
          

Til Region Hovedstaden  
Att. Direktør Claus Bjørn Billehøj 
 

        

 

                    København, den 12. okt. 2016 
 
 
 
Ansøgning om økonomisk støtte på 3 mio. DKK til IAS Conference on HIV 
Science i København 2019 
 
Kære Claus Bjørn Billehøj. 

AIDS Fondet vil hermed gerne ansøge Region Hovedstaden om økonomisk støtte på 3 mio. DKK til at få 
IAS Conference on HIV Science til København i 2019. 

Konferencen og dens betydning for hiv/aids indsatsen i Danmark 
 
AIDS-Fondet har i samarbejde med CHIP, Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet ansøgt om værtskab 
for ”IAS Conference on HIV Science 2019” (IAS 2019) med et samlet, stærkt dansk fagmiljø bag sig.  

IAS Conference on HIV Science er en af verdens mest anerkendte og betydningsfulde 
konferencekonferencer inden for hiv/aids forskningsområdet. Konferencen er en global 
begivenhed, der tiltrækker ca. 6000 deltagere fra forskningscentre, universiteter, 
interesseorganisationer, ministerier, kommuner og internationale organisationer. 
Konferencen har fire parallelle spor, 80 sessions og workshops, mere end 360 talere, samt en 
udstilling med 50 virksomheder og organisationer. 
 
Formålet med at bringe konferencen til Region Hovedstaden er, at bruge regionen som 
platform for at profilere den styrkeposition dansk hiv forskning har i verden, samt sætte fokus 
på Danmarks rolle som global bidragsyder til at give de mest hiv-udsatte i verden adgang til 
forebyggelse og behandling. 
 



Timingen af konferencen kunne ikke være bedre. I 2019 står vi på tærsklen til UNAIDS 
ambitiøse 2020-målsætning 90-90-901. Den region, som har den største udfordring med at nå 
dette mål er Østeuropa. Særligt på grund af dette samt placeringen af WHO’s regionale Europa 
kontor i København og et meget stærk WHO Collaborating Centre på Rigshospitalet (CHIP) er 
København godt placeret i forhold til at gøre en forskel for diskussionen på konferencen 
omkring dette. 

 
Danmark har ført en stærk hiv-politik der bidrager til at Danmark kan nå UNAIDS målsætning. 
Danmarks internationale engagement i at udrydde aids har været betydeligt, og med 
konferencen i København i 2019 vil der opstå et vigtigt pejlemærke i arbejdet for at indfri FN´s 
udviklingsmål og for Danmark som vedholdende bannerfører på hiv-området i den globale 
verden. 
 
Afholdelse af konferencen i København vil give danske forskere en enestående mulighed for at 
fremvise resultater af den danske forskning inden for hiv, hepatitis og tuberkulose, samt 
eksponere det danske arbejde for at nedbringe hiv-epidemien dels i Baltikum og dels i 
tredjeverdenslande, hvor Udenrigsministeriet via DANIDA har kørt en række projekter. 
 
IAS i København vil være et storartet udstillingsvindue for at få Danmark og dansk forskning 
indenfor dette felt profileret i hele verden. Konferencen kan derved bidrage til at fastholde og 
tiltrække internationale forskere, som skal danne grundlag for vækst og udvikling.  
 
København og Region Hovedstaden vil i sig selv få en unik position ift. at profilere viden og 
resultater af forskning udført på Regionens hospitaler.  
 
Konferencen vil også kunne profilere den danske hiv forebyggelses-indsats, der historisk er 
tilrettelagt som et unikt samarbejde mellem myndighed, civilsamfund og frivillige i form af en 
særlig ’dansk model’ med fokus på forebyggelse og omsorg for hiv-smittede. Uden tvivl har 
denne model været af stor betydning for at vi i Danmark har kunnet holde hiv på et - 
forholdsvist - lavt niveau. Der er ca. 6.000 mennesker, som lever med hiv i Danmark, heraf ved 
mellem 600 og 800 ikke, at de er smittede. Hvert år konstateres der omkring 250 nye tilfælde af 
hiv infektion i Danmark.   
 
Forudsætningen for at få konferencen til Danmark  
 
Forudsætningen for at lykkes med at vinde værtskabet til København er, at der er et stærk, 
samlet dansk fagmiljø bag ansøgningen, samt at der vises en stærk ’Government support’. 
Samtidig beder IAS om et kontant, finansielt bidrag på ca. 5,5 mio. DKK. Bidraget skal være med 
til at sikre IAS et overskud på konferencen, som muliggør at den cirka hver anden gang kan 
afholde konferencen i et udviklingsland. Ved at afholde konferencen i et udviklingsland ca. hver 
anden gang bidrager IAS til at udbrede viden om hiv/aids i områder, hvor udbredelsen af hiv er 
stor og/eller i stigning, og i områder hvor det, uden denne investering ikke ville være muligt at 
afholde kongressen.  

                                                           
1 ”By 2020, 90% of all people living with HIV will know their HIV status. By 2020, 90% of all people with diagnosed HIV infection will receive 
sustained antiretroviral therapy. By 2020, 90% of all people receiving antiretroviral therapy will have viral suppression”. 



Finansieringen vil – helt ekstraordinært – blive suppleret med 1 mio. kr. i kontant 
medfinansiering fra en række private, københavnske virksomheder i mødebranchen. 
 
Samtidig har en række aktører – herunder Københavns kommune – givet tilsagn om en række 
in-kind bidrag til en foreløbig samlet værdi af ca. 3,8 mio. DKK.  In-kind beløb kan ikke tælles 
med i det finansielle bidrag på 5,5 mio. DKK som IAS beder om.  
 
København er shortlistet sammen med tre andre byer på tre kontinenter. IAS har ladet forstå at 
det danske bud er stærkt, og at konferencen kommer til København såfremt den fornødne 
finansiering kan fremskaffes. Det forventes at IAS tager beslutning om destination i december 
2016. 
 

1. Turismeøkonomiske effekter 
Med forventet 6000 deltagere i 4 dage (24.000 room nights) anslås den turismemæssige 
omsætning til at udgøre ca. 75 mio. dkk. Hver million omsat skaber 1,8 årsværk og derfor 
anslås beskæftigelses effekten at være 135 årsværk (source: The Economic Contribution of 
Meeting Activity in Denmark, VDK 2012). 
 
2. Budget og tilskud 
IAS har det fulde ansvar for økonomien omkring afviklingen af IAS 2019 og dermed også for 
budgettet. Eventbudget foreligger fra Bella Center Copenhagen.  
 
Som sponsor af konferencen bærer Region Hovedstaden intet økonomisk ansvar for 
afholdelsen af konferencen. Region Hovedstaden ansøges om 3 mio. DKK. Hele beløbet 
ønskes udmøntet 1. januar 2019. 
 
Beløbet skal bruges af IAS til afvikling af kongressen. 
 
Indtægterne på konferencen er i form af deltagergebyrer, sponsorships og udstillere. IAS 
varetager denne opgave eksklusivt.  
 
Region Hovedstaden vil som sponsor være synlig med logo på konferencematerialer. 
 
3. Kompetent organisation 
The International AIDS Society (IAS), er en professionelt drevet medlemsforening med 
10.367 medlemmer fra mere en 180 lande og dermed verdens største forening for hiv 
fagfolk. Foreningens medlemmer arbejder på alle fronter i forhold til aids og tæller forskere, 
læger/klinikere og andet sundhedspersonale, folk, der arbejder med policy/administration 
samt en række øvrige. 
 
IAS har siden 1988 arbejdet på alle fronter af det globale aids arbejde, og det overordnede 
mål er, at formidle den nyeste viden om hiv behandling og hvilke indsatser der gør en 
forskel for hiv-patienters livskvalitet og sundhed. 
Foreningen har kontor i Geneve og ledes af en bestyrelse med repræsentanter fra fem 
regioner (Afrika, Latin Amerika/Carribien, Asien/Pacific, Europa, USA/Canada). 



Medlemmerne vælges for en toårig periode. Prof. Jens Lundgren fra CHIP, var Europæisk 
repræsentant i bestyrelsen fra 2014 – 2016.  
 
Foreningen afholder verdens to mest prestigefyldte AIDS konferencer. AIDS konferencen 
afholdes hvert andet år på lige år og er rettet mod community-indsatser. IAS Conference on 
HIV Science afholdes hvert andet år på ulige år og er en forskningskonference rettet mod 
læger og forskere. Begge konferencer tiltrækker mange prominente gæster som f.eks. Bill 
Clinton, Bill Gates og Elton John. De nyder stor international mediebevågenhed på linje med 
ESMO og Women Deliver. Da AIDS konferencen blev afviklet i Durban i Sydafrika i juli 
måned 2016 var der således flere historier i den danske presse. 
 
Konferencen afvikles af IAS’ In-house konferencesekretariat. 
 
Den danske bidding komité består af 11 prominente medlemmer fra universiteter, 
hospitaler, interessegrupper samt fra Københavns kommune og Region Hovedstaden.  Se 
listen i bilag 1. 
 
Konferencen afvikles, såfremt den vindes til København, i Bella Center Copenhagen. Bella 
Center Copenhagen har en årelang erfaring med at afvikle store, højprofilerede 
konferenceser herunder Women Deliver, ESMO, COP15 og IOC, og er Skandinaviens største 
konferencecenter. 
 
4. Risikostyring 
Det er IAS, der alene står for og har ansvar for afvikling af konferencen samt styring af 
budgettet. Det er dermed også IAS, der bærer det fulde ansvar for de risici, der er forbundet 
med at afholde en konference som IAS Conference on HIV Science. 
 
Som sponsor bærer Region Hovedstaden intet økonomisk ansvar for afholdelse af 
konferencen.    
 
Sponsorbeløb fra Region Hovedstaden kommer kun til udbetaling såfremt konferencen 
vindes til Danmark. 
 
Tilbagebetaling af sponsorbeløb, i tilfælde af at konferencen aflyses, aftales med IAS.  
Konferencen er afholdt 8 gange siden år 2001 i forskellige verdensdele og det er endnu 
aldrig sket, at en planlagt IAS konference ikke er afholdt.  
 
5. International eksponering 
IAS Conference on HIV Science forventes at tiltrække omkring 5000-6000 internationale 
deltagere fra mere end 100 lande. Heriblandt forventes flere honoratiores.  
 
Samtidig forventes over 200 internationale journalister at deltage på konferencen, der 
typisk skaber opmærksomhed i medierne i hele verden. 
 



Afholdelsen af IAS Conference on HIV Science i København vil være et fantastisk 
udstillingsvindue for dansk hiv/aids forskning. Det vil give Danmark en enestående mulighed 
for at brande og profilere egne kompetencer og forskningsresultater overfor nationale og 
internationale relationer.  
 
Konferencen kan derved bidrage til at tiltrække og fastholde forskningsinvesteringer, 
forskere og talenter. Konferencen vil være et middel til at styrke tiltrækning af viden, talent 
og investeringer inden for den internationale forskning, hvilket dermed giver mulighed for 
et samlet kompetenceløft. Konferencen vil tillige skabe en platform til fornyelse og 
internationalisering i danske videnmiljøer og virksomheder. 
 
6. Udnyttelse af faciliteter 
En række eksisterende faciliteter i København vil benyttes i forbindelse med afviklingen af 
IAS 2019.  
 
Bella Center Copenhagen danner ramme om selve konferencen og udstillingen. Samtidigt vil 
mange af byens hoteller fyldes med konferencedeltagere. Metroen vil bruges som det 
primære transportmiddel mellem Københavns Lufthavn og Bella Center Copenhagen samt 
mellem Bella Center Copenhagen og centrum.  
 
Københavns kommune har tilbudt at stille Rådhuspladsen til rådighed til borgerrettede 
aktiviteter i forbindelse med konferencen. På denne måde bliver konferencen også en 
folkelig event.  
 
Selvom det er i Bella Center Copenhagen konferencen vil foregå, er det Bidding komiteen og 
dens partners målsætning, at konferencen bliver nærværende for flest mulige af regionens 
borgere. Det vil ske ved at der i tiden op til og umiddelbart efter konferencen igangsættes 
flere side events målrettet aktivering og inddragelse af borgerne i regionen.  
 
AIDS Fondet påtænker at lave aktiviteter i regionen dels for at formidle de hiv/aids 
udfordringer der stadig er i dag til en bredere befolkningsgruppe og dels for at ramme 
sundhedspersonale på regionens hospitaler og gøre dem mere vidende om den reelle risiko 
ved hiv/aids i dag. 
 
CHIP vil i samarbejde med Københavns Universitet og regionens hospitaler arrangere en 
række symposier, der forventes at foregå på universitetet samt på Rigshospitalet og 
Hvidovre Hospital og vil også kunne sætte fokus på vigtigheden af at sundhedspersonale 
bliver opmærksomme på at tilbyde hiv og hepatitis testning når det er relevant.  
 
7. Regionale samarbejder  
Konferencens afholdelse i København og forberedelsesprocessen frem mod 2019 forventes 
at styrke regionale og nationale samarbejder på tværs af aktører omkring hiv/aids indsatser 
og forskning.  
 



Konferencen vil, udover at fungere som et udstillingsvindue for danske løsninger også være 
en platform for samarbejde mellem forskningsinstitutioner, hospitaler, ministerier, 
regioner, kommuner og medicovirksomheder.  
 
AIDS Fondet vil gennem sit netværk af frivilligforeninger, fx Soroptimisterne i regionen, 
bidrage til at viden om hiv kommer bredt ud i foreningslivet. 
 
8. Regional værdi – sammenhæng med ReVUS  
Afholdelse af IAS 2019 i København vil i høj grad give mulighed for understøttelse af Region 
Hovedstadens ambitioner og vision, som beskrevet i ReVUS.  
 
Dette i forhold til rammevilkårene om tiltrækning af kompetent arbejdskraft og 
internationalisering. Samtidigt er der en klar synergi mellem konferencen og regionens 
følgende væksttemaer; Sund vækst og kreativ vækst (turisme).   
 
København og Danmark har en unik international styrkeposition inden for hiv/aids forskning 
og for forebyggelse og behandling af hiv med den danske model. 
 
IAS 2019 i København vil være en god måde at sætte fokus på den stærke tradition der er i 
Danmark på international forskning om hiv. Konferencen vil have stor betydning både for 
det internationalt anerkendte forskningsmiljø i Danmark, og for de borgerrettede indsatser 
mod hiv og aids, og vil være medvirkende til at fastholde og udvikle denne position 
internationalt. 
 
Konferencen vil bidrage til fastholdelse af fokus på den hiv udfordring, der til stadighed er – 
også i Danmark. Det er vigtigt at fastholde fokus på forebyggelse af hiv, da sygdommen 
ellers risikerer at vokse frem igen. Konferencen kan således bruges som løftestang for den 
fortsatte indsats og bidrage til øget livskvalitet for de af regionens borgere, der er påvirket – 
på den ene eller anden måde – af hiv og relaterede sygdomme som hepatitis og 
tuberkulose. 
 
Afholdelsen af konferencen giver tillige mulighed for at udvikle og øge samarbejdet mellem 
regionen og de kommuner, videninstitutioner og organisationer.  
 
Slutteligt, som ligeledes beskrevet i afsnit 5, vil afholdelse af IAS 2019 i København give 
både Region Hovedstaden samt de øvrige regioner i Danmark mulighed for at styrke 
tiltrækning af højtuddannet arbejdskraft, viden, talent og forskningsmidler inden for 
hiv/aids og dermed bidrage til et samlet kompetenceløft.  
 
 

 

 

  



Bilag 1 
 

Bidding komité for IAS 2019 

Den danske Bidding komité for IAS 2019 består af: 

Repræsentanter fra Universiteter, Videninstitutioner and Hospitaler: 

• Jens D. Lundgren, MD, D.M.Sc. Professor, Rigshospitalet & Københavns Universitet, Director, 
CHIP - Centre for Health and Infectious Disease Research 

• Lars J. Østergaard, Professor Aarhus Universitet og Overlæge ved Aarhus Universitetshospital  
• Sven Frøkjær, Professor, tidligere prodekan ved Det Sundhedsvidenskabelige fakultet på 

Københavns Universitet 
• Ole Steen Nielsen, Dekan, Det Sundhedsvidenskabelige fakultet, Aarhus Universitet 
• Carsten Schade Larsen, Overlæge Aarhus Universitets Hospital and Formand for Dansk Selskab 

for Infektionsmedicin  
• Dorthe Raben, Director of Research Coordination, CHIP, Rigshospitalet, Københavns Universitet  
• Isik s. Johansen, Professor, Syddansk Universitet, Overlæge, Odense Universitets Hospital, 

Bestyrelsesmedlem I Dansk Selskab for Infektionsmedicin 
• Nina Friis-Møller, Specialeansvarlig overlæge i infektionsmedicin, Sjællands Universitetshospital, 

Roskilde 
 
Repræsentanter fra interessegrupper 

• Klaus Legau, Direktør AIDS Fondet  
• David Munis Zepernick, Head of Communication and Public Affairs Medicon Valley Alliance 

 
Repræsentanter fra offentlige myndigheder 

• Tine Eriksen Green, Specialkonsulent, Kontor for Vækst og Erhverv, Københavns Kommune 
 
Sekretariat for bidding komiteen 

• Katrine Brems Olsen, Projektleder, Wonderful Copenhagen CVB 
 

 

 


