel eftir 
þessum ára tug enda barn en er níundi ára-
tugur ekki tími ó trú lega hraðra sam fé lags-
breytinga á Ís landi? „Það er mín upp lifun 
að það sé alltaf  tími breytinga á Ís landi. 
Eins og Felix Bergs son segir í Auga steini, 
„Allt í gangi, fullt í fangi”. Við erum bara 
pínu lítið þannig. Miklar breytingar alltaf  
og við erum alltaf  að takast á við eitt hvað. 
Bæði sem ein staklingar og sem sam fé lag 
af  því að breytingarnar eru svo miklar,“ 
segir Vignir og hlær. Hann gefur greini lega 
ekki mikið fyrir til raun mína til túlkunar á 
tíðar anda ára tugsins. 

Ást á pöbbnum 
Vignir og Tóti áttu sam tals sjö ár saman. 
Þeir kynnast árið 1987 og eins og fram 
hefur komið var ekki aftur snúið enda ást 
við fyrstu sýn eða svo notað sé tungu tak 
Vignis þá slitnaði ekki slefan á milli þeirra. 
- Þið Tóti eigið nokkur yndis leg ár saman 
en hve nær greinist hann? „Þessi tími í 
kringum veikindi Tóta eru svo lítið í móðu. 
Maður lokar kannski á það sem er erfitt. 
Hann Tóti deyr í októ ber 1993. Ég man ekki 
alveg hver nær hann greinist en ætli það 
hafi ekki verið tvö ár þarna áður. Hann 
verður svo lítið fljótt bara mikið veikur. 
Hann fær alls konar sýkingar eins og fólk 
sem er langt leitt og var kominn með það 
sem kallast AIDS. Eitt af  því sem að gerðist 
sem ég man eftir og sem var á berandi var 
að hann byrjar að ganga með sól gler augu 
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svo sjónina.“ 
Vignir segir 
það miklu hafa 
skipt á þessum 
tíma hvað þeir 
áttu sterkan 
vina hóp. „Við 
áttum alveg 
of boðs lega sterkan og flottan vina hóp 
og svo náttúru lega fjöl skylduna hans Tóta 
sem studdi of boðs lega vel við okkur. Við 
þurftum svo mikla hjálp og að stoð því að 
hann var svo mikið veikur. Ég man að við 
fórum til Kaup manna hafnar þegar hann 
var orðinn það mikið veikur að hann var 
kominn í hjóla stól og ég keyrði honum um 
borgina í hjóla stól. Á þessu tíma bili, var 
hann eins og allir aðrir, alveg of boðs lega 
ó sáttur sem er kannski ekki rétta orðið en 
þetta var mikið að takast á við. Hann missir 
í raun stjórn á lífi sínu. Getur ekki neitt og 
er al gjör lega upp á aðra kominn með allt.“ 

Vískípeli og svefn töflur 
Vignir stoppar ör stutta stund og segist 
hafa verið tals vert hugsi yfir við talinu. 
Hann sé ekki að eins að segja sína sögu 
heldur sögu eigin manns síns heitins og 
Marteins Tausen nú verandi eigin manns. 
Hann og þeir eigi fjöl skyldu og allir hafi 
eitt hvað um málið að segja. „Það er eitt sem 
ég var mikið að velta fyrir mér fyrir þetta 
við tal. Tóti reyndi tvisvar sinnum að fyrir
fara sér. Í fyrra skiptið áttaði ég mig á hvað 
hann var að hugsa. Hann komst ekki upp 
með að fram kvæma verkið það skiptið. 
Það var þannig að hann ætlaði í göngu
túr, setti viskípela í einn vasann og svefn
töflur í hinn og var örugg lega ekki búinn 
að hugsa neitt út í þetta. Hann vildi fara 
einn í þennan göngu túr en ég þröngvaði 
mér með þannig að hann fékk ekki næði 
til þess. Við ræddum þetta samt ekki, ég 
bara vissi hvað hann ætlaði að gera. Svo 
seinna meir þá reyndi hann þetta aftur 
með því að drekka og taka svefn pillur sem 
hann var búinn að safna. Hann var fluttur 
upp á Borgar spítala og það var dælt upp úr 
honum. Á standið var kannski lýsandi fyrir 
hvað hann og fleiri í þessari stöðu upp
lifðu, þetta var svo mikil enda stöð. Það var 
ekkert fram undan. Fullt af  fólki sem var að 
deyja í kringum mann. Maður vissi líka að 
þetta var ekki bara spurning um að deyja 
heldur var maður að missa stjórn á öllu í 
kringum sig. Ég var mikið að velta því fyrir 
mér hvort ég ætti að minnast á þetta. Mér 
finnst það ein hvern veginn skipa máli fyrir 
heildar myndina.“ Vignir segir að hann hafi 
á kveðið að hringja í sam eigin lega vin konu 
hans og Tóta og fá álit hennar á því hvort 
hann ætti að tala um þessi máli. Það hafi 
þá komið í ljós að vin kona hans vissi ekki 
af  þessu. „Í minningunni fannst mér ein

hvern veginn að allir sem stóðu að okkur 
vissu þetta; ég hafði alltaf  gengið út frá 
því.“ 

Beið með eigin greiningu 
Vignir beið sjálfur með greiningu eftir 
að ljóst varð að eigin maður hans var með 
HIV. Árið 2003 ræddi hann við Morgun
blaðið og lýsir þessum tíma ör lítið. Vignir 
segir að hans tími hafi farið í að sinna Tóta 
og hann hafi öðlast ein hvern fítons kraft. 
- Á kvaðstu að bíða sjálfur eftir að Tóti er 
greindur? „Ég var að hugsa um þetta fyrir 
við talið og var að reyna að rifja þetta upp. 
Það að vera greindur með HIV var á fall og 
að vita það þýddi að maður átti ekki langt 
eftir. Tóti greinist og ég þurfti ekki endi lega 
að vera smitaður. Ég hugsaði það ein hvern 
veginn allan tímann og fór í ein hvern leik 
með sjálfum mér um 5050 líkur. Kannski 
er ég smitaður og kannski ekki. Þegar 
það kom að því að ég færi í mælingu og 
greindist smitaður þá var það ekkert svona 
á fall fyrir mig. Engin krísa eða þannig. Ég 
hafði haft allan þennan tíma til að velta því 
fyrir mér. Kannski var það af  því að ég er 
með svo mikið jafnaðar geð að mér fannst 
þetta bara eitt af  verk efnum lífsins sem ég 
þurfti bara að takast á við.“ - Hvernig til-
finning er það að undir búa sig fyrir and lát 
maka. Er það eitt hvað sem maður hugsar 
með vitað um? „Nei, ég held að ég hafi aldrei 
hugsað um það á meðan Tóti var veikur. Þá 
hugsaði ég bara aldrei um að þetta myndi 
enda með því að hann myndi deyja. Þótt 
að maður vissi það því að það voru allir að 
deyja í kringum mann. Samt leyfir maður 
sjálfum sér ekki að hugsa þannig. Hugsa að 
maður loki bara á þessar hugsanir.“ Hann 
segist þó hafa upp lifað eins konar kveðju
stund með föður sínum þótt það hafi aldrei 
verið rætt sem slíkt „Ekki löngu áður en 
Tóti deyr, haustið ’93, þá stingur pabbi upp 
á því að við feðgarnir förum norður saman. 
Systir mín býr þá þar með fjöl skyldu sinni. 
Ég hafði alltaf  á til finningunni að pabbi 
væri að fara í þessa ferð til að kveðja mig 
því hann vissi að ég myndi ekki heldur lifa. 
Á þessum tíma er það þannig að ef  þú varst 
smitaður þá áttirðu ekki langt eftir. Við 
töluðum ekkert um þessi mál en við vorum 
bara tveir og keyrðum norður saman. 
Stoppuðum eins og gengur og gerist á 
öllum þessum stöðum á leiðinni norður. 
Mín til finning var sú að hann vildi að við 
ættum þessa stund og þessa ferð saman án 
þess að ræða sjúk dóminn.“ 

Undir býr maður sig undir 
að verða ekkill? 
Við sitjum í fal legri stofu heima hjá Vigni, 
drekkum kaffi og ég háma í mig með
læti. Marteinn og Vignir eiga þrjá ketti 
af  Cornish Rex kyni. Þær eru allar alveg 
ein stak lega kelnar og þyrstar í klapp. Á 
þessum tíma punkti sit ég með þær allar í 
fanginu og svei mér þá ef  þær eru ekki allar 
sofnaðar. Ég spyr Vigni vand ræða lega með 
löngum inn gangi og af sakandi hvernig og 
hvort maður undir búi sig undir það að verða 

ekkill? „Það er örugg lega svo lítið mis jafnt 
held ég. Ég fer ekkert að vinna í þessu. Ég fer 
ekki að tala um and látið og Tóta við neinn. 
Ég er náttúru lega með minn vina hóp og ef
laust hef  ég talað eitt hvað um mína líðan 
en ein hvern veginn heldur lífið á fram. Ég 
held bara á fram að vinna og þetta gerist 
svo hratt, síðustu dagarnir og jarðar förin 
og allt þetta, allt er búið einn, tveir og þrír. 
Það er alltaf  svo lítið skrítið þegar ein hver 
deyr hvað það gerist hratt en svo þarf  þetta 
bara að gerast hratt, Það þarf  að klára þessi 
mál. Maður heldur bara á fram ein hvern 
veginn að lifa með söknuðinum og öllu 
sem fylgir. Söknuður er bara eitt hvað sem 
allir, sem missa ein hvern, verða að takast á 
við. Læra að lifa með.“ Á falla hjálp og að stoð 
til að takast á við sorg segir Vignir að hafi 
raunar ekki verið til á þessum tíma. „Þegar 
Tóti deyr þá er ekkert til sem heitir á falla
hjálp eða neitt. Það kom hrein lega ekki til 
um ræðu að ég talaði um þann tíma sem 
hann hafði verið veikur. Það er mikið álag 
sem fylgir því að horfa á ein hvern sem þér 
þykir vænt um missa allt smátt og smátt. 
Ég hafði verið svo lítið and lega pælandi 
og því fór ég stundum á Snæ fells ás mótin. 
Gulli Berg mann, sem rak Karna bæ, og 
Guð rún Berg mann, konan hans, voru með 
and legt sam fé lag á Snæ fells nesi. Tveimur 
eða þremur árum eftir að Tóti dó þá er ég 
á þessu móti og fer í vinnu smiðju þar sem 
eru 1020 manns að hlusta á fyrir lestur. 
Þarna var kona sem hafði stuttu áður misst 
manninn sinn. Sá sem stjórnaði þessu 
bað fólk um að deila sinni reynslu til þess 
að hjálpa henni. Það voru tveir eða þrír á 
undan mér og eftir því sem fólkið talaði 
meira þá finn ég að það er eitt hvað dá lítið 
mikið að gerast í líkamanum mínum. Þegar 
kemur að mér að segja frá minni reynslu, 
af  því að ég hafði misst manninn minn, á 
bara byrja ég að gráta, kom ekki upp einu 
orði, ég hef  aldrei á ævi minni grátið jafn 
mikið. Ég grét svo mikið þarna að þetta var 
eins og á leik sýningu. Allir störðu bara og 
ég var rennandi blautur af  þessu öllu. Það 
var sett dýna á gólfið og ég lagður á dýnuna 
og ég bara grét. Þetta var eins og nokkurs 
konar upp gjör við þennan tíma sem að 
losnaði bara um þarna á þessum tíma
punkti og var alveg rosa legt. Eins og ég segi 
þá hef  ég aldrei upp lifað neitt svona svaka
legt. Þarna var ein hver svona úr vinnsla. 
Gráturinn losaði um eitt hvað sem ég hafði 
byrgt inni í alla vega svona tvö ár eftir að 
Tóti dó.“ 

Lyfja gjöfin erfið 
Vignir greindist sjálfur með HIV þegar 
hann fór og lét at huga með sjálfan sig. 
Hann segir mér að hann hafi verið svo
lítið ó heppinn með að veiran í hans líkama 
sé fljót að þróa með sér ó næmi gegn 
lyfjum. Hann hafi því prófað all flest lyf  í 
gegnum tíðina þar á meðal eins konar gas
hylkja byssu sem minni helst á eitt hvað 
úr vísinda skáld sögu eins og Star Trek. 
Hann tekur sér stak lega fram að það hafi 
verið mar tröð að ferðast með gripinn. Í 

„Á þessu tímabili, 
var hann eins 
og allir aðrir, 

alveg ofboðslega 
ósáttur“

„Maður vissi líka að þetta var 
ekki bara spurning um að deyja 

heldur var maður að missa 
stjórn á öllu í kringum sig.“



lok tíunda ára tugarins hafi ný lyf  farið að 
berast og það hafi verið al gjör um bylting. 
Allt í einu hafi menn getað séð fram á að 
lifa. - Hvað með auknar lífs líkur í kjöl far 
bættra lyfja og svo for dómana sem sjúk-
dómnum fylgja? Það er að eins öðru vísi að lifa 
með for dómum þegar maður á svo stutt eftir. 
„Ég hugsaði rosa lega lítið um for dómana 
og hræðsluna á sínum tíma þrátt fyrir 
að það hafi verið hystería í gangi. Þessar 
fréttir í dag blöðum um homma pláguna. 
Ég hef  bara ýtt þessu öllu frá mér á þessum 
tíma. Ég hugsa að maður hafi þurft að gera 
það svo lítið til að lifa af. Nóg að díla við 
sjúk dóminn svona ná lægt manni þótt að 
maður hafi ekki líka verið að velta sér upp 
úr öllu öðru. Ég upp lifði aldrei neitt svona 
gagn vart mér eins og sumir gerðu í heil
brigðis stéttum í sam bandi við ein angrun 
og annað.“ - Var fólk sett í ein angrun? „Já, 
á meðan fólk var virki lega hrætt og þekkti 
ekki þennan sjúk dóm. Það voru ný lega 
sýndir sænskir þættir sem heita Þerraðu 
tárin aldrei án hanska sem fjalla um þetta. 
Svona var þetta líka hérna. Það var eitt hvað 
sem ég upp lifði aldrei þegar ég þurfti að 

leggjast inn. Ég fann alltaf  fyrir mikilli 
væntum þykju frá heil brigðis starfs fólki 
og langar að þakka sér stak lega Hug rúnu 
Rík harðs dóttur smit sjúk dóma lækni sem 
hefur gengið í gegnum súrt og sætt með 
mér eftir að ég greindist. Það skiptir miklu 
máli á tímum sem þessum að finna hvað 
fólk leggur mikið á sig til að láta manni líða 
vel. Á þessum tíma var ég ekkert mikið að 
hugsa um þetta stigma og lík lega spilar þar 
inn í hvað vel var tekið á móti mér.“ 
 Mig langar að spyrja hvort að þú munir eftir 
því þegar þú byrjaðir að gera á ætlanir sem 
miðuðust við að þú myndir lifa sjúk dóminn 
af? Ég á þá við hvort þú munir eftir því að fara 
að hugsa þér til stefnu móta og finna maka svo 
eitt hvað sé nefnt. „Nei, það var ekki málið. 
Það virkaði ekki alveg þannig. Ég held bara 
á fram mínu lífi eins og ég get og ég er ekkert 

að vinna í minni sorg, mínu á falli á þessum 
árum. En það er ekkert langt þangað til að 
ég fer í annað sam band.“ - Hvernig kynnist 
þið Marteinn? „Við Marteinn kynntumst 
þegar við Tóti vorum saman og þá í gegnum 
kisur. Marteinn var í sam bandi og hann og 
maðurinn hans komu með kisur til okkar 
Tóta til að para saman. Við Tóti höfðum 
flutt inn tvo persa ketti frá Dan mörku. Ég 
held að ég geti sagt það að kettirnir okkar 
hafi verið fyrstu lög lega inn fluttu kettirnir 
þar sem við vorum með alla pappíra og 
allt saman. Þeir hefðu átt að fara í ein
angrunar stöðina í Hrís ey en af  því að það 
var slátur tíð þar þá fengum við kisurnar 
heim til okkar og við vorum búnir að út
búa sér stakt her bergi til ein angrunar. Yfir
dýra læknirinn kom til að taka út staðinn 
og lagði blessun sína yfir það þannig að við 
fengum að vera með kisurnar þarna heima. 
Svo ein hvern tímann kom Marteinn og 
maðurinn hans með kött sem að þeir voru 
með til þess að para við einn köttinn okkar. 
Þannig kynntumst við fyrst. Við höfðum 
mikinn á huga á katta rækt og stofnuðum 
Katta ræktar fé lag Ís lands, Kynja ketti þar 

„„Það er alltaf svolítið skrítið 
þegar einhver deyr hvað það 
gerist hratt en svo þarf þetta

bara að gerast hratt, Það þarf 
að klára þessi mál.“ “



sem Tóti var einn aðal hvata maðurinn. 
Þannig smátt og smátt kynntumst við og 
Marteinn varð mikill vinur okkar Tóta. Það 
voru svona fyrstu kynnin og svo gengur 
Marteinn sem vinur í gegnum veikindin 
hans Tóta og svo á ein hverjum tíma eftir 
að Tóti deyr, ætli það hafi verið 1995, þá 
smullum við saman og við höfum verið 
saman síðan. Við giftum okkur svo þegar 
við máttum gera það.“ - Ertu þá að tala 
um hjú skapar lögin 2010? „Nei við fórum í 
stað festa sam vist 1997. Ætli lögin hafi ekki 
verið sam þykkt 1996. Við vorum ekki þeir 
fyrstu. Það var líka pínu skemmti leg saga, 
þá var dóttir mín ung lingur og hún var svo 
rosa lega stressuð yfir því að við Marteinn 
yrðum bara fyrsta parið sem myndum gifta 
okkur og við yrðum bara á for síðu DV eftir 
það. Mér fannst það skondið og ég held að 
hún hafi sagt við mömmu sína: „Þeir geta 
ekki gert mér þetta!” Ég held að lögin hafi 
verið árs gömul þegar við giftum okkur 
án þess að ég sé alveg viss.“ - Þú minntist 
á þetta í við tali við Morgun blaðið að dóttir 
þín hafi vissu lega aldrei haft neitt út á það að 
setja að pabbi hennar væri með mönnum en 
þú hafir fundið stundum að henni hafi þótt 
það ör lítið erfitt sem ung ling. „Já, samt ekki, 
bara svona sem ung lingur. Nú var hún búin 
að þekkja Tóta líka og var oft hjá okkur og 
ekkert mál með það. Svo kannski annað 
mál þegar hún er í sínum jafningja hópi 
og það hefur örugg lega verið eitt hvað mál. 
Eins með þetta, að verða fyrstu hommarnir 
sem að gifta sig og enda á for síðu DV.“ 

Til huga lífð með Marteini 
Þeir Vignir og Marteinn höfðu verið vinir 
í nokkur ár þegar þeir fara að fella hugi 
saman. - Til huga líf ykkar Marteins hefur þá 
væntan lega átt sér lengri að draganda en hjá 
þér og Tóta. „Já, þarna náttúr lega þekkjumst 
við og erum búnir að vera vinir í nokkur ár 
og svo bara gerist eitt hvað eins og gengur 
og gerist og við náum saman.“ 

Krafta verk með nýjum lyfjum 
Eins og marg oft hefur komið fram þá var 
það að greinast með HIV á þessum tíma 

eins konar dauða dómur. Þegar ný lyf  komu 
á markað árið 1997 og þar í kring hófst nýr 
kafli í sögu sjúk dómsins. Vignir segir lyfin 
hafa verið því lík krafta verka lyf  að allt í 
einu hafi fólk farið að geta gert á ætlanir 
og þurft að gera ráð fyrir því að lifa. „Þetta 
var svo skrítið tíma bil áður en nýju lyfin 
komu því maður var bara með lífið í bið
stöðu. Þetta voru í rauninni krafta verka
lyf  á sínum tíma vegna þess að sumir voru 
orðnir mjög veikir, með miklar sýkingar 
og svo fram vegis. En þegar þeir byrjuðu 
á þessum nýju lyfjum þá varð svörunin 
svo of boðs lega mikil hjá sumum og svo 
margt sem að gekk til baka og fólk sem 
var kannski að undir búa sig fyrir dauðann 
sneri til baka og sá fram á að lifa. Það var 
í sjálfu sér auð vitað erfitt að eiga allt í 
einu líf  fyrir höndum eftir að vera búinn 
að á kveða að maður ætti ekki langt eftir. 
Sumir voru kannski búnir að ganga frá 
sínum málum og svo allt í einu koma pillur 
og þeir standa frammi fyrir því að geta 
allt í einu gert lang tíma plön.“ Hann segir 
það sama eiga við um sig en að hann hafi 
þó verið nokkuð ó heppinn með lyf  sjálfur. 
„Ég hef  verið svo lítið ó heppinn með lyfin 
í gegnum tíðina, veiran hefur verið fljót að 
mynda ó næmi gegn öllum þessum lyfjum.“ 
- Já, þú minntist á það þegar við ræddum 
fyrst saman að þú hefðir raunar prófað öll 
mögu leg lyf. „Já, meðal annars ein hver 
svona byssa með gas hylkjum sem skaut 
lyfinu undir húðina. Þetta var kannski 
það skrýtnasta sem ég notaði. Það komu 
er lendir hjúkrunar fræðingar til landsins 
til að kenna hjúkrunar fræðingum hér að 
nota þessi lyf. Þú skaust lyfinu með gasi í 
gegnum húðina. Það var ekki nál heldur var 
mikill þrýstingur, gas hylki, og það skaut 
lyfinu í raun inn í þig. Það voru erfiðar 
auka verkanir með þessu. Þú byrjaðir 
kannski að skjóta í lærið svo þurftir þú að 
færa næsta skot yfir í hitt lærið og svo upp 
í maga af  því að það kom svona þykk ildi 
undir þetta og þú varðst bólginn og rauður. 
Síðan var það meiri háttar mál fyrir mig 
þegar ég þurfti að fara er lendis af  því að 
þá var ég með þetta tæki og svo var ég með 

nokkur gas hylki. Ég myndi í dag örugg lega 
aldrei mega fara með þetta. Ég var alltaf  
stoppaður, ég var með á kveðið lyfja bréf  frá 
sjúkra húsinu þar sem stóð allt um þetta og 
ef  að fólk vildi þá gat það hringt í á kveðið 
númer til þess að spyrjast um þetta. Þannig 
að ég prófaði þetta í á kveðinn tíma en svo 
var það bara búið. Ég held að ég sé búin að 
prufa nánast öll lyf  sem hafa verið fram
leidd í gegnum tíðina. Þau hafa alltaf  
farið rosa lega illa í mig, í magann á mér. Á 
tíma bili fór ég á lyf  sem heitir Talí dómíð 
og var frægt í Þýska landi af  því að þetta 
var ó gleði lyf  fyrir þungaðar konur en svo 
fæddu þær van sköpuð börn. Þetta var af
leiðing af  þessu lyfi. Það var snar lega hætt 
að nota það. En það var ein auka verkun, 
þetta var stemmandi og þess vegna var það 
prófað á mér. Ég man ekki hvað ég skrifaði 
undir marga pappíra til að firra spítalann 
á byrgð. Ég var samt ekkert á leiðinni að 
fara að eignast barn, en það hafði önnur 
mjög slæm á hrif  á mig vegna þess að ég fór 
að sjá sýnir, fá rang hug myndir í kollinn 
og það var alveg rosa legt. Ég varð orðinn 
hræddur við sjálfan mig og það sem ég 
var farinn að hugsa. Þannig að ég fór upp 
á sjúkra hús og sagði að þetta væri ekki að 
ganga. Þetta væri að steikja á mér hausinn 
og var tekinn strax af  því. Já, svei mér þá 
ef  ég er ekki búinn að prófa held ég flest 
af  því sem hefur verið í boði.“ - Þú hefur 
þá væntan lega fylgst vel með allri lyfja þróun 
í gegnum tíðina eins og kannski aðrir með 
HIV? „Ein hvern tímann las ég að það væri 
enginn sjúk linga hópur sem fylgdist jafn 
vel með lyfja þróun eins og HIV já kvæðir. 
Það var held ég í kringum 1997 þegar þessi 
nýju lyf  og þessir lyfja kok teilar gjör breyttu 
með öllu líðan fólks. Upp frá því hættu 
menn að deyja. Fólk fékk heilsuna sína til 
baka, sumir þó ekki alveg. Stundum var 
fólk orðið það skemmt í líkamanum að það 
var ekki hægt að laga allt saman.“ - Var það 
þá sem þessi of skömmtun minnkar? „Já, en 
það er samt mis jafnt. Ég hef  alla tíð verið 
á stórum lyfja skömmtum. Ekki kannski 
alveg í líkingu við það sem var á þessum 
tíma. Þegar nýju lyfin komu á markað 
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þá breyttist dag legt líf  líka mikið. Áður 
snerist líf  manns svo lítið um að taka lyf  
af  því að sum lyf  voru þannig að þú máttir 
ekki borða á á kveðnum tímum áður en þú 
tókst lyfið en svo varðstu að borða með 
öðrum lyfjum. Þú þurftir kannski að vakna 
um miðja nótt til þess að taka inn lyf  svo 
að það myndi ekki líða of  langur tími þar 
til þú tækir næsta skammt. Þetta gat orðið 
mjög flókið. Sum lyf  voru líka þannig að þú 
þurftir að drekka mikið vatn með því. Ég 
hef  aldrei verið mikið fyrir vatns drykkju. 
Það kom tvisvar fyrir hjá mér að ég fékk 
nýrna steina sem auka á hrif  og örugg lega 
vegna þess að ég var ekki nógu dug legur að 
drekka vatn. Það er ömur legt að fá nýrna
steina.“ 

Að lifa með HIV 
Þegar líður á við talið átta ég mig á að þrátt 
fyrir að við talið sé fyrir blað HIV sam
takanna tekur sam talið iðu lega stefnu frá 
HIV yfir í hið dag lega líf. Það er kannski 
lýsandi fyrir stöðuna í dag þrátt fyrir 
erfiða for sögu. HIV já kvæðir geta í dag 
átt von á að lifa eðli legu lífi og flestir taka 
eina pillu á dag. Vignir er með psoriasis og 
hefur sam hliða HIV farið í með ferð við því 
og minnist reglu lega á það í gegnum sam
talið okkar. - Ég tek eftir að þú hefur eigin-
lega nefnt psoriasis eins og það hafi haft meiri 
á hrif, er það rétt skilið? „Það er samt ekki 
þannig og minna í seinni tíð. Ég veit ekki, 
ég er orðinn að ég held kæru lausari með 
aldrinum gagn vart psoriasis. Kannski af  
því að þetta eru tveir sjúk dómar sem ég 
þarf  að hafa fyrir til að vera góður. Með 
HIV þá er það ekkert í boði að vera kæru
laus. Ég verð að taka lyf  alla daga og passa 
upp á það. En psoriasis er þannig að ég get 
leyft mér að vera kæru laus og hugsa ekki 
eins vel um mig og ég ætti að gera. Núna 
var ég orðinn svo slæmur á höndunum að 
ég er búinn að vera að fara í ljós síðustu 
tvær vikur hjá Spoex. Ég fer þá á hverjum 
degi. Þetta er bara svo leiðin legt eitt hvað 
og tekur tíma að standa í þessu. Psoriasis 
hefur samt ekki mikil á hrif  á mig eða á 
and lega og líkam lega heilsu eins og það 
gerir hjá mörgum. Maður er samt alveg 
með vitaður um þennan sjúk dóm eins og 
núna þegar ég er ekki búinn að ná mér 
góðum þá sér maður að fólk tekur eftir 
þessu. Í dag er ég ekkert mikið að velta mér 
upp úr þessu. Kannski myndi ég gera það 
meira ef  ég væri ekki HIV smitaður. Ef  ég 
þyrfti bara að hugsa um þetta.“ 

Maka líf eyrir frá Ís lands banka 
Sam talið fer um víðan völl eins og svo oft 
þegar menn eru að fara yfir ævina. Við 
höfum svo lítið hlaupið úr einu í annað í 
gegnum sam talið og talað um hluti allt frá 
listinni, til katta og mikil vægi lita. Vignir 
er ró lyndis maður og þægi legur að tala við. 
Hann ber með sér lífs gleði sem þó er ekki 
mjög ýkt eða há vær. Allt í einu segir hann 
við mig að hann hafi gleymt að minnast á 
eitt varðandi réttar stöðu maka sem veikist 
af  HIV áður en stað fest sam búð varð til 

fyrir sam kynja pör. „Það er eitt sem mig 
langar að nefna þótt það sé svo lítill út úr
dúr frá því sem við erum að ræða. Það var 
merki legt á þessum tíma að réttar staða 
fólks var frekar ó ljós vegna þess að það var 
ekki til neitt sem hét stað fest sam búð fyrir 
homma. Við höfðum ekki sömu réttindi og 
þeir sem eru giftir í dag. Þegar Tóti deyr þá 
fékk ég maka líf eyri frá Ís lands banka sem 
að var mjög merki legt á þessum tíma og 
ekki bara sjálf gefið. Ég veit ekki hvort að 
þetta hafi verið í fyrsta skiptið, sem ég held 
þó að það hafi verið, að eftir lifandi sam
kyn hneigður maki hafi fengið maka líf eyri, 
mig minnir í tvö ár frekar en eitt. Ég var að 
reyna að finna eitt hvað um þetta, ein hver 
gögn en ég fann það ekki.“ - Þetta hlýtur 
að hafa skipt miklu máli bæði fjár hags lega 
og sem stuðningur við þig? „Já, al gjör lega. 
Það er kannski bara bjart sýni í mér en 
mér finnst ein hvern veginn ég hafa verið 
heppinn með hlutina. Ég veit ekki hvernig 
ég á að orða þetta, allt sem hefur gerst í 
lífinu. Veikindi Tóta, og að takast á við það. 
Þar var ég með fjöl skylduna mína og hans, 
vini og allir í kringum okkur studdu við 
bakið á okkur. Sama á við í gegnum mín 
veikindi. Til dæmis að hafa fengið maka
líf eyrinn og þegar ég veiktist sjálfur og var 
svona lengi frá vinnu naut ég góðs af  því að 
ég var búinn að vinna mér inn veikinda
rétt. Þess vegna var ég á launum í alveg 
heilt ár á eftir. Fjár hags lega kom það sér 
rosa vel fyrir okkur. Ég hef  horft svona á 
þetta allt og get kannski ekki talað um það 
sem heppni að hafa smitast af  HIV og haft 
psoriasis, misst maka og allt svo leiðis en 
ein hvern veginn kannski hvernig maður 
hefur unnið úr þessu.“ - Það er nú samt 
góður eigin leiki að geta þrátt fyrir allt séð það 
fal lega við okkar sam fé lag og að við viljum 
styðja við hvort annað. Auð vitað er það ekki 
alltaf þannig en þegar fólk fær stuðning og er 
heppið að því leitinu þá er nú meira en sjálf-
sagt að fólk fái að vera glatt með þau ör lög. 
„Rosa lega stór partur af  mínu lífi er dóttir 
mín og barna börnin þrjú. Þá breyttist líka 
svo lítið hlut verk mitt, þá er maður orðinn 
afi og það er eitt hvað sem hefur skipt mig 
rosa lega miklu máli. Elsta barna barnið er 8 
ára, svo er einn fjögurra ára og svo er yngsti 
eins árs strákur. Sú sem er átta ára gengur 
í Laugar nes skóla þar sem ég vinn þannig 
að ég hitti hana á hverjum degi og það er 
ekki leiðin legt. Það er eitt hvað sem að ég 
er glaður með og þarna kemur heppnin 
aftur.“ - Það er nú ekki leiðin legt að vera afi 
og meira að segja afi sem fær að hitta barna-
barn á hverjum degi. Vignir tekur undir það 
og segir mér stutt lega frá vinnunni sinni 
sem í dag snýst tals vert um að fá börn til að 
lesa. Þaðan kemur ein mitt titillinn dreka
meistari en Vignir stofnaði fyrir nokkrum 

árum dreka klúbb eftir að hafa boðið upp 
á kennslu þar sem nem endur í öðrum til 
fjórða bekkjar lærðu dreka letur og ýmsan 
fróð leik um þessar dular fullu verur. „Eitt 
af  því að sem að manni býðst í skóla, alla 
vega mér í Laugar nes skóla, er að vera svo
lítið ævin týra gjarn. Ég reyni mikið að vera 
skapandi í vinnunni og láta ævin týra girni 
ráða för. Eitt af  því sem ég er að reyna að 
gera er að finna leiðir til að fá krakkana 
til að lesa. Maður er í stríði við alla þessa 
miðla sem eru í kringum okkur. Ég hef  
lesið rann sóknir sem sýna að bara það að 
opna bók, halda á bók og fletta blað síðum, 
þetta hefur ein hver á hrif  á heila stöðvar 
og gerir meira fyrir þig en að lesa t.d. raf
bækur.“ Vignir segist afar þakk látur fyrir 
að starfa við það að kveikja á huga barna 
á lestri. „Það eru sannar lega for réttindi 
að hafa það hlut verk að opna ævin týra
heim bóka fyrir börnum. Þetta er ó trú legur 
heimur sem býður barnanna og ég er auð
vitað heppinn að fá að kynna for vitna fyrir 
því öllu.“ 

Mikil vægt að ræða við ein hvern 
Við höfum setið í nokkra klukku tíma 
í fal legri íbúð Vignis og Marteins sem 
hlaðin er lista verkum, hönnun og bókum. 
Vignir hefur ein mitt orð á því að hann og 
Marteinn nái svo lítið saman í nú tíma
listinni. Þeir hafi báðir sér stakan smekk 
sem þeir skilji vel en stundum átti vinir 
þeirra sig ekkert á kaupum þeirra. Hann 
bendir fyrir aftan mig á lista verk sem er 
raunar auður strigi han dofinn af  Hildi 
Bjarna dóttur. Vignir hlær að því að þetta 
er upp á halds verk Marteins sem ekki allir 
skilji þó. Þá er ekki hægt að sleppa því að 
ræða að eins aftur um þrjá einkar fal lega 
og kelna ketti sem láta að mestu lítið fyrir 
sér fara utan kannski Sveskju Stefaníu sem 
þarf  ör lítið meiri at hygli en hinar tvær. 
Raunar svo að hún ein katta fær nafnið sitt 
á prent enda hæg látir sjaldan verð launaðir 
með at hygli. - Svona að lokum langar mig 
að spyrja þig hvort þú hafir ráð fyrir þá sem 
hugsan lega eru að greinast í dag? „Ég held 
að það sé bara mjög gott fyrir fólk sem er 
að greinast að tala við ein hvern sem hefur 
per sónu lega reynslu af  málum. Kannski 
ekki endi lega ein hvern ný greindan heldur 
ein hvern sem þekkir að eins til og á svo
litla sögu. Reynslan er allt önnur í dag og 
fólk er ekki að ganga í gegnum það sama 
og ég gekk í gegnum og þeir sem eru búnir 
að vera smitaðir jafn lengi en það er alltaf  
gagn legt að ræða þessa hluti. Það er ekkert 
svo langt síðan að einn vinur minn ræddi 
við mig ný greindur. Hann vildi tala við mig 
um HIV. Ég veit það ekki en ég held að hann 
hafi alveg verið sáttur við það sem hann 
fékk frá mér. Ég var bara að lýsa minni 
reynslu og þannig en ég held að það skipti 
máli að ræða þetta þó svo að það sé miklu 
minna mál að greinast núna heldur en það 
var. Heil brigðis starfs fólk gerir náttúru lega 
bara sitt og er mjög hjálp samt en ég held að 
það sé aldrei það sama og að tala við ein
hvern sem þekkir þetta af  eigin raun.“ ■

„Það var í sjálfu sér auðvitað 
erfitt að eiga allt í einu líf fyrir 

höndum eftir að vera búinn 
að ákveða að maður ætti ekki 

langt eftir. 
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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.

Fræðslu- og 
forvarnarverkefni
Stuðningur MAC og Landlæknisembættis 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 unglingar 
sýni sjálfum sér og öðrum fulla virðingu, bæði í kynlífsathöfnum 
sem og öðrum athöfnum. Hitt meginmarkmiðið 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, í fangelsum, 
meðferðastofnunum og fjölda fyrirtækja. Framlag MAC á Íslandi 
hefur verið eyrnamerkt fræðsluverkefni HIV Ísland. Alltaf koma 
nýir nemendur sem betur fer og því þarf stöðug skipulögð fræðsla 
að eiga sér stað. Síðustu yfirferð lauk vorið 2016. 

Einar Þór Jónsson lýðheilsu og kennslufræðingur er skipuleggjandi 
þessa verkefnis. 

Bankareikningur fyrir verkefnið er á nafni HIV Íslands. 
Reikningsnúmer: 513-26-603485. Kt.: 541288-1129 ■





Það er svo skrýtið hvað lífið getur fleytt manni á milli ólíkra 
viðkomustaða. Allt í einu finnur maður sig á stað sem fyrir ekki svo 
löngu síðan var manni algjörlega ókunnur. Að þessu sinni var ég stödd í 
gleðigöngunni, haldandi á spjaldi þar sem á stóð „HIV jákvæðir á lyfjum 
eru ósmitandi“. Eitt andartak staldraði hugur minn við þetta og ég 
horfði á sjálfa mig úr fjarlægð. Ég hafði farið í flotta kjólinn minn sem 
var skósíður og hárauður. Það myndu örugglega allir taka eftir mér sem 
á annað borð litu í áttina að gleðigöngunni. Ég var með hvíta derhúfu 
með áprentuðum rauðum borða sem við í HIVÍsland létum gera í tilefni 
dagsins. Ég skreytti mig litríkum fjöðrum og hélt auk þess á rauðum 
gasblöðrum sem tróndu í loftinu eins og til að hjálpa mér að ná athygli 
sem flestra. Brosið mitt náði allan hringinn enda þvílíkur gleðidagur 
og þvílíkur merkisdagur. Það hlutu allir þarna úti að taka eftir mér og 
glæsilega hópnum sem með mér var og vonandi lesa á skiltin okkar með 
skilaboðunum sem okkur eru svo mikilvæg.

Fyrir nokkrum árum vissi ég lítið sem ekkert um það málefni sem ég 
er nú að vekja athygli á. Ég hafði þessar gömlu hugmyndir um „aids“ 
eins og svo margir aðrir.  Hér  þurfti ég greinilega að uppfæra vitneskju 
mína. Maður getur jú ekki vitað allt og eðlilegt að spurningar vakni oft 
ekki fyrr en málefnið verður manni tengt á einhvern hátt. Ég greindist 
HIV jákvæð fyrir 5 árum. Ég man að ég ákvað strax að hleypa engum 
neikvæðum tilfinningum að fyrr en ég væri búin að fá nauðsynlegar 
upplýsingar um sjúkdóminn og framtíðarhorfur mínar. Ég hlustaði 
athugul á lækninn  útskýra málið fyrir mér og hvaða áhrif  HIV veiran 
gæti haft á líf  mitt. Hann sagði mér frá lyfjunum sem myndu fljótt 
halda veirunni niðri þannig að hún yrði ómælanleg og þar af  leiðandi 
ósmitandi. Ég myndi geta lifað eðlilegu lífi í alla staði, kysst og knúsað 
barnabörnin sem aldrei fyrr og kúrt hjá kallinum mínum án þess 
að vera hrædd um að smita hann. Mér var létt. Ég sá að það var engin 
ástæða til að örvænta og lífið blasti við mér sem aldrei fyrr. Ég ákvað 
að tala opinskátt um HIV greininguna mína. Ég hef  aldrei orðið vör 
við fordóma í minn garð og ég skil alls ekki af  hverju fordómar ættu að 
fylgja með í „HIV pakkanum“. Ef  það er einhver í heiminum í dag sem 
ekki smitar aðra af   HIV þá er það einmitt sá sem veit að hann er HIV 
jákvæður og er á lyfjum.

Þrátt fyrir breyttar aðstæður HIV jákvæðra með tilkomu lyfja sem halda 
veirunni niðri þannig að hún verður ómælanleg og þar af  leiðandi 
ósmitandi þá ríkja enn fordómar í kringum okkur. Margir HIV jákvæðir 
verða varir við þessa fordóma sem hafa um leið verulega neikvæð 
áhrif  á líf  þeirra og líðan. Fordómar byggja oftast á vanþekkingu og 
misskilningi. Nú er svo sannarlega kominn tími til að uppfæra þekkingu 
og blása á fordóma. Ekki vera gamaldags  fordómar eru úreldir og 
spegla aðeins vanþekkingu viðkomandi.

Ég horfði yfir hópinn sem gekk fyrir aftan mig í gleðigöngunni góðu. 
Mér fannst ég aldrei hafa séð eins fallegan hóp. Ég var svo stolt. Ég vissi 
að í hópnum var HIV jákvætt fólk sem aldrei hafði komið opinberlega 
fram með það áður og ég vissi að í hópnum var HIV neikvætt fólk sem 
sýndi okkur skilyrðislausan  stuðning með því að ganga þarna með 
okkur. Bara það að vera með í gleðigöngunni í ár var stór sigur fyrir alla 
HIV jákvæða á Íslandi, já og reyndar toppurinn á hetjulegri baráttu fólks 
sem aldrei gafst upp. ■

Sigrún Grendal Magnúsdóttir,
talmeinafræðingur,  afródanskennari og formaður HIV-Ísland

Hugleiðingar í kjölfar 
gleðigöngunnar

HIV Ísland í gleðigöngu Hinsegin daga
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Bangsarnir styðja HIV-Ísland

Frosti Jónsson og Páll Guðjónsson, ásamt 
fleirum, hafa staðið fyrir samveru Bears 
on ice  Ísbangsa á hverju hausti síðan 
árið 2005. Síðustu þrjú ár hafa Ísbangsar 
styrkt HIVÍsland með peningagjöf og 
skilar það sér beint í fræðslustarfið. 

Í ár færðu Ís bangsar HIVÍs landi 300 
þúsund krónur. Á stæðuna fyrir styrknum 
segir Frosti fyrst og fremst vera þá að þeir 
vilji styðja það góða starf  sem að þar fer 
fram. „Það skiptir máli að halda uppi upp
lýstri um ræðu, ekki bara út á við til sam fé
lagsins heldur líka inn á við í okkar sam fé
lagi, ekki síst til þess að upp lýsa og fræða. 
Svo er þetta til að sýna í verki smá þakk læti 
fyrir það frá bæra starf  sem HIV sam tökin 
eru að vinna. Það versta sem gæti gerst er 
að þessi um ræða annað hvort falli í dvala 
eða nái ekki upp á yfir borðið.“ 

Bears on ice er við burður skipu lagður af  
sjálf boða liðum og rekinn án hagnaðar
sjónar miða. „Bears on ice er fyrst og fremst 
fyrir karl menn sem vilja skemmta sér með 
öðrum karl mönnum en við erum líka að 
höfða til út lendinga og vera á stæða fyrir 
þá til að koma og sjá og upp lifa það sem 
er að gerast hérna á Ís landi.“ Á síðasta ári 
hafa um 200 manns ferðast til landsins 
og hluti af  þeim hafa tekið þátt í allri dag
skránni en aðrir taka að eins þátt í völdum 
dag skrár liðum. „Við höfum verið að 

reyna að opna við burðinn og reyna að 
ná meira til ís lensku senunnar, ná til Ís
lendinganna og það hefur orðið mikil 
breyting þar á á síðustu þremur árum. Við 
erum farnir að sjá miklu fleiri Ís lendinga 
mæta á dans leikina og þess háttar.“ Það 
sem fer fram á þessari fjögurra daga há
tíð eru meðal annars ferða lög til að njóta 
ís lenskrar náttúru, matur, músík og 
menning. Há tíðin stækkar milli ára ein
göngu vegna góðs orð spors því enginn 
peningur fer í markaðs setningu. 

Frosti vill meina að það sé vel hægt að hafa 
gaman og vera pólitískur. „Mér finnst að 
það megi alveg segja að þetta sé á kveðið 
sta tement sem felist í okkar nálgun. Við 
viljum gera þetta á já kvæðum og upp
byggi legum nótum og nálgast um ræðuna 
á þeim for sendum þótt mál efnið sé graf
alvar legt. Þetta er líka spurning um hversu 
mót tæki legt fólk er fyrir skila boðum og 
oft er það mót tæki legra ef  maður nálgast 
hlutina með þessum hætti. Það er bara 
rosa lega mikil vægt að þessi um ræða um 

HIV og PrEP og um heilsu far al mennt, sé 
ekki um ræða sem fari bara fram í lokuðum 
rýmum. Það þarf  að vera jafn mikil 
vitundar vakning meðal al mennings og 
okkar hommana. Við horf  og bá biljur eru 
ansi fljótar að hreiðra um sig ef  ekkert er 
gert.“ 

Starf semi HIVÍs lands er vel kynnt meðal 
Ís bangsa og HIVÍs land þakkar kær lega 
fyrir peninga gjöfina ■

„Það skiptir máli að halda 
uppi upplýstri umræðu, ekki 

bara út á við til samfélagsins 
heldur líka inn á við“



Ferða lög eru mikil lífs gæði og þótt veru
lega hafi dregið úr ferða tak mörkunum 
HIV smitaðra á undan förnum árum eru 
enn lönd þar sem tak markanir ríkja. Þá 
er að ýmsu að hyggja þegar ferðast er með 
lyf. HIV Ís land hefur tekið saman nokkrar 
hand hægar upp lýsingar um hvernig 
ganga má úr skugga um að sem minnstir 
erfi ðleikar fylgi þeirri já kvæðu upp lifun 
að ferðast. 

Allt til ársins 2010 við höfðu Banda ríkin 
ferða hömlur gagn vart HIV já kvæðum. 
Ferða bannið hafði þá verið við lýði allt frá 
árinu 1987. Bannið var í raun tákn mynd 
þeirrar smánar sem HIV já kvæðum er 
oft sýnd. Við af nám bannsins sagði Tom 
Coa tes, heilbrigðissérfræðingur hjá Kali
forníu há skóla, UCLA, að bannið hefði 
raunar að eins haft þann til gang að við
halda for dómum og ætti lítið skylt við 
varnir gegn smiti. 

Heimilt er að ferðast með lyf  í milli
landa flugi. Það á við um HIV lyf  sem og 
önnur. Rétt er þó að gera ráð stafanir til 
að lág marka vand ræði. Heimilt er að taka 
lyf  í vökva formi merkt notanda í hand
far angur sem dugir meðan á flug ferð 
stendur. Öryggis verðir geta þó óskað eftir 
sönnun á inni haldi lyfja. Lyf  í töflu formi 
má taka með í hand far angur svo lengi 
sem öryggis verðir telja enga ógn stafa af  
þeim. HIV já kvæðir þurfa al mennt að hafa 
í huga að komið geta upp til vik þar sem að 
þrátt fyrir að lög gjöf  setji engar hömlur 
getur þekking á reglum verið af  skornum 
skammti. Það sakar því ekki að hafa sitt 
á hreinu og gott ef  tími gefst til að kynna 
sér lög gjöf  við komu staðar. Ferða langar 
geta þannig styrkt stöðu sína gagn vart 
starfs fólki sem þekkir til teknar reglur 
ekki nægi lega vel og á kveður þess í stað að 
fram fylgja eigin hug boði. 

Vert er að taka fram að ferða tak markanir 
og bönn gagn vart HIV já kvæðum eru á 
undan haldi. Þó eru enn nokkur lönd sem 

Ferðalög með HIV
Gagn og gaman:

frelsinu. HIV já kvæðir ís lenskir ríkis
borgarar eiga því til kall til að búa þar, 
starfa og lifa. Ó heimilt er að tak marka 
réttindi ESB/EES borgara með veru legum 
hætti um fram ríkis borgara Ung verja lands. 
Ung verja land er með limur í Schen gen og 
því þurfa ís lenskir ríkis borgarar ekki að 
fara í gegnum viða miklar at huganir þegar 
til landsins er komið. Þeir sem þar hyggjast 
búa verða þó að skrá sig inn í landið og til
kynna veikindi. Þeirri til kynningu á sam
kvæmt laga bók staf  að fylgja ýmis réttindi. 
Ung verja land er þó meðal þeirra landa 
sem vísa HIV smituðu fólki utan ESB/EES 
úr landi og skyldar fólk í HIV próf. Það er 
vert að hafa í huga að lög og reglur eru oft 
á tíðum mæli kvarði á sam fé lags sýn og for
dóma þótt slíkt sé ekki al gilt. 

Á vef síðunni HIV tra vel ( hivtra vel.org ) 
má finna ítar legan gagna grunn yfir lög og 
reglur flestra landa. Upp lýsingar vantar 
frá ör fáum löndum en gagna grunnurinn 
er upp færður reglu lega og nýtur að stoðar 
þýskrar utan ríkis þjónustu við að tryggja 
að gögn og upp lýsingar séu með besta  móti. 
Á vef svæðinu má einnig finna ráð leggingar 
varðandi ferða lög og hvernig forðast má 
vand ræði og tryggja sem öruggasta ferð. 
HIV tra vel í treka að for dómar og skoðanir 
sam fé laga á sjúk dóminum séu mis
munandi og því sé mikil vægt að hafa varan 
á þótt þú komir frá sam fé lagi þar sem 
öruggt er að ræða sjúk dóminn. Á hersla er 
lögð á að ferðast með lyf  í hand far angri til 
að tryggja að gengi að lyfjum þótt far angur 
týnist. Erfitt getur verið í nýju landi að hafa 
upp á lyfjum ef  lyfin mis farast og því hætt 
við að HIV smitaður ein stak lingur fái ekki 
þá með ferð sem nauð syn leg er. 

Sjúkra saga þín og annarra er einka mál. HIV 
tra vel bendir á að það er réttur hvers og eins 
að tak marka upp lýsingar um heilsu sína í 
sam ræmi við eigin væntingar til einka lífs. 
HIV smitaðir þurfa því ekki að til kynna 
öðrum ferða löngum né starfs fólki flug fé
laga og flug valla um stöðu sína ■

við halda banni gagn vart ferða mönnum 
Þau eru Brúnei, Mið baugsGuinea, 
Íran, Írak, Jórdanía, Papúa Nýja Guin ea, 
Katar, Rúss land, Singa por e, Sólómon
eyjar, Súdan, Hin Sam einuðu Arabísku 
fursta dæmi og Jemen. Ekki er reglu lega 
flogið beint til þessara landa frá Kefla
vík, utan St. Péturs borgar í Rúss landi, 
og því al mennt um fá tíða ferða staði fyrir  
Ís lendinga að ræða. 

Al mennt hefur dregið veru lega úr tak
mörkunum fyrir ferða langa. Hins vegar 
eru enn um 30 ríki sem banna HIV já
kvæðum lengri dvöl, at vinnu leyfi og bú
setu. Þau eru Bahrain, Bangla desh, Brúnei, 
Egypta land, Mið baugsGuinea, Ung verja
land, Irak, Jórdanía, Kazakstan, Norður
Kórea, SuðurKórea, Kú veit, Líbanon, 
Malasía, Mongólía, Oman, Panama, Katar, 
SádiArabía, Singa por e, Sólómoneyjar, 
Sri lanka, Sýr land, Taivan, Túrk men istan, 
Hin Sam einuðu Arabísku fursta dæmi, 
Úsbek istan og Jemen. 

Ung verja land er hluti af  Evrópska efna
hags svæðinu og verður því að hlíða fjór

Spurningar varðandi lyf 
og flugferðir

Get ég haft með mér lyf í vökvaformi?
Farþega er leyfilegt að hafa með sér 
lyf merkt notanda í magni sem dugir 
meðan á flugferð stendur. Farþegi gæti 
þurft að færa sönnur á innihald óski 
öryggisverðir eftir því.

Hvað með lyf í töfluformi?
Farþega er eftir sem áður heimilt að 
hafa með sér lyf í töfluformi svo lengi 
sem öryggisverðir telja enga ógn stafa 
af þeim.

Heilsufarsvottorð
Ágætt getur verið að óska 
eftir heilsufarsvottorði frá 
smitsjúkdómalækni fyrir ferðalög.

Evrópska sjúkratryggingakortið 
(ES kortið)

Evrópska sjúkratryggingakortið (ES 
kortið) er notað ef korthafi veikist eða 
slasast í öðru EES landi og Sviss. Það 
staðfestir rétt til heilbrigðisþjónustu 
sem verður nauðsynleg meðan á 
tímabundinni dvöl stendur í EES landi 
og Sviss. Ríkisborgarar Íslands og 
annarra EES landa sem eru búsettir 
og sjúkratryggðir hér á landi eiga rétt 
á að fá evrópskt sjúkratryggingakort. 
Evrópska sjúkratryggingakortið gildir 
eingöngu hjá þjónustuaðilum innan 
hins opinbera sjúkratryggingakerfis. 
Nokkra daga tekur að fá kortið og sækja 
um það á vef Sjúkratrygginga. 

Nánar á: https://rg.sjukra.is/eskort_is
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Rauði borðinn átti gott spjall við Bryn
dísi Sigurðar dóttur, smit sjúk dóma lækni 
á Lands spítalanum, um lyfið Tru vada 
PrEP (preexposure prop hylaxis) sem 
for vörn gegn HIV. Í júlí 2012 sam þykkti 
banda ríska lyfja eftir litið (FDA) notkun á 
Tru vada® (teno fo vir/emtricita bine) sem 
for vörn gegn HIV smiti en lyfið hefur 
verið notað í mörg ár í sam settri lyfja
með ferð HIV já kvæðra hér á landi sem og 
annars staðar. Síðan þá hefur lyfið verið 
sam þykkt í þó  nokkrum Evrópu löndum 
með góðum árangri. 

- Hversu mikil þörf er á þessu lyfi sem for vörn? 
„Á Vestur löndum er út breiðsla HIV smits 
enn vanda mál. Það eru enn þá tæpar tvær 
milljónir manna sem smitast af  HIV á 
hverju ári. Með til komu betri lyfja gegn 
HIV veirunni og breyttum leið beiningum 
sem hefur leitt til aukningu þeirra sem 
eru í með ferð, hefur dregið úr al næmis
til fellum en fjöldi HIV greindra til fella 
er að mestu ó breyttur. Einnig, þrátt fyrir 
það að flest öllum sem greinast með HIV í 
hinum vest ræna heimi sé boðin lyfja með
ferð, er vitað að ekki nærri því allir taka 
lyfin reglu lega né ná að halda veiru magni 
ó mælan legu. Það er enn þá þannig að fólk 
heldur á fram að stunda kyn líf, fólk heldur 
á fram að nota ekki smokka og við sem heil
brigðis starfs menn sem höfum að gang að 
ýmsum leiðum til að koma í veg fyrir smit 
þurfum að nýta okkur það og átta okkur á 

því að kyn hegðun fólks er ekki að fara að 
breytast. Nú snýst þetta um að með höndla 
sem flesta sem eru með HIV ein mitt til 
að koma í veg fyrir að fólk smiti aðra. 
Annars vegar að nota það sem heitir TasP 
 Treat ment as Pre vention, að með höndla 
sem flesta, og hins vegar að nota þá PrEP 
eða for vörn gegn HIV til þess að minnka 
líkurnar á að þeir sem eru að stunda kyn
líf  án þess að nota verjur fái HIV. Þannig 
komum við í veg fyrir að HIV haldi á fram 
að breiðast út í heiminum. Við erum fyrst 
núna að sjá lækkun á nýgengi í heiminum, 
eftir um 37 ár frá því að fyrstu tilfelli 
greindus. Loksins núna erum við að sjá að 
aukningin er að minnka. Færri sem eru að 
smitast á hverju ári og það skiptir gríðar
legu máli.“ Bryn dís út skýrir líka að það er 
til önnur leið til að taka lyfið sem er viður
kennd í Evrópu en ekki í Banda ríkjunum. 
„Það heitir á ensku On Demand. Það er 
búið að sýna fram á það í rann sóknum að 
með því að taka tvær töflur tveimur til 24 
klukku stundum fyrir kyn líf  og svo eina 
töflu á dag í tvo daga á eftir þá nær maður 
líka mjög góðri virkni. Það hefur virkað vel 
til að koma í veg fyrir HIV. Kosturinn þar er 
að þú þarft að taka færri töflur að meðal
tali. Í þessum rann sóknum þá var þetta 
að meðal tali helmingi færri töflur en ein 
tafla á dag. Það eru þá þrjú til fjögur at vik 
á mánuði og þá var minni notkun á lyfinu 
og þá minni kostnaður og þetta hentar 
sumum.“ 

Truvada forvörn gegn HIV

- Hver er staðan á þessu ferli í ná granna löndum? 
„Rann sóknir út um allan heim sýna að 
ný gengi HIV smits minnkar gríðar lega 
mikið í þessum á hættu hópum þegar ein
staklingar eru á Tru vada. Þess vegna var 
lyfið sam þykkt af  breska heil brigðis
kerfinu, NHS. Reyndar í fyrra var það bara 
sam þykkt fyrir lítinn hluta og þá voru svo
lítil mót mæli út af  því. Það voru 10 þúsund 
ein staklingar sem gátu fengið lyfið sér að 
kostnaðar lausu. Þetta breyttist svo núna 
ein hvern tímann í fyrravetur af  því að 
það var sýnt fram á það mikla lækkun á 
tíðni HIV, á meðal karl manna sem stunda 
kyn líf  með öðrum karl mönnum sér stak
lega, þannig að lyfið var tekið inn í NHS í 
heild. Þetta var mikið í fréttunum í byrjun 
2017 vegna þess að þeir gátu sýnt fram á 
lækkun á tíðni ný smits. Það er það sem 
skiptir mestu máli og þetta eru rann sóknir 
að sýna fram á. Það þarf  að passa upp á að 
taka það reglu lega til þess að það virki. Það 
hefur reyndar verið sýnt fram á það að það 
er nóg fyrir karl menn að taka það fjórum 
sinnum í viku af  því að þéttni lyfsins er 
mjög mikil í enda þarms slím húð miðað við 
t.d. hjá gagn kyn hneigðum konum.“ 

- Hverjir væru gjaldgengir að fá Truvada meðferð 
og hverjir myndu vilja þiggja hana?„Aðal á
hættu hóparnir eru karl menn sem stunda 
kyn líf  með karl mönnum án smokks, fólk 
sem stundar á hættu kyn líf, fólk í vændi 
og fólk sem neytir vímu efna í æð. Lyfið 
væri ekki gefið til þeirra sem eru í sam
bandi við ein stak ling sem er með HIV og 
eru að taka lyf, þar sem fólk í lyfja með
ferð er ó smitandi. „Fólk kæmi í við tal og 
rætt væri um kyn venjur og kyn hegðun. 
Fólk þarf  að vera til búið að taka lyfið dag
lega og að vera til búið að koma í eftir lit, 
prufur og svo fram vegis. Svo fer maður 
yfir auka verkanir.“ Eru margar auka
verkanir? „Þetta lyf  þolist víst mjög vel en 
al gengustu auka verkanirnar eru ó gleði, 
haus verkur og lið verkir en það er afar fá
títt. Þá hentar notkun ekki hjá þeim sem 
eru með skerðingu á nýrna starf semi. Við 
förum einnig svo lítið í bein þéttni á hættu
þætti.“ 

- Hvernig er með rann sóknir á gagn semi sem 
for vörn? „Slembi rann sóknir með lyfl eysu 
hafa sýnt fram á gagn semi teno fo vir sam
setninga til að minnka líkur á HIV smiti 
meðal sam kyn hneigðra (MSM), ein stak
linga sem nota sprautu búnað við vímu
efna notkun (IVDU) og gagn kyn hneigðra 
líka. Rann sóknin sýndi fram á 44% vörn 
en lyfja magn var mælt í blóði til að sýna 
fram á hverjir væru að taka lyfið reglu lega, 
og  náðist þá 99% vörn ef  með ferðar heldni 
var góð. Ný leg rann sókn frá Bret landi var 
svo gerð til að kanna notkun lyfsins og 
á hrif  á hegðun, kyn sjúk dóma og fleira. 
Þar voru af gerandi niður stöður sem sýndu 
klár lega fram á það að hópur sem tók Tru
vada sýktist ekki af  HIV veirunni. Þetta 
voru ein staklingar sem meðal annars 

Mynd: Pressphotos.biz

22 | Rauði borðinn 2017 | 29. árgangur, 39. tölublað, desember 2017



Sumarið 2017 út skrifaðist Skúli Ragnar 
Skúla son með meistara gráðu í fé lags
ráð gjöf til starfs réttinda. Loka verk efnið 
hans bar heitið „Hinn týndi hópur – að 
lifa með HIV“ og vísar titillinn fyrst og 
fremst til þess að margir HIVsmitaðir á 
Ís landi fela sjúk dóms stöðu sína og lifa í 
skugga sjúk dómsins. 

Staða eldri HIV jákvæðra á Íslandi
Val Ragnars á verk efninu byggðist fyrst og 
fremst á því að það hefur ekki farið mikið 
fyrir rann sóknum á þessu sviði hér á landi 
og tals vert minna rann sakað í saman burði 
við önnur lönd. Höfundi þótti því ærin 
á stæða til að skoða þetta við fangs efni og 
kanna hver staða eldri HIVsmitaðra er 
í ís lensku sam fé lagi í dag. Ragnar gerði 
eigind lega rann sókn sem snýst um upp
lifun ein stak linga sem hafa smitast af  HIV
sjúk dómnum. Kannað var hvaða á hrif  HIV 
hefur haft á líf  þeirra og á sam band þeirra 
við fjöl skyldu og vini og hvernig HIVjá
kvæðir upp lifa við horf  al mennings í sam
fé laginu til sjúk dómsins. 

Mark mið rann sóknarinnar var að 
skyggnast inn í hug lægan veru leika eldra 
HIVsmitaðs fólks og skoða per sónu lega 
og fé lags lega upp lifun þess af  að lifa og 
eldast með sjúk dóminn (ó tíma bær öldrun) 
á samt fram tíðar sýn. Mikil vægt var að 
skoða hvort for dómar birtust í lífi þeirra og 
á hvaða hátt væri hægt að koma í veg fyrir 
felu leikinn sem virðist ein kenna þennan 
hóp.  Til að ná helstu mark miðunum voru 
eftir farandi rann sóknar spurningar settar 
fram og hafðar í huga í gegnum verk ferlið: 
1) Hver er per sónu leg reynsla fólks af  því 
að greinast og lifa með HIV? 2) Hver er fé
lags leg reynsla HIVjá kvæðs fólks og upp
lifun þess af  við horfum annarra gagn vart 
sér og sjúk dómnum? 3) Hver er fram tíðar
sýn HIVjá kvæðra og hvernig er að lifa og 
eldast með HIV? 

Tekin voru hálf stöðluð við töl við átta ein
stak linga, fjóra karla og fjórar konur á 
aldrinum 35 – 70 ára. Niður stöður sýndu 
að tengsla net og sjálfs mynd höfðu mikil 
á hrif  á per sónu lega upp lifun við mælenda 
við greiningu sjúk dómsins. Meira en 
helmingur þátt tak enda ræddu ekki opin
skátt um sjúk dóminn og út frá því má 
á lykta að for dómar og stimplun séu enn 
ríkjandi í ís lensku sam fé lagi gagn vart HIV. 
Það er von rann sakanda að með rann
sókninni öðlist HIVjá kvæðir hug rekki til 
að stíga fram úr skugga sjúk dómsins. 

Jákvæð tengsl við fjölskyldu og vini
Fram kom að tengsl þátt tak enda við fjöl
skyldu og vini voru já kvæð en erfiðast í lífi 
þeirra reyndist myndun náinna tengsla 
(rómantískra tengsla) og ótti við höfnun 
vegna sjúk dómsins. Allir við mælendur 
upp lifðu gott við mót frá fag fólki með fá
einum undan tekningum. Fáir við mælenda 
fundu fyrir ó tíma bærri öldrun sem er ó líkt 
því sem fyrri rann sóknir sýna. 

Tekist með seiglu að skapa gott líf
Í stuttu máli má segja að þrátt fyrir álag 
tengt því að lifa með sjúk dómnum á per
sónu legan og fé lags legan hátt hefur eldra 
HIVfólki á Ís landi tekist með seiglu og 
ýmsum bjarg ráðum að skapa sér gott lífs
viður væri þrátt fyrir erfiðar á skoranir 
sem á vegi þeirra varð í sjúk dóms ferlinu. 
Lífs saga fólksins ein kennist af  sam eigin
legri reynslu þeirra, þ.e. að hafa greinst 
með HIV. Einnig á fólkið það sam eigin
legt að treysta frekar á innri styrk og getu 
til að takast á við sjúk dóminn heldur en 
að leita eftir form legum stuðningi. Við
mælendur litu björtum augum til fram
tíðar og vonuðu að skilningur al mennings 
á HIV og al næmi verði meiri í fram tíðinni 
svo HIVjá kvæðir geti hætt að lifa tvö földu 
lífi vegna sjúk dómsins ■

Hinn týndi hópur - að lifa með HIV

stunduðu ó varin enda þarms mök og voru 
að greinast með aðra kyn sjúk dóma eins 
og klamydíu og lekanda, en ekki HIV. “ 
Einka leyfið á sér lyfinu Tru vada hefur 
fallið úr gildi og komið er sam heita lyf  á 
markað sem lækkar kostnaðinn á mánuði 
úr um 140 þúsund krónum niður í um 
60 þúsund. Bryn dís vonar þó að verðið 
lækki enn fremur ef  notkun á lyfinu sem 
for vörn verður sam þykkt inn í reglu gerð 
sótt varna. „Ég ræddi þetta við sótt varnar
lækni og hug myndin er sú að þetta verði 
niður greitt að mestu niður í kannski 510 
þúsund krónur á mánuði. Við smit sjúk
dóma læknar myndum öll styðja það að 
þetta verði tekið í notkun.“ 

Fyrir suma gæti þetta hljómað sem tals
verður kostnaður til að greiða niður sem 
for vörn. Fólk hefur nefnt kæru leysi og 
aukningu á kyn sjúk dómum í þessari um
ræðu. „Ef  við komum í veg fyrir eitt HIV 
smit, þá erum við að koma í veg fyrir lyfja
kostnað upp á hátt í 200 þúsund krónur 
á mánuði, ævi langt eins og málin standa 
núna. Það er engin lækning í sjón máli 
og heldur ekki bólu efni, þannig að þetta 
er marg falt ó dýrara svona tíma bundið 
hjá þessum til að koma í veg fyrir smit. 
Niður stöður áður nefndrar rann sóknar 
gefa til kynna að Tru vada með ferð PrEP er 
að virka. Vissu lega er hætta á öðrum kyn
sjúk dómum ef  smokkur er ekki notaður, 
en ýmsar aðrar kannanir hafa sýnt að 
kyn hegðun breytist kannski ekki endi
lega. En þessir ein staklingar eru öruggari, 
og líður betur í sínu kyn lífi. Og án þess að 
gera lítið úr klamydíu og sára sótt er það 
þó stað reynd að HIV er vita skuld mun al
var legri sjúk dómur með enga lækningu. 
Við vitum að ein staklingar geta pantað 
þetta lyf  á netinu. Þetta er til á Ebay og 
á kveðnum vef síðum út um allan heim. 
Það sem göngu deildin okkar á kvað að 
bjóða upp á í sumar er að ef  ein staklingar 
vilja kaupa lyfið á netinu, þá er boðið upp 
á eftir lit með lyfinu hjá okkur. Eftir litið 
felst í því að við viljum meta á kveðnar 
blóð prufur, svo er HIV próf  á þriggja 
mánaða fresti á samt skimun fyrir öðrum 
kyn sjúk dómum  klamydíu, lekanda, 
herpes og sára sótt. Það eru gerð skim
próf  og sýni tekin reglu lega hjá þessum 
ein stak lingum svo að við tryggjum það að 
við erum ekki að missa af  neinum öðrum 
kyn sjúk dómum  Þetta er ekki kjörið þar 
sem ekki er hægt að bjóða upp á lyfið hér 
en á þennan hátt komum við til móts við 
suma sem hafa orðið sér út um lyfið í 
gegnum netsíður. ■

„Ef við komum í veg fyrir 
eitt HIV smit, þá erum við að 
koma í veg fyrir lyfjakostnað 

upp á hátt í 200 þúsund 
krónur á mánuði, ævilangt 

eins og málin standa núna.“
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Árleg minningarguðsþjónusta vegna þeirra sem látist hafa úr 
alnæmi hér á landi var að þessu sinni haldin, sunnudaginn 
28. maí síðstliðinn. Kveikt var á kertum til að minnast þeirra 
er látist hafa, einu kerti fyrir hvern einstakling sem við 
minnumst. Minningarstund þessi er alþjóðleg og heitir á ensku 
Candlelight Memorial Day.

Að  vanda fór athöfnin fram í Fríkirkjunni í Reykjavík. Sr. Hjörtur 
Magni Jóhannesson, leiddi guðsþjónustuna. Formaður Hiv
Ísland, Sigrún Grendal, flutti ávarp og  Matthías Matthíasson, 
sálfræðingur fór með hugleiðingu. Ritningarlestur var í 
höndum félagsmanna.

Margrét J Pálmadóttir mætti með sína fögru söngfugla og 
söngkonan Berglind Björk Jónasdóttir flutti nokkur lög. 
Organisti í athöfninni var Gunnar Gunnarsson. Baba og félagar 
fluttu magnaða trommutónlist og að vanda var boðið upp á 
veitingar í  Safnaðarheimili Fríkirkjunnar að lokinni messu.

Minningarstundin okkar hefur þróast í að verða notaleg 
samverustund fyrir alla fjölskylduna þar sem ungir og gamlir 
geta notið hlýlegs andrúmslofts og frábærrar tónlistar. Auk 
þess að minnast þeirra sem látnir eru fögnum við lífinu og þeim 
tækifærum sem HIV jákvæðir hafa til eðlilegs lífs í dag. 

Vill stjórn HIV Ísland þakka öllum þeim sem komu og nutu 
þessarar stundar með félagsfólki ■
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Hitaveita Egilsstaða 
og Fella ehf
Menntaskólinn á 
Egilsstöðum
Skrifstofuþjónusta 
Austurlands ehf

Seyðisfjörður
PG stálsmíði ehf
Seyðisfjarðarkaupstaður

Reyðarfjörður
Launafl ehf
Skiltaval ehf
Tærgesen, veitinga og 
gistihús

Eskifjörður
Fjarðaþrif  ehf

Neskaupstaður
Samvinnufélag 
útgerðamanna, Neskaupstað
Síldarvinnslan hf
Verkmenntaskóli 
Austurlands

Fáskrúðsfjörður
Litli Tindur ehf
Loðnuvinnslan hf

Djúpavogur
Berunes farfuglaheimili ehf
S.G. Vélar ehf, verkstæði

Höfn í Hornafirði
Framhaldsskólinn í 
ASkaftafellsýslu

Selfoss
Baldvin og Þorvaldur ehf
Bílverk BÁ ehf, bílamálun og 
bílaréttingar
Fossvélar ehf
Gróðrarstöðin Ártangi ehf
Hótel Gullfoss
K.Þ Verktakar ehf
Kvenfélag 
Hraungerðishrepps
Máttur sjúkraþjálfun ehf
Nesey ehf
Set ehf, röraverksmiðja
Stífluþjónusta Suðurlands
Sveitarfélagið Árborg
Tannlæknaþjónustan.is
Veitingastaðurinn Menam
Vélaverkstæði Þóris ehf

Hveragerði
Flóra garðyrkjustöð
Raftaug ehf
Yfirlit ehf

Þorlákshöfn
Járnkarlinn ehf
Landsbanki Íslands
Sveitarfélagið Ölfus
Þorlákshafnarhöfn
Þorlákskirkja

Ölfus
Eldhestar ehf

Laugarvatn
Ásvélar ehf
Laugarvatn Fontana
Menntaskólinn að 
Laugarvatni

Flúðir
Gröfutækni ehf
Varmalækur ehf

Hvolsvöllur
Héraðsbókasafn Rangæinga

Vík
Mýrdælingur ehf

Kirkjubæjarklaustur
Icelandair Hótel Klaustur

Vestmannaeyjar
D.Þ.H ehf, sjúkraþjálfun
Ísfélag Vestmannaeyja hf
Miðstöðin ehf
Rannsóknarþjónustan V.M.
Skipalyftan ehf
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Atli Þór Fann dal hitti Önnu Tómas
dóttur, hjúkrunar fræðing á göngu deild 
smit sjúk dóma, og tók hr að greiningar
próf fyrir HIV og lifrar bólgu C hjá henni 
uppi á Landspítala. Hann fræddist um 
þetta átak hjá henni. 

- Hvernig hefur reynslan verið af þessu verk-
efni og hvernig hafið þið gert þetta? Hrað
prófin hafa bara verið að gengi leg í eina 
vitundar vakningar viku sem var í septem
ber og þá buðum við upp á hr að greiningar
próf  á göngu deild smit sjúk dóma, göngu
deild meltingar á Hring braut, á Vogi og í 
Frú Ragn heiði. Þetta var líka aug lýst vel í 
blöðunum. Við fengum fólk utan úr bæ sem 
gat mætt á dag vinnu tíma án þess að bóka 
og fengið skimun. Í þeim til fellum er yfir

leitt ein hver á hættu þáttur hjá fólki, saga 
um blóð gjöf  fyrir 1992, saga um vímu
efna notkun í æð, ef  fólk hefur farið í meiri 
háttar að gerð fyrir 1992 og svo eru húð flúr 
líka á hættu þáttur. Karl menn sem sofa hjá 
öðrum karl mönnum voru líka til greindir 
sér stak lega sem á hættu hópur. Lifrar bólga 
C er al mennt ekki skil greindur sem kyn
sjúk dómur í gegnum árin en samt hafa 
kyn ferðis leg smit af  lifrar bólgu C verið að 
aukast síðustu ár. Það þarf  nefni lega alltaf  

Hraðgreiningarprófin - Staðan á Íslandi

„Þessi próf hafa verið í notkun í 
Evrópu í um 20 ár, þetta er ekki 

nýtt fyrir bæri. Við erum mjög 
aftar lega á merinni.“

blóð í blóð svo að það þarf  að vera þess 
eðlis að það verði blóð blöndun í kyn lífi til 
að það geti smitast. Það mætti gjarnan vera 
mun greiðari að gangur að hr að greiningar
prófum fyrir lifrar bólgu C, HIV og svo 
sára sótt. Þessi próf  hafa verið í notkun í 
Evrópu í um 20 ár, þetta er ekki nýtt fyrir
bæri. Við erum mjög aftar lega á merinni. 

- Ertu með tölur yfir því hversu margir tóku 
þetta próf?  Ég held að það hafi verið um 60
80 sem komu í heildina. Það komu flestir til 
okkar og svo í Sam tökin ’78. Maður hefur 
þó samt á til finningunni að maður sé ekki 
að ná til þeirra sem ættu helst að koma, til 
dæmis þegar við fórum í Sam tökin ’78 þá 
voru of boðs lega margar sam kyn hneigðar 
konur sem komu. Kannski eru þetta ein
staklingar sem eru almennt dug legir að 
koma í test en eru kannski ekki þessir sem 
maður er að reyna að ná til. HIV prófin eru 
rosa lega mikil væg. Það já kvæða við þessi 
próf  er að þau ná aðal lega til þeirra sem 
myndu ekki fara í próf. Það er að sjálf sögðu 
ekkert mál að koma upp á spítala og fara í 
próf  en fólk veigrar sér við það að þurfa að 
koma og annað hvort opin bera kyn hneigð 
eða kyn hegðun eða ein hverja á hættu þætti. 

- Ég reikna með því að 10% af vinnunni þinni 
fari í að ná til 90% og svo er 90% af vinnunni 
þinni að fara í að ná í 10% og þá hlýtur allt 
svona að hjálpa gríðar lega. Al gjör lega, svo 
er líka verið að segja að þetta séu ekki full
komin próf  og ekki full komnar að stæður 
en þetta er betra en ekkert próf. Við erum 
með fullt af  ein stak lingum sem fara aldrei 
í próf  og þá er þetta svo sannar lega betra 
en ekkert. Það er ein mitt svo mikil vægt að 
þetta sé normalí serað. Ég er líka tals maður 
þess að þeir sem fram kvæmi þessi próf  séu 
með þekkingu á bæði lifrar bólgu C og HIV 
því það ríkir mjög mikill mis skilningur 
um þessa sjúk dóma. Varðandi HIV, margir 
halda að það sé dauða dómur og að þetta 
sé bráð smitandi sem það er ekki. Svo með 
lifrar bólgu C, það er svo margt sem getur 
mis skilist, til dæmis þá er mikil vægt að 
rugla ekki saman mót efnum og veirunni. 
Þetta eru tveir sitt hvorir hlutir sem þarf  
að mæla. 

- Ef, eða þegar, það kemur check point kerfi 
hérna á Ís landi, hvað tæki svo við ef maður 
greinist? Það er þannig í DK, þar sem ég 
skoðaði þetta, að það eru bara til greindir 
á kveðnir tímar á göngu deild daginn eftir 
sem fólk má þá bóka í. Þau fara bara á 
á kveðnum kvöldum í viku og prófa á 

„Þetta hjálpar til með að ná til 
fólksins fyrr í ferlinu, greina 
það fyrr og stemma stigu við 

frekari smitum og koma 
fólki í meðferð“

Mynd: Pressphotos.biz
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jaðrinum og svo ef  ein hver reynist já
kvæður þá er bara strax bókað í tíma 
daginn eftir og fólki fylgt eftir og jafn vel 
fylgt þangað. Við höfum séð þetta þannig 
fyrir okkur, eins og til dæmis með Frú 
Ragn heiði, að það yrði aldrei prófað á 
föstu dags kvöldum vegna þess að þá er ekki 
hægt að fá tíma daginn eftir. Það er prófað 
aðra daga og væri þá til greindur á kveðinn 
tími sem fólk mætti koma til okkar og 
fylgja því eftir. Það er ekkert því til fyrir
stöðu ef  þeir sem greinast með al var lega 
sjúk dóma eins og HIV eða lifrar bólgu C og 
vilja koma í eftir fylgni. Það þarf  alltaf  að 
stað festa svona próf  með öðru prófi, það 
skiptir ekki máli hvort þú ferð í blóð prufu 
hérna og greinist með HIV, þú þarft að fara 
í endur tekið próf  til að stað festa það. Það 
þarf  alltaf  tvö próf  til að stað festa. 

- Hve nær er hægt að láta prófa sig, getur 
maður farið um leið og maður heldur að smit 
hafi orðið? Maður vill að fólk sé með vitað 
um að það getur komið nei kvætt próf  þótt 
að það sé mögulega smitað, því fólk getur 
verið já kvætt án þess að mælast ef  fólk fer 
of  snemma í próf  því það er ó vissu tíma bil. 
Það geta liðið þrír mánuðir frá því að fólk 
kann mögu lega að hafa smitast þangað til 
það myndi mælast já kvætt í prófinu, bæði 
fyrir HIV og lifrar bólgu C. Það þýðir í raun 
aldrei að koma i HIV próf  fyrr en fyrsta 
lagi fjórum vikum eftir grun um smit. 

- Hvað tekur langan tíma að fá niður stöður 
úr prófinu? Það tekur 20  40 mínútur 
að lesa af  prófinu, sem sagt ekki fyrr en í 
fyrsta lagi eftir 20 mínútur og ekki seinna 
en 40 mínútur. Eftir 40 mínútur er ekki 
tryggt að það sé á reiðan legt. En við höfum 
séð að ef  próf  koma já kvæð þá gerist það 
mjög fljótt. 

- Hvernig sérð þú fyrir þér næstu skref? 
Eruð þið að vinna úr niður stöðum vitundar-
vakningar vikunnar? Ég held að það eigi að 
endur taka þetta eftir ára mót og svo reyna 
að sýna fram á að þetta hafi virkað vel og 

þeir sem hafi mælst já kvæðir hafi skilað 
sér í eftir fylgni og það hafi myndast góð já
kvæð reynsla af  þessu. 

- Hvernig kemur það til að þú ferð að velta 
þessu fyrir þér og þá sér stak lega hrað prófum? 
Það er í gegnum sam nor rænt sam starf. 
Ég er hjúkrunar fræðingur á HIV göngu
deild og við erum eina HIV göngu deildin á 
landinu. Ég er í sam starfi við göngu deildir 
í Dan mörku, Noregi, Sví þjóð og Finn landi 
og hitti reglu lega hjúkrunar fræðinga og 
fylgist með hvað þær eru að gera er lendis. 
Mér fannst rosa lega sniðugt að þær geti 
boðið þarna upp á hr að greiningar próf  og 
eru á check pointum og bílum út á jaðrinum. 
Það hefur komið far aldur á HIV hjá þeim 
sem nota vímu efni í æð og þetta eru ein
staklingar sem stundum hafa verið að 
greinast seint, mörgum árum eftir smit og 
eru á loka stigi sjúk dómsins. Þetta hjálpar 
til með að ná til fólksins fyrr í ferlinu, 
greina það fyrr og stemma stigu við frekari 
smitum og koma fólki í með ferð. Þannig 
að ég hafði mikinn á huga á að þetta yrði 
inn leitt hérna heima. Það voru  lokaðar 
dyr alveg þangað til að lifrar bólgu C á takið 
byrjaði og þá fórum við að þrýsta á að HIV 
próf  fengju að fljóta með. Við höfum verið 
að fara í fangelsin að tékka á lifrar bólgu C 
þar og þá fyrir HIV í leiðinni. 

-Hvernig myndir þú vilja halda á fram með 
þetta? Ég myndi vilja að til dæmis Frú 
Ragn heiður, HIV Ís land, Sam tökin 78  þeir 
sem hafa á huga á að fram kvæma þessi próf, 
að þau myndu þá til nefna ein hvern aðila, 
innan sinna vé banda, sem væri þá til búinn 
að gera þessi próf. Hann fengi þá fræðslu 
um hvernig á að gera prófin og hvernig á að 
veita pretest og posttest fræðslu þannig 
að hann væri með ein hvers konar skír teini 
upp á að hann gæti fram kvæmt þessi próf. 
Ég held að það mynda hjálpa okkur við að 
fá leyfi fyrir þessu. Mér skilst að það þurfi 
laga breytingu. Þetta er ekki á form legum 
stað í kerfinu og við erum mjög snemma í 
þessu ferli ■

Einfalt og fljótlegt

Prófið þarfnast eingöngu munnstroks 
eða blóðdropa og er sársaukalaust með 
öllu. 

Blóðdropi úr fingri eða munnvatnssýni 
er notað til að athuga mótefnasvörun. .

Við viljum að control línan sé jákvæð 
og ef það er engin test lína þá er 
prófið neikvætt. Það er jákvætt að vera 
neikvæður í þessu prófi. 

Það tekur 20  40 mín að lesa af prófinu. 
Sem sagt ekki fyrr en í fyrsta lagi eftir 
20 mínútur og ekki seinna en eftir 40 
mínútur. Eftir 40 mínútur er ekki tryggt 
að það sé áræðanlegt.

Ef þessi próf koma jákvæð þá gerist það 
mjög fljótt.

Mynd: Pressphotos.biz

Myndir: Pressphotos.biz



Fjöldi tilkynntra einstaklinga með Fjöldi greindra sjúklinga með Fjöldi sjúklinga sem látist hafa af
HIV smit miðaður við 31.12.16 alnæmi (AIDS) miðaður við 31.12.16 völdum alnæmis miðaður við 31.12.16

Ár Karlar Konur Samtals Karlar Konur Samtals Karlar Konur Samtals

1983 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1985 15 1 16 1 0 1 1 0 1
1986 11 2 13 3 0 3 0 0 0
1987 4 1 5 1 0 1 2 0 2
1988 10 3 13 3 2 5 1 1 2
1989 5 1 6 3 0 3 0 0 0
1990 5 0 5 3 0 3 4 1 5
1991 8 2 10 6 2 8 2 0 2
1992 10 1 11 3 0 3 2 0 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 0 4 3 0 3
1996 4 2 6 3 0 3 1 0 1
1997 8 1 9 1 0 1 1 0 1
1998 5 3 8 2 0 2 0 0 0
1999 7 5 12 0 0 0 1 0 1
2000 7 3 10 1 0 1 1 0 1
2001 9 2 11 1 0 1 0 1 1
2002 5 2 7 0 0 0 0 0 0
2003 6 4 10 1 0 1 0 0 0
2004 4 1 5 2 1 3 1 0 1
2005 5 3 8 1 0 1 0 0 0
2006 8 3 11 2 1 3 1 0 1
2007 6 7 13 0 0 0 0 0 0
2008 7 3 10 0 0 0 0 0 0
2009 4 11 15 0 1 1 1 0 1
2010 18 6 24 1 0 1 0 0 0
2011 12 11 23 2 1 3 0 1 1
2012 13 7 20 1 0 1 0 0 0
2013 8 3 11 1 0 1 0 0 0
2014 8 2 10 0 0 0 0 0 0
2015 11 2 13 2 0 2 0 0 0
2016 20 7 27 4 0 4 0 0 0
Samtals 257 104 361 63 10 73 33 6 39

Embætti landlæknis
Sóttvarnalæknir

Mars 2017

Tölur um HIVsmit hér á landi fyrir árið 
2016 eru sláandi og nauðsynlegt er að 
vekja fólk til vitundar vegna málsins, 
segir Sigrún Grendal Magnúsdóttir, 
formaður HIV samtakanna. Aldrei hafa 
eins margir greinst með HIV hér á landi 
og árið 2016, eða 27 manns. Þá sýna nýjar 
tölur að 19 nýsmit hafa orðið það sem af 
er ári.

„Rosalega skúffuð“
„Við vorum alveg rosalega skúffuð að heyra 
þetta. Einnig það að þeir sem eru á lyfjum 
eru ekki að smita, þannig að þeir sem eru 
að smita er fólk sem veit ekki að það er 
HIV jákvætt,“ segir Sigrún og lýsir á sama 
tíma yfir þungum áhyggjum vegna þessara 
talna, enda sjúkdómurinn alvarlegur og 
ólæknandi. Landlæknir birti síðastliðinn 
maí Farsóttaskýrslu þar sem finna má 
kafla um HIV árið 2016. Í skýrslunni segir 
um árið 2016. „Á árinu 2016 greindust 
óvenjumargir einstaklingar með HIV
sýkingu eða 27 einstaklingar sem er meira 
en tvöfalt fleiri en á árunum 2014 og 2015 
(sjá mynd). Af  þeim sem greindust voru 20 
karlmenn en sjö voru konur. Fjórtán voru 
með íslenskt ríkisfang en 13 voru af  erlendu 
bergi brotnir. Uppruni smits var rakinn til 
Íslands í 13 tilvikum en til annarra landa 
í 14 tilvikum. Af  þeim sem voru sýktir 

voru 7 (35%) samkynhneigðir, 7 (35%) 
gagnkynhneigðir en 6 (30%) voru með 
sögu um sprautunotkun. Óvenjumargir 
eða fjórir einstaklingar greindust með 
alnæmi sem er lokastig sjúkdómsins. 
Að auki voru þrír einstaklingar með 
merki um langt genginn sjúkdóm. Það 
bendir til þess að HIVsmit fari lengi 
dult hjá mörgum einstaklingum, 
sem er áhyggjuefni.“ 

Kynsjúkdómasmitum fjölgar
Í skýrslunni kemur sömuleiðis 
fram fjölgun  í flokkum annarra 
kynsjúkdóma; sárasótt, 
lekanda, lifrarbólgu C og þá eiga 
Íslendingar enn Evrópumetið 
í klamydíusýkingum. HIV 
Ísland vinnur nú að auknu 
aðgengi að hraðprófum 
og vitundarvakningu í 
málefnum HIV jákvæðra. 
Þá hefur lyfið Truvada, sem 
oft er kallað PrEP, verið til 
umræðu að undanförnu 
án þess þó að tekin hafi verið 
ákvörðun um næstu skref. HIV Ísland mun 
halda áfram að tala fyrir hagsmunum HIV 
jákvæðra og aðstandenda í þessum málum 
sem og öðrum ■

Skúffuð yfir aukningu smita að undanförnu
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farsóttaskýrsla Sóttvarnalæknis 
2016 

 Tilkynningarskyldir 
sjúkdómar Farsóttagreining Sögulegar upplýsingar 

 

Maí 2017 

Farsóttaskýrsla 2016 var birt í maílok síðastliðnum. Í 
skýrslunni má finna margvíslegan fróðleik um einstaka smit- 
sjúkdóma á Íslandi áratugi aftur í tímann og þann árangur 
sem náðst hefur með ýmsum aðgerðum til að halda þeim 
í skefjum. Skýrsluna má finna á vef Landlæknis og á 
vefslóðinni http://goo.gl/a73Lmm
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Nýsmit það sem af er ári

19 einstaklingar hafa greinst með nýsmit á fyrstu 
mánuðum ársins 2017 samkvæmt tölum frá 
Landlækni. Árið 2016 greindust 27 manns með 
HIV. Miðað við þessar tölur er talsvert um smit 
árið 2017.
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Aukningin sem varð á nýgengi HIV-sýkinga á árunum 2008–2012 tengdist hópsýkingu meðal 
fíkniefnaneytenda. Einkennandi fyrir þessa aukningu á sýkingum var tiltölulega hár meðalaldur, eða 34 
ár, og náin tengsl milli hinna smituðu. Annað einkenni þessarar hópsýkingar var mikil notkun Rítalíns 
(methylphenidate) sem sprautað er í æð.  

Á árunum 2013–2015 hefur hlutur samkynhneigðra aukist á ný meðal HIV-sýktra en mjög dregið úr 
fjölda með sögu um misnotkun fíkniefna í æð. 

HIV/alnæmi árið 2016 
Á árinu 2016 greindust óvenjumargir einstaklingar með HIV-sýkingu eða 27 einstaklingar sem er meira 
en tvöfalt fleiri en á árunum 2014 og 2015 (sjá mynd). Af þeim sem greindust voru 20 karlmenn en sjö 
voru konur. Fjórtán voru með íslenskt ríkisfang en 13 voru af erlendu bergi brotnir. Uppruni smits var 
rakinn til Íslands í 13 tilvikum en til annarra landa í 14 tilvikum. Af þeim sem voru sýktir voru 7 (35%) 
samkynhneigðir, 7 (35%) gagnkynhneigðir en 6 (30%) voru með sögu um sprautunotkun. Óvenjumargir 
eða fjórir einstaklingar greindust með alnæmi sem er lokastig sjúkdómsins. Að auki voru þrír 
einstaklingar með merki um langt genginn sjúkdóm. Það bendir til þess að HIV-smit fari lengi dult hjá 
mörgum einstaklingum, sem er áhyggjuefni. 
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