
NB www.aidsmap.com

Fakta om HIV
Å få barn

Ønsker du å vite mer?

Sædvasking er tilgjengelig på ca. 20 fertilitetssentre i Europa og Nord-
Amerika. Det er intet slikt senter i Norge. Det er mulig for deg å søke 
behandling på et av disse sentrene. Behandlingen er dyr og du må mest 
sannsynlig betale det selv.

NAM er en frivillig organisasjon for HIV-rammede i Storbritannia. Vi har et 
nært samarbeid med eksperter innen medisin, forskning og sosial omsorg, 
og med mennesker som er personlig berørt av HIV. Vi produserer trykt og 
nettbasert HIV-informasjon på engelsk, inkludert informasjon til personer 
som lever med HIV og profesjonelle helsearbeidere som jobber med HIV.

Dette stoffet er basert på en opprinnelig opphavsrettsbeskyttet publikasjon 
fra NAM. NAM kan ikke holdes ansvarlig for oversettelsens nøyaktighet eller 
dens lokale relevans.

Vi beklager at vi, som en engelsktalende organisasjon, ikke kan besvare 
korrespondanse på norsk. Vårt nettsted, aidsmap.com inneholder imidlertid 
en søkbar database over tjenester i hele verden. Du kan bruke denne til å finne 
eventuelle organisasjoner eller helsetjenester der du er.

På aidsmap.com finner du også annen oversatt informasjon som du kan lese 
og laste ned.
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NAM gir hvert år ut informasjon 
kostnadsfritt, som denne 
brosjyren, til tusenvis av 
mennesker som lever med HIV.   
Du kan gi en gave ved å gå til  
www.aidsmap.com/donate.

Takk til sykepleierne på 
Infeksjonsmedisinsk poliklinikk, 
Oslo University Hospital, Ullevål for 
oversettelse av dette heftet.



Mange kvinner  
med HIV får barn 
uten å overføre 
smitte. For å gjøre 
det trenger du hjelp 
av legen din.

Viktige momenter
l Med riktig behandling 
og oppfølgning har 
tusenvis av HIV-positive 
kvinner født friske barn. 

l Hvis du/dere ønsker å 
bli gravid(e) er det viktig 
å snakke med legen din på 
et tidlig tidspunkt.

l Du bør ikke amme barnet 
ditt.

l Som en ekstra 
beskyttelse gis barnet HIV-
medisiner rett etter det er 
født, og får medisiner i ca. 
2 uker etterpå. 

l Når de medisinske 
rådene følges blir mindre 
enn 1 av 100 babyer født 
med HIV.

Hvis du er kvinne med HIV
l Å ta anti-HIVmedisiner i 
svangerskapet vil beskytte 
barnet mot HIV.

l Keisersnitt er tryggest, 
men det er også mulig å føde 
vaginalt.

Babyer født  
uten HIV

Babyer født  
med HIV

l Å ha ubeskyttet sex med en 
kvinne som ikke har HIV kan 
føre til at hun blir smittet og 
hun kan igjen smitte barnet.

l Hvis mor ikke har HIV kan 
barnet heller ikke bli smittet. 
D.v.s. at barnet ikke kan bli 
smittet av far.

l Du kan snakke med din doktor 
om hvor risikabelt det er for deg å ha 
ubeskyttet samleie – det varierer fra 
person til person.

l ”Sædvasking” er en metode  
som fjerner HIV fra sæden. Det vil 
gjøre det sikkert for din partner å  
bli gravid.

Hvis du er mann med HIV
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