3. Indsatsområder - Prioritering af Hiv-Danmarks indsatsområder
3.1

Fortalerarbejde for understøttende lovgivning, hiv-programmer og patientstøtte.

Hiv-Danmark ønsker at:
•

•

•
•
•

3.2

Styrke sit mandat blandt hiv-smittede I Danmark og fastholde sin legitimitet som hiv-smittedes repræsentant
og talerør i et nært og forpligtende samarbejde med øvrige hiv-organisationer i Danmark, med det formål at
supplere og komplementere deres arbejde.
Fastholde et fokus på MIPA og menneskerettighederne som grundlag for udarbejdelse af lovgivning og
udformning af patientstøtte programmer, og samtidig engagere sig i fortalervirksomhed angående
behandling, sundhed, finansiering og implementering af internationale konventioner på HIV/AIDs området.
Implementere en række forskellige fortalerstrategier, i en balancegang mellem aktivisme og politisk dialog.
Sikre effektive evalueringsprocedurer for Hiv-Danmarks arbejde og løbende formidle den opnåede viden og
indsigt, så vores samarbejdspartnere kan bruge resultaterne i eget fortalerarbejde.
Udvikle PLHIV´s kompetencer og bidrage med repræsentanter til udvalg, styrelser, fokus- og følgegrupper mv.
i de øvrige Hiv-organisationer, såvel i Danmark som i Norden og Europa.
Sociale aktiviteter og udvikling af netværk.

Hiv-Danmark ønsker at styrke hiv-smittedes fællesskab og netværk ved at:
• Styrke sine medlemmers aktive engagement i alle aspekter af foreningens aktiviteter.
• Støtte oprettelsen og udviklingen af lokale og regionale grupper og netværk blandt PLHIV.
• Fastholde fokus på nationale problemstillinger, men samtidig bidrage til relevante og konstruktive
løsninger af regionale, lokale og individuelle problemstillinger.
• Udnytte internettets og de sociale mediers potentiale gennem udviklingen af virtuelle netværk.

Hiv-Danmark skal fortsat ”skabe” og udbygge de bedst mulige fysiske rammer for, at hiv-smittede kan mødes både på
tværs, med udgangspunkt i de forskellige gruppers behov. Geografisk set, er dette en særlig udfordring, som delvist
søges løst via de sociale medier – de virtuelle rum. Hiv-Danmark har fokus på, at behovet for anonymitet og tryghed
fortsat er afgørende faktorer for, at hiv-smittede overvejer at deltage i netværk, fysiske såvel som virtuelle, samt
øvrige aktiviteter. Alle centrale aktører i vores forening, fra bestyrelsesmedlemmer til frivillige ledere af netværk og
aktiviteter skal klædes på, så det bliver attraktivt at være frivillig og initiativtager i diverse netværk og aktiviteter. Det
er vores tanke, at dette kan ske sideløbende og i samarbejde med andre patientforeninger og AIDS-fondet.
Hiv-Danmark skal derfor fortsat fastholde og udbygge eksisterende netværk og aktiviteter ved at:
•
•

•
•

•

opsøge, motivere, rekruttere, dele viden med og tilbyde sin støtte til hiv-smittede og pårørende samt andre
der sympatiserer med patientforeningens mål og aktiviteter
skabe de nødvendige rammer for at aktivere, indoptage og udvikle hiv-smittedes, pårørendes og frivilliges
ressourcer til at tage lederskab som bestyrelsesmedlem, aktivist, frivillig, projektleder, leder af
selvhjælpsgrupper mm.
definere og uddelegere små som store opgaver så præcist og overskueligt som muligt
i højere grad at udnytte de sociale mediers muligheder (Facebook, webmail, dgi-groupcare, etc.) for her
igennem at nå ud til hiv-smittede der af forskellige grunde ikke har mulighed for, eller hvor det er besværligt,
at møde andre hiv-smittede
sikre at Hiv-Forum fortsat kan være et centralt forum for udvikling af netværk, som et af foreningens vigtigste
”samlende” tilbud, hvorfra nye tiltag og aktiviteter kan udgå

•

3.3

sikre at værestederne (Kafé Knud, Café Lone og Café TrHivsel) fortsat er til rådighed for Hiv-smittede i landets
3 største byer.
Videns opsamling og formidling

•
•
•
•
•
•
•

Hiv-Danmark skal opsamle og formidle viden indenfor sundhed, medicin og samfund.
Motivere hiv-smittede til et aktivt socialt liv.
Styrke og udbygge hiv-smittedes personlige netværk.
Bekæmpe fordomme om hiv i samfundet og arbejde på større åbenhed gennem tryghed og viden
Bryde hiv-smittedes tavshed om hiv og modvirke stigma
Samarbejde med hiv-organisationer og andre organisationer for at synliggøre forskellige hiv-problematikker
Skabe debat om danske forhold for hiv-smittede

4. Implementering
4.1

Prioritering af kerneaktiviteter 2012

Med det formål at fokusere Hiv-Danmarks indsats i 2012 i en periode med omstrukturering og færre ressourcer har
bestyrelsen besluttet følgende:
1.
2.
3.
4.
5.

4.1.2.
•
•
•
•
4.1.2.1.

At begrænse omfanget og antallet af aktivitetsudvalg og prioritere indsatsen i og mellem de relevante udvalg
At implementere Årshjulet 2012 som planlægningsværktøj
At allokere et minimum af ressourcer til administration af foreningen
At sikre procedurer for og afsætte ressourcer til fundraising indsatsen i 2012
At nævnte bestyrelsesmedlemmer samt andre frivillige medlemmer med særlig viden og interesse for
området, der ønsker en koordinerende rolle, aktivt tager ansvar for aktivitetsområderne
Ny opdeling af udvalg under bestyrelsen:
Forretningsudvalg/ samt fundraising
Patientrettighedsudvalg/ fortalerarbejde
Netværksudvalg/ sociale aktiviteter
Informationsudvalg/ videns opsamling og formidling
Forretningsudvalg

Består af formand, næstformand og kasserer. Opgaver:
•
•
•
•

Forberede, afvikle og opsamle på bestyrelsesmøder
Tage sig af sager der opstår mellem bestyrelsesmøderne
Koordinere fundraisingindsatsen
Fungere som presseberedskab

Tilknyttes et fundraising udvalg (Helle Andersen, Bent, Kristian, Annette )
4.1.2.2.

Patientrettighedsudvalg/ fortalerarbejde

Deltagere: Helle Andersen, Ole Morten, Henrik Arildsen, (Jens Wilhelmsborg)+ interesserede
Sammenlagte udvalg: Retsudvalg, Følgegrupper til rådgivningerne, Internationalt udvalg herunder Hiv-Nordic, HivEurope, EATG, Civil Society Forum.

Opgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•

Udarbejdelse og opdatering af policy papers, herunder nyt Policy Paper på Best Treatment i 2012.
Opfølgning på §252 og aktiviteter i fbm. Straffeloven samt spørgsmål af juridisk interesse for hiv+
Deltagelse i følgegrupper til Rådgivning Øst og Rådgivning Vest
Deltagelse i udvalg under Aidsfondet, herunder repræsentation i Aidsfondets Advisory Board
Deltagelse i Aidskoordinationsgruppen
Deltage i internationalt samarbejde bl.a. i Hiv-Nordic, Hiv-Europe, EATG, Civil Society Forum
Evt. Etablere Hiv til Hiv mentor ordning i samarbejde med Aidsfondets rådgivninger
Evt. Etablere en strategi for projektet: Hiv og åbenhed

4.1.1.3.

Netværksudvalget/ sociale aktiviteter.

Deltagere: Jacob Hermansen, Sarah, Jens Peder, Helle Andersen, Helle Schnell + interesserede
Sammenlagte udvalg: Hiv and You Body, Netværksudvalget, Solstrålerne, Kafe Knud, Café Lone
Opgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•

Koordination af værestedsaktiviteter
Kontakt til værestederne, herunder Café TrHIVsel
Deltagelse i Café Lones og Kafe Knuds følgegrupper
Hiv-forum 2012 (17.-19.8. I Tune)
Hiv and Your Body undervisning
World Aids Day 2012
Øvrige sociale aktiviteter 2012
Støtte til og opfølgning på Hiv-Danmarks selvhjælpsgrupper

4.1.1.4.

Informationsudvalget/ Vidensopsamling og –formidling.

Deltagere: Jens Wilhelmsborg, Morten, Jacob Hermansen + interesserede
Sammenlagte udvalg: Kommunikationsudvalg, medicinsk udvalg
Opgaver:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi&HIV
Hjemmeside
Facebook og andre virtuelle netværk
Orienteringsaftener på Hospitalerne i samarbejde med de infektionsmedicinske ambulatorier
Deltagelse i og rapportering fra konferencer
Medlemskontakt
Opfølgning på Positiv Dialog
Årsmøde 2012
Projekt om hiv og aldring

4.2

Handlingsplan 2012

Følgende aktivitetsområder er blevet prioriteret af bestyrelsen i sammenhæng med input fra medlemsmøderne i
Positiv Dialog i efteråret 2011.

Patientrettighedsudvalg
Fortalervirksomhed

Netværksudvalg
Sociale aktiviteter og netværk

Informationsudvalg
Vidensopsamling og formidling

Udarbejdelse og opdatering af Policy
Papers, herunder nyt Policy Paper på Best
Treatment/RADS v/Bent Hansen+ Helle
Andersen
Retsudvalg/§252 v/Ole Morten Nygaard

Hiv-forum v/Helle Andersen og Sarah
Achieng i samarbejde med Søren
Rüdow fra Positivgruppen.

Orienteringsaftener v/Jens
Wilhemsborg i samarbejde
med medicinsk udvalg, Morten
E. og bestyrelsen.
Deltagelse i og rapportering fra
konferencer (alle)
VI & HIV v/Morten Eiersted

Deltagelse i følgegrupper til Rådgivning Øst
(Helle A.) og Vest (Jacob)
Deltagelse i Aids-fondets bestyrelse v/Helle
Andersen (Næstformand indtil ny
bestyrelse er valgt)
Hiv-Nordic v/Helle Andersen og Jacob
Hermansen
Hiv-Europe v/Henrik Arildsen og Bent
Hansen
EATG v/Jens Wilhelmsborg
Civil Society Forum v/Bent Hansen
Evt. at etablere Hiv til Hiv mentor ordning i
samarbejde med Aidsfondets rådgivninger

Behandlingsskift/Spørgeskemaundersøgelse
v/Morten Eiersted
Hiv & Åbenhed/Mediestrategi v/Jacob
Hermansen
Deltagelse i Aidsfondets Advisory Board
efter indstilling fra bestyrelsen

Hiv and Your Body v/Helle Andersen i
samarbejde med arbejdsgruppen
Kafé Knud v/Anette Nielsen (Daglig
leder) Følgegruppe Kafé Knud
v/Helle Schnell
Café Lone v/Jacob Hermansen,
herunder medlem af følgegruppen
for Café Lone
Café TrHIVsel v/Jacob Hermansen
Støtte til og opfølgning på
selvhjælpsgrupper v/Jacob
Hermansen
Frivilligordning v/Annette R. Nielsen
+ Bent Hansen
Medlemskontakt/Kontingent v/
Carsten Fohlmann
WAD: København v/Jens Peder
Høeberg

WAD: Vestdanmark v/Sarah
Achieng+Jacob Hermansen
Øvrige sociale aktiviteter v/Jacob
Hermansen
Samarbejde med Positivgruppen
v/ Helle Andersen/ Jens Peder
Høeberg

Deltagelse i Aidskoordinationsgruppen
v.Helle A.
Arbejde for at oprette nye
brugergrupper/patientudvalg på hivambulatorierne

4.3

Formål og resultater
4.4

Budget 2012 i overskrifter

Økonomi og ressourcer

WEB v/Morten Eiersted og
Anders Kærgaard (ny
hjemmeside)
Facebook og andre virtuelle
netværk v..Jacob H./ Morten E.
Medlemskontakt v/Morten
Eiersted
Hiv & Aldring v/Morten
Eiersted
Årsmøde 2012 v/Jacob
Hermansen og Morten Eiersted
Positiv Dialog (2 møder i 2012
+rapport) v/Helle Andersen,
Morten Eiersted og Charlotte
Mayntz (Effector)

Ansatte 2012 (forventet):
Bent Hansen (5 t. per uge), Annette Nielsen (15 t. per uge) og Morten Eiersted (25 t. per uge). De ansatte varetager
den daglige drift af foreningen, samtidig med, at bestyrelsen og andre frivillige kommer til at spille en mere aktiv rolle i
forhold til den konkrete gennemførelse af aktiviteterne.
Frivilliggrupper: Bestyrelsen, Kafe Knud, Café Lone, selvhjælpsgrupper og Hiv-Danmarks øvrige frivillige.
4.5

Samarbejde og partnerskaber

Aidsfondet, Positivgruppen, de hivbehandlende ambulatorier, Hiv-Nordic, Hiv-Europe, GNP+, EATG, Civil Society
Forum, andre patientforeninger, forskere og andre interessenter m.fl.

