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Dette heftet, Om hivinfeksjon, er ment å gi første informasjon og hjelp til å orien-
tere seg for dem som har fått en positiv hivtest. Her finnes fakta om hiv og utvik-
ling av hivinfeksjon så langt man vet i dag. Her finnes konkrete svar på en rekke
spørsmål om hvor man kan henvende seg for å få hjelp og råd. Innholdet er hoved-
sakelig beregnet på mennesker som er bosatt i Norge.

Informasjonen her vil være en hjelp med å få orden på alle tankene som helt sikkert
melder seg når man har fått vite at man er hivpositiv. Heftet gir informasjon om
hvordan man kan få kontakt med andre som er i samme situasjon og hvordan man
kan bruke deres erfaring til å oppdage at livet, for de aller fleste, kan fortsette med
minimale endringer. Om hivinfeksjon kommer også med forslag til hvordan man skal
forholde seg til skole, arbeidsliv, familie, venner og samfunnet forøvrig.

Det er lagt spesiell vekt på at den som har fått en positiv hivtest skal ha god kunn-
skap om hivinfeksjon og hvordan infeksjonen forløper. I tillegg berører Om hivinfek-
sjon spørsmål rundt kosthold, alternativ behandling, reiser og vaksinasjoner, og den
gir informasjon om hvordan man kan forholde seg i tilfelle graviditet og ønske om
barn. 

Alt dette vil også være nyttig for familie og venner av personer med hiv. Det kan gi
dem en ekstra mulighet til å forstå hvordan den hivpositive kan holde seg frisk og
dermed være med på å redusere virkningen av en alvorlig og langvarig infeksjon.
For en som har fått en positiv hivtest, vil de viktigste punktene være: innhent mest
mulig kunnskap, gå til kontroll hos en spesialist, ta vare på egen helse og unngå å
smitte andre.

Forord
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OM HIVINFEKSJON
Hiv (humant immunsviktvirus) er et virus som medfører svekkelse av
immunforsvaret slik at kroppen er mer mottakelig for infeksjoner og syk-
dom. Viruset smitter via blod, seksuell kontakt og fra mor til barn 
gjennom graviditet, fødsel og amming.

Det finnes ingen behandling som kan helbrede hivinfeksjon. Viruset kan
føre til alvorlig sykdom og død, men med dagens behandling er leve-
utsiktene svært gode sammenlignet med tidligere. I dag, med effektiv
behandling, kan de fleste med hivinfeksjon leve et langt liv uten sykdom. 

I 1983 ble hiv identifisert og påvist som årsak til aids (akvirert immun-
defektsyndrom). Viruset har sannsynligvis vært årsak til sykdom hos 
mennesker i mange år før det ble erkjent. Ved utgangen av år 2002 var
det på verdensbasis beregnet at 40-50 millioner mennesker var smittet av
hiv. Viruset er foreløpig mest utbredt i Afrika i land sør for Sahara, men vi
ser nå en spredning i en rekke land i Asia, samt i våre nærområder, 
tidligere Sovjetunionen og i Øst-Europa. I Norge var det ca. 2550 
mennesker med hivinfeksjon ved utgangen av 2002. Hvert år oppdages
mellom 100–200 nye personer her i landet som er smittet.

HIVTESTEN
En hivtest skal kun tas etter informert samtykke. Det vil si at den enkelte
har rett til å vite hva testingen innebærer og være enig i at testen blir
tatt. På grunnlag av situasjoner som kan ha ført til smitte, skal man 
sammen med legen tenke igjennom muligheten for at testen kan være
positiv. Likevel kan en positiv hivtest komme som et sjokk.

Hva betyr en positiv hivtest ?

Når man smittes med hiv, vil kroppen danne antistoffer mot viruset. En
hivtest utføres av et laboratorium som undersøker en blodprøve for å se
om det er antistoffer mot hiv i blodet. Vanligvis kan antistoffene mot hiv
påvises 6–8 uker etter at man er smittet. Noen ganger kan det ta lengre
tid, opptil 12 uker. Den tiden det tar fra man er smittet til det kan påvises
antistoffer, kalles «vindusperioden».

Med dagens 
hivbehandling

er leveutsiktene 
svært gode

En hivtest 
skal kun tas

etter informert
samtykke



Den vanligste typen av hivtest i Norge, kalt Elisa, kan av og til være falskt
positiv. Falskt positiv test betyr at den påviser små mengder antistoffer
som skyldes andre mikrober enn hiv. Alle prøver som gir utslag med Elisa,
vil derfor bli undersøkt med en annen test, Western Blot. Denne er helt
spesifikk, det vil si at den er helt spesielt rettet bare mot hiv.  

I tillegg vil man be pasienten om en ny blodprøve, en bekreftende prøve,
for å være sikker på at det ikke har skjedd en forbytting av selve prøve-
glassene. Først når denne testen er positiv, er det helt sikkert at pasienten
faktisk er smittet. En positiv hivtest forteller at en person er smittet med
hiv. Den gir ingen opplysninger om når eller hvordan personen er smittet
eller hvor langt sykdommen er kommet.

Andre hivtester

Det er nå også utviklet hurtigtester for hiv. Ved en vanlig hivtest sendes
blodprøven til laboratoriet, og det tar vel en uke før svaret foreligger. Ved
hurtigtest blir prøven undersøkt på legekontoret umiddelbart, og man har
svaret etter 15-20 minutter. Men «vindusperioden» er den samme. Også
for hurtigtestene tar det 12 uker etter smitterisiko før resultatet er
sikkert. Det er få klinikker i Norge som har tilbud om hiv hurtigtest.

Det finnes også tester som kan påvise hivinfeksjon før man kan forvente
en positiv hivantistofftest. Slike tester (PCR–tester) påviser selve viruset i
blodet. Virus i blod kan påvises så tidlig som 10 dager etter smitte. Disse
testene tas ikke rutinemessig, fordi de er dyre og arbeidskrevende.

NÅR TESTEN ER POSITIV
Å få beskjed om at hivtesten er positiv, kan oppleves på mange ulike
måter, og mange forskjellige reaksjoner kan melde seg. Positiv hivtest er
et alvorlig budskap. Men mange spørsmål og uklarheter vil finne svar og
løsninger med mer kunnskap om sykdommen. Det tar ofte tid å tilpasse
seg en helt ny livssituasjon. 
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Fremdeles må 
hivinfeksjon 

betraktes som en
livslang infeksjon

med fare for 
overføring til andre

For den som har fått beskjed om en positiv hivtest, er det av stor verdi å
få kontakt med lege eller senter som har kunnskap om hiv. Behandling av
hivinfeksjon er en sak for spesialisthelsetjenesten. For personer som bor
langt fra et senter med spesialkunnskap om hiv, vil selvfølgelig en
primærlege kunne samarbeide med spesialistene.

De som føler at de ikke kan takle den nye livssituasjonen på egen hånd,
har eventuelt krav på å få henvisning til og bli hjulpet med time hos
psykiater eller psykolog, dersom de ønsker det.

De som mener at de ikke blir ivaretatt eller ikke får den service og 
informasjon de har krav på, kan ta kontakt med sin fastlege eller
instanser som har som oppgave å imøtekomme klager eller sørge for best
mulig vilkår for pasienter (se avsnittet om pasientrettighetsloven).

Å bli smittet med hiv i dag er ikke så alvorlig som det var inntil for få år
siden. Spesifikk medisinsk behandling som har eksistert fra slutten av
1990-tallet, har medført at leveutsiktene i dag er svært gode sammen-
lignet med tidligere. Livet vil likevel bli forandret, også for dem som lever
uten symptomer eller plager. Fremdeles må hivinfeksjon betraktes som en
livslang infeksjon med fare for overføring til andre. Medisiner kan ennå
ikke utrydde hiv og gi helbredelse. Men det pågår mye forskning, og det
er håp om utvikling av nye medikamenter med enda bedre effekt og færre
bivirkninger. 

POSITIV HIVTEST 
HOS INNVANDRERE I NORGE
Det kreves ikke hivtest ved innreise eller opphold i Norge. Dette gjelder
alle grupper: turister, studenter og personer som søker arbeid eller asyl.

Ved ankomst til landet, vil asylsøkere ofte få tilbud om hivtest. De har
krav på informasjon og må gi sitt samtykke til at testen tas. Om det blir
funnet at en asylsøker har hivinfeksjon, vil dette ikke ha noen innvirkning
på personens søknad om varig opphold i Norge. 
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Alle som oppholder seg i landet, har krav på medisinsk behandling om de
er syke. Dersom det påvises at noen har hivsykdom, det vil si at immun-
forsvaret er så svekket at behandling er nødvendig, vil alle som bor i
Norge få tilbud om dette. Hvis slik behandling er igangsatt, er den 
vanligvis å betrakte som livslang. For mange asylsøkere kan det være
vanskelig å skaffe medisiner og dermed kunne fortsette denne type
behandling dersom de må returnere til sitt hjemland. Dette kan derfor få
betydning ved søknad om varig opphold. Men hvert tilfelle vil alltid bli
vurdert særskilt.

HVEM BØR INFORMERES?
Seksualpartnere
Selv om en alltid skal forsøke å gjennomføre sex som ikke medfører risiko
for smitte, kan det skje uhell og dermed oppstå smitterisiko. Seksual-
partnere må derfor alltid informeres (se også kapittelet Hva med
sexlivet?). Åpenhet er alltid en stor utfordring, men vil sannsynligvis
redusere risikoen for overføring av hiv. 

Det kan ofte være til hjelp å ta opp forhold rundt seksualitet i samtale-
grupper bestående av andre som er i samme situasjon. (Se referanser over
organisasjoner for hivpositive.) Du kan også bruke behandleren din som
rådgiver.

Smittekontakter

For å unngå spredning av hiv, er det viktig å finne ut hvem man er smittet
av, og om en selv kan ha smittet andre. Oppsporing av smittekontakter er
et nødvendig ledd i bekjempelsen av hivepidemien. (Se også avsnittet 
om Smittevernloven.) Å komme fram til hvordan aktuelle personer skal
kontaktes, er viktig. Den som har hiv, kan selv informere smittekontakter,
eller dette kan gjøres av helsepersonell.

I de tilfelle der helsepersonell skal informere smittekontakter om mulig
risiko, skal dette gjøres uten at navnet til personen med hivinfeksjon
gjøres kjent. Smittekontaktene tilbys råd, veiledning og hivtest. 
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Familien

Hvor åpen den enkelte ønsker å være om sin hivstatus overfor familie, 
venner og omgangskrets, er selvfølgelig et personlig valg. Det er imidlertid
viktig å tenke igjennom hvem som skal informeres og hvorfor. Erfaringer
fra Norge viser at de fleste som velger å være åpne og fortelle til sine
nærmeste at de har en hivinfeksjon, opplever dette som en fordel. 

Arbeidsplassen

Verken arbeidsgiver eller kolleger har krav på å få vite om en arbeidstaker
har hivinfeksjon. Det samme gjelder skoler og undervisningssteder. Noen
velger likevel å være åpne i forhold til kolleger og arbeidsgiver, selv om de
er usikre på hvilke reaksjoner dette kan medføre.

Dersom en type arbeid er risikofylt for en som har hivinfeksjon eller at
personen gjennom arbeidet sitt kan være en risiko for andre, kan ved-
kommende ta dette opp med sin faste behandler. 

Helsepersonell 

Det er viktig at helsepersonell som den enkelte har jevnlig kontakt med,
har kjennskap til hivinfeksjonen. Dette gjelder blant annet fastlege,
tannlege og eventuelt bedriftslege. Ved innleggelse på sykehus vil det
også være riktig å gi opplysning om dette. Alt helsepersonell har
taushetsplikt, og det vil føre til alvorlige konsekvenser dersom de skulle
bli anmeldt for brudd på denne. 

Ved vaksinasjoner

Noen vaksiner kan være farlige for en person med hivinfeksjon. Dersom
vaksine er nødvendig, må dette tas opp med fast behandler, eller det må
opplyses spesielt om hivinfeksjonen ved vaksinasjon (les mer i kapittelet
om vaksiner).

Ved bruk av medisiner mot hiv

En rekke av de medisiner som brukes mot hiv, kan påvirke eller bli 
påvirket av medisiner som brukes mot annen sykdom (allergimedisiner,
visse antibiotika og urtemedisiner). En slik interaksjon mellom medika-
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menter kan gi alvorlige reaksjoner. Bruk av andre medisiner skal aldri
startes uten at dette klargjøres med «spesialistlege», eller at fastlegen
informeres om hivinfeksjonen.

Forsikringsselskaper

Forsikringspoliser/avtaler inngått før mottatt hivdiagnose, vil være gyldige
og kan videreføres. Ved ny avtale om individuell livs- og sykeforsikring
skal det gis opplysninger om helseforhold. Forsikringen vil være ugyldig
dersom en person med hiv unnlater å opplyse om dette. Det er ikke mulig
å få tegnet individuell livs- og sykeforsikring etter å ha blitt testet hiv-
positiv. Som medlem av et fagforbund og gjennom arbeidsgiver er det
likevel mulig å bli forsikret mot uførhet/død uten å gi fra seg helse-
opplysninger.

Militæret

All opplæring i Forsvaret gis med tanke på mobilisering og eventuell 
tjeneste i internasjonale operasjoner. Personer med hivinfeksjon anses som
tjenesteudyktige til slik tjeneste og vil bli dimittert. Dette begrunnes ut
fra medisinske/helsemessige hensyn til den enkelte og mulig blodgivning i
felten.
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HVA ER HIV?
Hiv tilhører en gruppe virus kalt retrovirus. Det er også et lentivirus, 
lente = sakte, det vil si at det tar lang tid fra en person er smittet til det
utvikles sykdom. 

Som alle virus er også hiv avhengig av levende celler for å kunne repro-
dusere seg. Hiv angriper derfor spesielle celler i kroppen og bruker disse
som en «fabrikk» til å lage millioner nye virus. Cellene som angripes, 
ødelegges i denne prosessen. Ødeleggelsen av disse cellene vil gradvis
redusere vårt immunforsvar fordi de tilhører den viktigste gruppen i vårt
immunsystem. (Se kapittelet Kroppens immunforsvar.) 

Hiv har et arvestoff, RNA, som er forskjellig fra menneskets arvestoff
DNA. For at hiv kan koble seg på den angrepne cellen, må hivarvestoffet
RNA forandres slik at det tilsvarer menneskets arvestoff DNA. Denne 
prosessen kalles en reversering. En rekke av de medisiner som brukes mot
hiv i dag, hemmer/blokkerer denne reverseringen. 
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HVORDAN SMITTER HIV?
Hiv finnes i kroppsvæsker hos den som er smittet. De kroppsvæsker som
inneholder nok virus til å overføre smitte er: blod, sæd, skjedesekret og
morsmelk. Andre kroppsvæsker (svette, tårer, spytt, urin) inneholder for
lite virus til at det kan overføres. Spytt inneholder i tillegg en faktor som
svekker viruset. 

Seksuell kontakt

Seksuell kontakt er den vanligste smittemåten. Over 90 % av smitten
skjer ved seksuell kontakt. På verdensbasis er heteroseksuell smitte langt
det vanligste. Virus overføres ved at blod, sæd eller skjedesekret kommer i
kontakt med slimhinner hos en annen person. Slimhinner finnes i skjeden,
urinrøret, endetarmen, munnen og øynene. Smitte ved seksuell kontakt
kan derfor skje ved vaginalt/analt samleie eller oralsex. Analt samleie 
regnes som mest risikofylt, men også ved oralsex er det mulig å bli 
smittet med hiv. 
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Hiv smitter lettere fra mann til kvinne enn omvendt. Blant menn som har
sex med menn, er den mottakende part, det vil si den personen som 
mottar sæd, mest utsatt. 

Å ha en annen seksuelt overførbar sykdom (klamydia, gonoré, herpes,
syfilis eller andre sykdommer med sår eller puss) øker risikoen for over-
føring av hiv ved seksuell kontakt. Risikoen for smitte øker også ved 
samtidig skjedekatarr forårsaket av sopp eller Trichomonas vaginalis.
Økt risiko for overføring av hiv gjelder enten den seksuelt overførbare 
infeksjonen/skjedekatarren finnes hos den som har hiv eller hos den som
utsettes for risiko for smitte. 

Smitte via blod

Hiv finnes i blod. Det kan overføres ved blodoverføring, en risiko som nå
praktisk talt er eliminert i Norge på grunn av testing av blodgivere og
varmebehandling av en rekke blodprodukter. Hiv kan smitte ved rikelige
blodmengder i kontakt med slimhinner eller synlig skadet hud.

Hiv kan spres blant sprøytebrukere ved deling av sprøyter, spisser eller
annet utstyr. Dette gjelder både når det settes «stoff» eller dopingmidler.
Det er svært viktig aldri å dele sprøyte eller utstyr.

Fra mor til barn

Risikoen for overføring av smitte fra mor til barn ved svangerskap, fødsel
og amming er ca. 30 %. Denne risikoen kan reduseres til godt under 5 %
ved behandling av mor under graviditet og barnet de første uker etter
fødselen, ved at barnet forløses ved keisersnitt, og at barnet ikke ammes.

KROPPENS IMMUNFORSVAR
Immunforsvaret er utviklet for å beskytte oss mot sykdommer. Systemet
som utgjør vårt immunforsvar, består blant annet av milliarder hvite
blodlegemer som dannes i benmargen. Vi har en rekke forskjellige typer
hvite blodlegemer som alle har sine bestemte oppgaver. Av spesiell stor
betydning er en type som kalles T-lymfocytter.
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De hvite blodlegemene er spesielt utviklet til å kjenne igjen stoffer som er
fremmede for kroppen, og til å nøytralisere eller fjerne disse. Dette gjelder
særlig mikrober, enten det er bakterier, virus, sopp eller andre smittestof-
fer vi utsettes for. Immunforsvaret har også betydning når det gjelder å
beskytte oss mot kreft. 

Hvordan ødelegger hiv vårt immunforsvar?
Som alle virus er hiv helt spesifikt. Det kan kun angripe og formere seg i
en bestemt type celler. Hiv er avhengig av et spesielt molekyl på overflat-
en av cellen for å kunne koble seg til og få adgang til cellen. Dette mole-
kylet på overflaten kalles CD4. Vi har flere typer celler i kroppen som har
CD4 på overflaten og som følgelig kan angripes. Men langt de viktigste er
en gruppe som tilhører T-lymfocyttene, T4-lymfocytter. De kalles også
hjelperceller. Disse hjelpercellene spiller en helt sentral rolle i immun-
forsvaret, fordi de dirigerer alle de andre cellene og gir signaler om hvilke
oppgaver de skal utføre.

Friske mennesker har mellom 800 og 1200 T4-lymfocytter per mikroliter
blod. Når hiv angriper en T4-celle, og bruker denne for produksjon av nye
virus, vil cellen ødelegges. Hiv ødelegger milliarder T4-celler hver dag, og
benmargen vil i det lange løp ikke greie å holde produksjonen av nye ved
like. Antall T4-celler vil gradvis gå ned. Ved et kritisk punkt på ca. 200
celler, er immunforsvaret så svekket at personen kan rammes av sykdommer
kroppen ellers ville kunne bekjempe.

Hva er opportunistiske infeksjoner (OI)?

Når immunforsvaret er kraftig svekket, vil mikrober, som vanligvis ikke gir
sykdom hos mennesker, se sjansen til å angripe. Dette kalles en oppor-
tunistisk infeksjon. De fleste av disse opportunistiske infeksjonene skyldes
mikrober som vi smittes med i tidlig barnealder, og som vi senere er
bærere av. Et normalt immunforsvar beskytter mot disse mikrobene. Når
immunforsvaret svikter, forsvinner beskyttelsen og personen kan bli syk.
Infeksjoner forårsaket av disse mikrobene, kan til en viss grad holdes i
sjakk med medisiner, men de kan ikke utryddes.
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Hva er aids?

Aids er en forkortelse for Acquired Immune Deficiency Syndrom. På norsk:
akvirert immundefektsyndrom. 

De fleste land opererer med en vel definert sykdoms- og symptomkombi-
nasjon som sammen med det å ha en hivinfeksjon, er avgjørende for diag-
nosen aids. Definisjonen varierer noe fra land til land, men dette skyldes
ofte trygdesystemene mer enn uenighet om definisjonen. En rekke land
gir nemlig bedre økonomisk støtte ved diagnosen aids enn ved diagnosen
hivinfeksjon. 

De vanligste årsaker til aidsdiagnosen er utbrudd av en opportunistisk
infeksjon. Men hos en med hivinfeksjon kan også første tegn på aids være
langvarig feber eller diaré, betydelig og uforklarlig vekttap eller visse
kreftformer. 

UTVIKLING AV HIVINFEKSJON
Primær hivinfeksjon
50–70 % får symptomer på hivinfeksjon 2–4 uker etter smitte. Dette
kalles akutt eller primær hivinfeksjon. Vanlige symptomer er feber, vondt i
halsen, forstørrede lymfeknuter, utslett, muskel- og leddsmerter.
Symptomene kan minne om influensa og mononukleose («kyssesyke») og
varer oftest 2 – 3 uker. Etter denne fasen forsvinner symptomene og 
personen føler seg helt frisk. 

Det er viktig å oppdage en primær hivinfeksjon, fordi:
• Det er nå en utbredt oppfatning blant forskere at det bør gis 

behandling ved primær hivinfeksjon, for dermed å minske skaden på 
immunforsvaret.

• Ved primær hivinfeksjon og de første måneder etter smittetidspunkt er 
det mye virus i blodet og dermed høy smitterisiko. 

• Det kan være enklere å avklare hvor og når smitteoverføring skjedde 
dersom det er kort tid siden smittetidspunktet. Dette letter smitteopp-
sporingen og dermed reduseres risikoen for videre spredning (se avsnit-
tet om Smittekontakter).
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Det videre forløp

Virusmengden i blodet etter smitte vil avta gradvis i løpet av 4 – 6
måneder, for så å stabilisere seg på et visst nivå. Dette nivået er svært
forskjellig fra person til person. Hva som bestemmer dette nivået, er ikke
kjent. Personer som stabiliserer seg på en høy virusmengde, utvikler syk-
dom raskere enn personer med lav virusmengde. En av grunnene til at
hivmedisin gis ved primær hivinfeksjon, er at man tror at man med 
behandling kan oppnå et lavere nivå for virusmengden.

Hvordan sykdommen utvikler seg, avhenger av type hiv og pasientens
alder og levevilkår. De som er smittet via sprøytebruk og fortsetter sitt
stoffbruk, utvikler ikke aids raskere enn andre, men de har større risiko for
å dø av andre sykdommer forårsaket av sin livsstil. 

I vår del av verden synes alder ved smittetidspunkt å være av størst
betydning for forløpet av hivinfeksjon. Det ser ut til at de som smittes
etter 35-årsalderen, utvikler sykdom raskere enn voksne som smittes i
yngre alder. Hvor raskt hivinfeksjon utvikler seg til sykdom varierer fra
person til person. Statistikk viser at selv uten behandling vil 50 % fortsatt
være uten tegn til sykdom etter 10 år. Dagens behandling kan effektivt
utsette svekkelse av immunforsvaret og de komplikasjonene som følger av
dette. Disse komplikasjonene oppstår derfor langt sjeldnere nå enn i 
perioden før man hadde god behandling.

Tidlig symptomatisk hivinfeksjon

Hos personer med svekket immunforsvar, vil vanlige sykdommer kunne
opptre hyppigere og ha lengre og mer komplisert forløp enn hos personer
med et normalt immunforsvar. Når antallet T4-celler (T4-tallet/CD4-tallet)
er redusert til mellom 500 og 200, vil en rekke tilstander kunne melde
seg, som for eksempel sopp i munnhulen («trøske») eller skjeden. Andre
soppinfeksjoner, som fotsopp og neglesopp kan bli plagsomme. Herpes
kan gi alvorlige plager. Det samme kan gjelde vanlige vorter og
kjønnsvorter. Et annet tidlig symptom på svekket immunforsvar kan være
helvetesild. Dette skyldes en reaktivering av vannkoppevirus man hadde
som barn. Hudproblemer er vanlig, særlig eksem med rødhet og flassing i
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ansikt og øvre del av bryst og rygg. En rekke andre hudsykdommer kan
også melde seg. 

Personer med hivinfeksjon har økt risiko for at tuberkulosesmitte utvikler
seg til sykdom, og reaktivering av tuberkulose ses ganske tidlig i forløpet
av en hivinfeksjon.

I Norge er det få som både har hivinfeksjon og tuberkulose. På verdens-
basis er kombinasjonen langt vanligere. Alle med hivinfeksjon bør 
vurderes med tanke på tuberkulose. Kommer de fra, eller har hatt lengre
opphold i land med høy forekomst av tuberkulose, bør de undersøkes med
tuberkulinprøve (pirquetprøve) og røntgenbilde av lungene. Ved eventuelle
funn vil spesialister på hivinfeksjon og tuberkulose vurdere om, og i 
tilfelle hvilken behandling som skal settes i verk.

Langtkommet hivinfeksjon 

Ved T4-tall under 200 vil alvorlige opportunistiske infeksjoner kunne
melde seg. Dette er infeksjoner med mikrober som et normalt immun-
forsvar fint klarer å holde i sjakk. Lungebetennelse forårsaket av soppen
Pneumocystis carinii (PCP) er alvorlig hvis diagnosen stilles sent eller hvis
det ikke blir gitt riktig behandling . Ved T4-tall under 200, vil alle personer
med hivinfeksjon få tilbud om å starte forebyggende antibiotikabehand-
ling mot PCP. Denne formen for lungebetennelse ser vi derfor nå hoved-
sakelig hos personer som ikke får forebyggende behandling fordi de ikke
vet om sin hivinfeksjon. 

Omtrent 15 % av befolkningen er bærere av toxoplasma-parasitten, 
som ved nedsatt immunforsvar kan gi hjerneinfeksjon. Medisinen som gis 
forebyggende mot Pneumocystis carinii, virker også forebyggende mot
toksoplasmose. De som ikke er bærere av denne organismen, rådes til å
unngå kontakt med katter og unngå kjøtt som ikke er gjennomkokt eller 
gjennomstekt.

Enkelte virus som vi er bærere av, kan også reaktiveres og gi sykdom.
Cytomegalovirus (CMV) er et virus som svært mange er smittet av, og i
godt voksen alder er ca. 60 % av befolkningen bærere. Ved svekket
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immunforsvar vil dette kunne reaktiveres og gi alvorlig infeksjon i en
rekke av kroppens organer. Øynene rammes ofte. 

Ved langtkommet hivinfeksjon ses også økt hyppighet av kreft, blant
annet Kaposis sarkom og lymfom (kreft i lymfeknutene).

Utvikles hivinfeksjon hos kvinner 
og menn forskjellig?

Forløpet av hivinfeksjon er omtrent likt for kvinner og menn. Den
kunnskap vi har til nå, viser at kvinner jevnt over har noe høyere T4-tall
og lavere virusmengde enn menn de første fem år etter smitte. Det synes
imidlertid som om kvinner kan utvikle sykdom ved høyere T4-tall enn
menn, og at progresjonen deretter går raskere. De forskjellige studier
spriker en del, slik at de data som foreligger, fortsatt ikke er sikre. En
sannsynlig forklaring kan være at i størstedelen av verden kommer 
kvinner senere til behandling og får dårligere oppfølging enn menn.
Forskjellene synes ikke å være knyttet til kjønn, men til sosial status.

Det kan synes som om bivirkningene ved enkelte medisiner er noe
forskjellig hos menn og kvinner fordi kvinner forteller om flere
bivirkninger enn menn gjør. Alvorlige bivirkninger synes ikke å være 
vanligere hos kvinner enn hos menn. 

Kvinner og menn med immunsvikt rammes stort sett av de samme 
komplikasjonene (se avsnittet om Langtkommet hivinfeksjon). Likevel er
det visse forskjeller. En typisk kreftform hos menn er Kaposis sarkom,
mens kvinner med hivinfeksjon kan ha økt risiko for kreft på livmorhalsen.
Lymfomer synes like vanlig hos menn som hos kvinner. Det mangler fort-
satt svært mye når det gjelder medisinsk kunnskap om hvordan hiv-
infeksjonen utvikler seg hos menn, hos kvinner og hos barn.
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MEDISINSK OPPFØLGING 
VED HIVINFEKSJON
Regelmessig medisinsk oppfølging er viktig ved hivinfeksjon. Hvor ofte, er
avhengig av sykdomsutviklingen. Ved normalt immunforsvar, høyt antall
T4-celler og lav virusmengde er hver tredje til sjette måned tilstrekkelig. 

Legeundersøkelse

Ved første gangs legeundersøkelse er det viktig å få et godt bilde av
pasientens fysiske, psykiske og sosiale situasjon, slik at forhold som kan
påvirke hivinfeksjonen kartlegges og følges opp videre. Det er derfor 
vanlig å spørre om blant annet sosiale forhold, tidligere sykdommer, 
sykdommer i familien, allergi, vaksinasjoner, bruk av medisiner og bruk av
kunstige stimuleringsmidler (alkohol, tobakk, narkotiske stoffer).

I tillegg blir det gjort en klinisk undersøkelse av kroppen (blodtrykk, lymfe-
knuter, munnhule, hjerte, lunger, mage etc). Oftest vil det ikke bli påvist
noe galt, men undersøkelsen tjener som et utgangspunkt dersom det
senere skulle oppstå symptomer som kan ha med hivinfeksjonen å gjøre.

Blodprøver 

Ved påvist hivinfeksjon blir det tatt en rekke blodprøver. Dette gjøres dels
med tanke på tegn til sykdom nå, dels med tanke på tidligere sykdom. Det
tas også prøver som skal vise om pasienten er bærer av mikrober som
senere kan gi sykdom ved nedsatt immunforsvar. I tillegg tas vanlige
blodprøver og spesifikke prøver for å følge hivinfeksjonen. Følgende blod-
prøver er vanlig: 

Prøver for å påvise tidligere gjennomgåtte infeksjoner
• Hepatitt A, B og C. Det kan tilbys vaksine mot hepatitt A og B, hvis 

personen ikke har hatt disse sykdommene. Påvises hepatitt C, under-
søkes dette videre med tanke på leverskade og om behandling bør startes.

• Syfilis.
• Toxoplasmose.
• Cytomegalovirus (CMV) antistoffer.
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Prøver for å følge kroppens organsystemer
Så lenge en person med hivinfeksjon har tilnærmet normalt immunforsvar,
vil de følgende blodprøver oftest være innen normalverdien eller med små
avvik. Prøvene har størst betydning når og hvis behandling blir startet. Alle
medisiner som brukes mot hiv, har bivirkninger. Blodprøver kan avdekke
bivirkninger tidlig, slik at behandlingen kan endres før alvorlige komp-
likasjoner oppstår.

Blodprosenten (Hgb) er viktig. Flere med hiv utvikler lav blodprosent (anemi).
Hvite blodlegemer telles, og de enkelte typer differensieres, dvs. telles 
hver for seg.
Blodplater (trombocytter) har betydning for koagulasjonen av blodet. 
Det er ofte lavt antall hos hivpositive, men blir sjelden så lavt at det 
gir blødningsrisiko.
Senkningreaksjonen (SR) kan være forhøyet ved hivinfeksjon, men er 
oftest normal. Høy SR kan da være tegn på annen infeksjon.
Vitamin B12 kan vise lave verdier som krever ekstra tilskudd.
Kreatinin og urinstoff sjekkes for å følge nyrefunksjonen.
Prøver for leverfunksjon (asat, alat, alk. fosfatase, γ-GT, ofte kalt 
«levertallene») sjekkes for å følge leverfunksjonen.
Amylase for vurdering av bukspyttkjertelen.
Kolesterol og triglycerider for vurdering av fettstoffskiftet.

Prøver for å følge immunforsvaret og utviklingen av hivinfeksjon
Disse er de viktigste prøver som tas for å følge forløpet av hivinfeksjon. De
gir opplysninger om svekkelse av immunforsvaret og en antydning om den
sannsynlige videre sykdomsutvikling. Disse prøvene er også av stor betydning
for å bestemme tidspunkt for start av behandling og for å 
kontrollere effekten av denne.

T4-cellene gir informasjon om immunforsvaret. Så lenge antallet er over
500, fungerer immunforsvaret normalt og vil kunne takle de fleste infeksjon-
er. Personen vil føle seg frisk, uten symptomer. Synker antallet ned mot 200,
vil det kunne opptre tilstander som beskrevet under avsnittet: Tidlig sympto-
matisk hivinfeksjon.
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Virusmengde. «Viral load»
Virusmengden angis i antall virus per ml blod. Like etter smittetids-
punktet, og de første måneder etter dette, vil det ofte være flere millioner
virus per ml. Deretter synker virusmengden til et lavere nivå. Hos noen
kan dette være noen hundre, hos andre flere tusen. Risikoen for rask
utvikling av sykdommer er større hos dem med høyt enn dem med lavt
antall virus i denne fasen. Det er til enhver tid kun en liten del av virus-
mengden som sirkulerer fritt i blodet. 

Går virusmengden i blodet under en viss mengde, er den ikke lenger mål-
bar. Det vil fortsatt være millioner av virus blokkert og gjemt i forskjellige
celler og organer i kroppen. Disse kan mobiliseres og komme ut i blod-
banen. I perioder kan det derfor være høyere mengder virus i blodet enn
det siste måling viste. Det er som regel sammenheng mellom virusmengde
i blod, i sæd og i skjedesekret, men ikke alltid. I sæd og skjedesekret kan
det fortsatt være store nok mengder virus til å representere smittefare
selv ved lave mengder virus i blod. Virusmengden øker ved langtkommet
hivinfeksjon.

BEHANDLING AV HIVINFEKSJON
Moderne hivbehandling
Siden 1997 har spesifikke medisiner mot hiv vært tilgjengelige.
Behandling med disse går gjerne under betegnelsen HAART, som betyr
Highly Active Antiretroviral Therapy. Behandlingen består alltid av minst
to, ofte tre eller flere virksomme medikamenter. Medisinene kan ikke 
utrydde hiv og dermed helbrede infeksjonen, men kan hemme eller
blokkere virusformeringen, slik at infeksjonen utvikler seg langsommere.
De fleste som bruker medisiner, opplever svært god bedring, har få eller
ingen bivirkninger og kan leve et godt liv. Andre vil fortsatt ha symp-
tomer, og noen vil i tillegg ha plagsomme bivirkninger av medisinene. 

Det er fortsatt stor uenighet blant forskere om når behandlingen skal
startes. Hvor lave skal T4-tallene være, og hvor høy skal virusmengden
være? Tendensen de siste par år har vært å utsette behandlingen lengst
mulig. Dette har flere årsaker:
• Behandling vil hos mange gi nedsatt livskvalitet.
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• Det er mange bivirkninger og manglende kunnskap om bivirkninger på 
lang sikt.

• Langvarig behandling gir økt risiko for utvikling av resistens, slik at 
behandlingen muligens ikke virker når behovet virkelig melder seg.

Når bør behandling startes?

• Behandling anbefales ved primær hivinfeksjon blant annet for å 
redusere skaden på immunforsvaret på lang sikt. Behandlingen bør 
starte så tidlig som mulig, senest innen seks måneder. Hvor lenge man 
har nytte av behandlingen, er foreløpig usikkert.

• Ved graviditet gis behandling for å hindre smitte til barnet. Også her er
det usikkert hvor lenge moren har nytte av å fortsette behandlingen.

• Ved tegn til immunsvikt. Det vil si hvis det opptrer opportunistiske 
infeksjoner eller antallet T4-celler er svært lavt.

• Forebyggende behandling ved uhell og stikkskader. 

Når det gjelder en person uten symptomer, vil bestemmelsen om å starte
behandling tas ved en samlet vurdering av antall T4-celler, virusmengde
og den generelle kliniske tilstand i samråd med den enkelte.

Hva må til før behandling startes? 

Når en person med hivinfeksjon har symptomer på sterkt nedsatt immun-
forsvar og føler seg syk, kan behandling være eneste alternativ for å bli
bedre. Dersom det kun er blodprøver som viser sterkt nedsatt immun-
forsvar, og personen ellers føler seg frisk, kan det være vanskelig å
bestemme seg for å starte behandling. Den rådende regel i dag er at hvis
behandlingen har startet, må den fortsette. Skal behandlingen lykkes, må
den gjennomføres fullt og helt til punkt og prikke.

Gode råd før behandling startes:
1) Les oppdatert skriftlig informasjon. 
2)Det er svært viktig å sette seg godt inn i hvordan medisinene skal 

brukes. Blant annet om de skal tas med mat, tas utenom måltider, og 
hvor ofte de skal tas. Det er mulig at de daglige rutinene må endres for
å tilpasses medisinene. 
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3)Ta rede på bivirkninger og hvordan de best kan takles. Bivirkningene 
kan bli plagsomme den første tiden, slik at enkelte kan trenge 
sykemelding eller må be om hjelp fra andre.

4)Avtal med behandler hva som kan gjøres dersom det er vanskelig å 
følge det oppsatte skjemaet.

5)Det er nødvendig å være motivert og psykisk innstilt på å følge et 
«strengt» behandlingsregime.

Medisiner mot hiv

I dag er det registrert en rekke forskjellige medisiner mot hiv, og det 
kommer stadig nye. Det skjer også en videreutvikling av dem som allerede
er i bruk. (De får lengre virketid, slik at antall inntak per dag kan
reduseres, og to eller flere medisiner kombineres i én tablett, slik at antall
tabletter hver dag reduseres.) 

Det forskes også på helt nye medisiner med andre virkemåter og angreps-
punkter. Det er nå tatt i bruk en ny medisin, en nukleotidanalog, som har
vist seg å ha svært lovende egenskaper med enkel dosering og få
bivirkninger.

Det er også nylig startet forsøk med en fusjonshemmer, det vil si en
medisin som kan hindre at hiv kan fusjonere med (trenge inn i) cellen.

De hyppigst brukte medisiner mot hiv til nå, faller i tre kategorier: 
Nukleosid revers transkriptasehemmere (NRTI), non-nukleosid revers 
transkriptasehemmere (NNRTI) og proteasehemmere (PI). Innen hver av
disse gruppene finnes en rekke forskjellige medisiner med forskjellige 
bivirkninger. Det brukes ofte flere navn for en og samme medisin. De 
har et salgsnavn i tillegg til det kjemiske (generiske) navnet, men 
omtales ofte med bare en forkortelse, f.eks. «Retrovir» = zidovudin =AZT.
Alle disse navnene brukes ofte om hverandre og er egnet til å
skape forvirring og gjøre det vanskelig å huske hva som er hva. 

Hvordan virker medisinene?

Hiv må koble seg til kjernen i T4-cellen for å starte produksjonen av nye
virus. Viruset gjennomgår flere ulike modningsprosesser, som styres av
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ulike kjemiske substanser kalt enzymer (eks. revers transkriptase, pro-
tease). Medisinene blokkerer disse prosessene ved å hemme enzymene.
Viruset blir dermed blokkert inne i cellen og slipper ikke ut. 

Faren for mutasjoner og resistensutvikling

Hos personer som ikke er under spesifikk behandling, dannes nye virus i
svært høy hastighet. Noen av disse virusene vil være litt forskjellige fra de
opprinnelige. Dette kalles mutasjon. Det dannes tallrike forskjellige
mutasjoner, men ingen dannes i store nok mengder til å komme i flertall
og overta for de opprinnelige.

Når det startes behandling, vil det opprinnelige viruset blokkeres av
medisinene. Ved bruk av bare ett medikament, vil det kunne dannes en
mutasjon som tåler dette medikamentet. Denne mutasjonen slipper 
gjennom «blokaden», fortsetter å formere seg og vil etter en periode ha
erstattet det opprinnelige viruset. Det nye viruset er da blitt resistent, det
vil si motstandsdyktig mot denne medisinen.

Det samme kan skje ved bruk av to medisiner samtidig, men risikoen for
resistensutvikling er mindre. Jo flere medisiner som gis samtidig, jo 
mindre risiko blir det for resistensutvikling. Derfor gis nå nesten alltid en
kombinasjon av tre, av og til fire, medisiner samtidig (en «cocktail»).
Målet med behandlingen er å finne en kombinasjon av medisiner som får
virusmengden ned til under målbart nivå og holde den der. 

For å unngå varierende mengde virus i blodet og dermed minske risikoen
for resistensutvikling, er det ytterst viktig å ta medisiner mot hiv til fast-
satt tid hver dag. Dersom man slurver og glemmer enkelte doser, heves
«blokaden» og virus slipper ut av cellen. De virus som slipper ut, vil være
de «sterkeste», og disse har størst sjanse til å fortsette å formere seg og
dermed bli resistente.

Bivirkninger av behandlingen

Alle medisiner har bivirkninger, uansett hvilke sykdommer de brukes mot.
Medisiner mot hivinfeksjon er intet unntak. Bivirkningene varierer fra
medisin til medisin, men kanskje aller mest fra person til person. 
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Bivirkninger av medisiner mot hiv deles i tre hovedgrupper:
1) Svært plagsomme, men stort sett ufarlige bivirkninger, som hodepine, 

muskel- og leddsmerter, diaré og kvalme. Disse er mest uttalte den 
første tiden og forsvinner vanligvis etter en tid. Hvis ikke kan medisinen
skiftes.

2) Bivirkninger som kan skade organer som benmarg, nyrer, lever og 
bukspyttkjertel. 

3)Bivirkninger som påvirker fettstoffskiftet. Dette kan gi økt risiko for 
hjerte-karsykdommer og utvikling av diabetes. Den synlige effekt er 
endring av fettfordelingen i kroppen. 

For å kontrollere behandlingseffekten og på grunn av risiko for alvorlige
bivirkninger, er det viktig å gå til avtalte kontroller når medisiner mot hiv
brukes. Ved kontrollene tas en rekke blodprøver for å sjekke om det skjer
skade.

Det er stor forskjell på hvordan de forskjellige medisinene omdannes i
kroppen. De kan virke inn på hverandre, slik at effekten blir sterkere eller
svakere enn forventet. Dette er det svært viktig å ta hensyn til. Også
medisiner som brukes mot andre sykdommer enn hiv, kan ha slike
virkninger. Derfor må en lege som behandler en pasient med hivinfeksjon,
til enhver tid få opplyst hvilke medisiner pasienten bruker. Dette gjelder
også urter og rusmidler, som sammen med medisiner mot hiv, kan få helt
utilsiktede virkninger og bivirkninger.

Ved ønske om barn

Behandling og dermed redusert risiko for smitte fra mor til barn, samt at
mor/far også kan oppnå et langt liv med riktig behandling, har aktualisert
spørsmålet om å få barn for mange med hivinfeksjon. Til tross for frem-
skrittene er det fortsatt flere dilemmaer knyttet til spørsmål om 
graviditet, svangerskap og fødsler for hivpositive. 

Hva hvis mannen har en hivinfeksjon og kvinnen ikke har det? Er det da
mulig å oppnå graviditet uten at kvinnen utsettes for smitterisiko? I flere
land anvendes metoder for å «vaske» sæden for virus. Dette vurderes nå
innført ved Rikshospitalet i Norge. 
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Selv om mannen får behandling og har redusert virusmengde i blodet, vet
vi at det ikke alltid er samsvar mellom mengden virus i blod og mengden
virus i sæd. Risikoen for å overføre smitte ved ubeskyttede samleier vil
alltid være til stede.

Hva om det er kvinnen som har hivinfeksjon og ikke mannen? Ved kunstig
inseminasjon unngår mannen å utsettes for smitterisiko. Per i dag (august
2003) er ikke dette mulig i Norge.

Det vil for mange være nyttig å diskutere spørsmålene knyttet til ønsket
om å få barn med andre som er eller har vært i samme situasjon. Se liste
over organisasjoner bakerst i heftet. 

Behandling ved graviditet 

På verdensbasis er det svært mange hivsmittede kvinner som blir gravide
og føder barn. Overføring fra mor til barn skjer enten under graviditeten,
under fødselen eller etter fødselen ved amming. En mann kan ikke over-
føre hiv direkte til fosteret. Det kan bare skje ved at moren er smittet. 

Alle gravide tilbys hivtest tidlig i svangerskapet. Det synes ikke som om
graviditet forverrer morens sykdom eller gir henne økt risiko for sykdom
og tidlig død. Risikoen ved svangerskap vil i det alt vesentlige bestå i at
barnet kan bli smittet. 

Risikoen for overføring av smitte fra mor til barn ved svangerskap, fødsel
og amming er ca. 30 %. Denne risikoen kan reduseres til godt under 5 %
ved behandling av mor under graviditeten og barnet de første uker etter
fødselen, ved at barnet forløses ved keisersnitt, og at barnet ikke ammes.
Det finnes flere kombinasjoner av behandlinger brukt under graviditet.
Disse er avhengig av morens muligheter for oppfølging og kontroll. 
I vår del av verden vil behandling vanligvis starte etter tre måneders
svangerskap, og det brukes en kombinasjon av tre medikamenter.
Behandling av barnet vil starte umiddelbart etter fødselen og fortsette i
seks uker.
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Så langt har man ikke kunnet finne at barna har bivirkninger på grunn av
behandlingen, men observasjonstiden for langtidsbivirkninger er fortsatt kort.

Barnet som fødes, vil ha fått overført antistoffer fra mor. Den vanlige
hivtesten som påviser antistoffer, vil derfor være positiv i begynnelsen. 

Hos barn som ikke er smittet, vil antistoffene gradvis forsvinne fra blodet
innen toårsalderen. Ved å teste barnets blod for virus med en spesiell test
(kalt PCR) kan en på et tidligere tidspunkt avklare om barnet er smittet.
Første prøve tas et par uker etter fødselen. Denne gir en god pekepinn om
hvorvidt barnet er smittet eller ikke. Deretter tas ny prøve ved tre-måneders-
alderen. Er denne prøven negativ, er barnet ikke smittet. 

Barn som fødes med hivinfeksjon

Barn som fødes med hivinfeksjon, viser oftest vantrivsel helt fra fødselen
av. Det er viktig med tidlig diagnose, slik at behandlingen kan fortsettes
utover seks uker og justeres etter barnets behov. Behandling og opp-
følging av hivsmittede barn må skje ved et sykehus og av spesialister med
mest mulig kunnskap om barn og hivinfeksjon. Uten behandling vil de
fleste barna være alvorlig syke og dø i løpet av de første leveår. Med
behandling vil de fleste kunne leve opp. Ettersom de medisiner vi i dag
har til behandling av hivinfeksjon har vært tilgjengelig i få år, er det ennå
ingen som kan si noe om forventet levetid. En hivinfeksjon hos et barn vil
i alle tilfeller være en svært alvorlig tilstand, og alle tilgjengelige midler
må brukes for å hindre smitte.

FOREBYGGENDE BEHANDLING 
VED RISIKO FOR SMITTE (PEP)
Slik behandling omtales ofte som posteksposisjonell profylakse (PEP).
Dersom man har vært utsatt for risiko for hivsmitte, kan denne risikoen
reduseres ved umiddelbart å starte spesifikk behandling mot hiv med to
eller flere medisiner. Slik risiko er vanligst hos helsepersonell etter stikk av
sprøyter eller skarpe instrumenter brukt under behandling av pasienter
med hivinfeksjon. Men smitte kan også skje ved uhell med kondomsprekk
ved seksuell kontakt hvor en av partene har hivinfeksjon. For å starte
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behandling, er kravet at hivstatus skal være kjent. Unntak fra denne 
regelen er ved voldtekt. Også slik forebyggende behandling kan ha
alvorlige bivirkninger. Bestemmelsen om den skal gis eller ikke, skal derfor
alltid tas av en spesialist i infeksjonsmedisin. For å ha god effekt, bør den
startes innen få timer. En person som har hivinfeksjon, bør derfor ha klart
for seg hvem han/hun skal kontakte i fall det skulle oppstå situasjoner
hvor det kan være indikasjon for slik behandling. 
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ANBEFALINGER FOR DAGLIGLIVET
Hiv smitter ved utveksling av kroppsvæskene blod, sæd og skjedesekret,
og ved amming. I løpet av de vel 20 årene epidemien har vært fulgt i vår
del av verden, er det ikke rapportert ett eneste tilfelle hvor smitte har
skjedd ved vanlig sosial omgang. Det er trygt å dele husholdning med
hivsmittede, det være seg mat, husholdningsutstyr, vaskemaskiner, bade-
rom og soverom. Klær, sengetøy, håndklær eller spisebestikk vaskes på
samme måte som i alle vanlige husholdninger. 

Bruk av barberhøvel kan resultere i småblødninger; likeledes kan bruk av
tannbørste gi blødning i tannkjøtt. Tannbørster og barberhøvel bør ikke deles.

Sår og småskader plastres. Eventuelt blodtilsølt materiale pakkes i en
plastpose og kastes i søppelet. Det samme gjøres med tamponger og bind
brukt under menstruasjon.

Når andre må hjelpe til med fjerning av blodsøl, oppkast, urin eller 
avføring/diaré; bruk hansker. Tilsett klorin i vaskevannet. 

Langtkommet hivinfeksjon og nedsatt immunforsvar fører til at personen
er mer utsatt for vanlige infeksjoner enn andre. Familie og omgangs-
venner bør ta hensyn til dette og gjennomføre vanlig god hygiene.

HVA MED SEXLIVET?
Mange med hivinfeksjon gir utrykk for at de ikke orker sex i den første
tiden etter at de har fått vite at de er smittet. Livet normaliserer seg
gradvis, og for svært mange vil tanken på nær og intim kontakt med
andre vende tilbake.

Kondom gir god beskyttelse mot hivsmitte. Riktig bruk av kondom (se bak
i heftet) ved anal, vaginal eller oral sex beskytter også mot andre seksuelt
overførbare infeksjoner som herpes, gonoré, syfilis og klamydia. For kvin-
ner kan femidom være en god løsning. Femidom er enkel å bruke og gir
kvinnen større grad av kontroll. 
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Risikoen for smitte er størst ved analt samleie, noe mindre ved vaginalt
samleie og langt mindre ved oralsex hvor det ikke er sædavgang i
munnen. Men heller ikke ved oralsex uten sædavgang i munnen er
risikoen lik null. 

Sæd eller skjedesekret på hel hud anses ikke som smittefarlig, og det er
aldri blitt påvist at hiv smitter via kyss. 

Det er alltid den mottakende part som har størst risiko for smitte. Årsaken
er at det er den som får sæd inn i endetarmen eller skjeden, som har
størst risiko for å bli smittet. Viruset vil her ha gode vilkår for å overleve
med tanke på temperatur og fuktighet, og det vil ha lang kontakt med
slimhinnen. 

I parforhold hvor den ene har hivinfeksjon og den andre ikke, må det
alltid brukes kondom ved vaginalt/analt samleie og ved oralsex. Også ved
parforhold hvor begge har hivinfeksjon, anbefales bruk av kondom på
grunn av faren for å bli smittet på nytt. Det finnes forskjellige stammer av
viruset, og det er mulig å smittes med et nytt virus i tillegg til det den
enkelte alt har. Dersom en person med hivinfeksjon har startet behand-
ling, vil det være risiko for utvikling av resistens og dermed risiko for at
partneren kan smittes med resistent virus (les mer om resistens i avsnittet
om Faren for mutasjoner og resistensutvikling). Hvilken betydning dette
kan ha for den enkeltes sykdomsutvikling er usikkert. Det er ingen som
har et absolutt sikkert svar på dette.

Den som har hivinfeksjon, har et juridisk ansvar for ikke å smitte andre.
Etter straffeloven er det straffbart ikke å informere en eventuell sexpartner
om egen hivinfeksjon før seksuell kontakt. Bruk av kondom er ikke nok til
å frita for påtale og straff hvis fornærmede påtaler forholdet. Det er like-
gyldig om smitte overføres eller ikke. Risiko for smitte er nok (se også
kapittelet: Hvem bør informeres?). 

Kondomsprekk eller at kondomet faller av, er alltid en risiko.
Forebyggende behandling kan i slike tilfeller komme på tale. Det er viktig
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å være klar over hvem som kan kontaktes for å få råd om behandling skal
startes om dette skulle bli aktuelt. Se kapittelet om PEP-behandling.

Reinfeksjon

Det finnes en rekke forskjellige stammer/subtyper av hiv. En person som er
smittet med én type, kan, hvis personen utsetter seg for smitterisiko, bli
smittet av en annen type.

Hiv er konstant utsatt for endringer (mutasjoner). Når mutasjoner oppstår
hos en person under behandling, kan det utvikle seg resistent virus. Ved å
utsette seg for ny smitte, kan man risikere å bli smittet av et resistent
virus i tillegg til det man alt er bærer av. Det er derfor viktig å beskytte
seg mot ny smitte selv om man allerede har hivinfeksjon. 

REISER
Reiser, spesielt til land utenfor Europa og til subtropiske og tropiske
områder, gir øket risiko for sykdom for alle mennesker, og særlig for dem
med nedsatt immunforsvar. Før reiseruten planlegges, kan det være lurt å
konsultere primærlegen. 

De vanligste sykdommene ved reise er infeksjoner som smittes via mat
eller vann, og som gir symptomer med diaré, kvalme og oppkast.

Generelle råd:
• Drikk kun kjøpt vann på flaske, og bruk ikke isbiter  
• ikke spis rå frukt/grønnsaker som ikke kan skrelles 
• ikke spis dårlig kokt eller dårlig stekt mat 
• unngå å svelge vann når du bader, og unngå å bade i vann som kan  

være forurenset. 

Det er ikke tilrådelig å bruke antibiotika forebyggende for å unngå syk-
dom ved reiser i utlandet, selv om risikoen for smitte kan være høy. Det
kan være lurt å medbringe et antibiotikum (for eksempel ciprofloxacin
500 mg x 2 daglig for 5 - 7 dager) i tilfelle diaré. «Imodium» (antidiaré-
middel) er et alternativ. Hvis behandlingen ikke virker, dvs. hvis symp-
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tomene vedvarer over 48 timer, hvis det er blod i avføringen eller høy
feber, bør lege eller sykehus oppsøkes.

En rekke sykdommer overføres via bitt og stikk (malaria, gulfeber,
sovesyke). Bruk av forebyggende middel mot malaria er viktig. Hvilke
medisiner som skal brukes, avhenger av hvilke områder personen skal reise
til. Vaksinasjonskontorene har de nødvendige kunnskaper. I tillegg er det
viktig å bruke et godt middel mot insekter, bruke myggnett om natten,
dekke kroppen med klær (etter mørkets frembrudd ) og ikke gå barbent.

Hva med medisiner?

De som bruker medisiner mot hivinfeksjon eller andre sykdommer, bør ha
tilstrekkelige mengder med for hele reisen og sørge for å få med attest fra
sin lege at dette er nødvendige medisiner.

Finnes det land som nekter innreise for 
personer med hivinfeksjon?

Dette må undersøkes for de enkelte land. De fleste land krever ikke hivtest
for vanlig turistvisum som har en varighet for tre måneder. En lang rekke
land krever hivtest dersom man skal studere, søke arbeide eller bosette
seg i landet. Noen land godtar bare tester tatt i landet hvor man søker
oppholdstillatelse.

Reiseforsikring

I mange tilfeller vil det for personer med hivinfeksjon være tilstrekkelig
med vanlig reiseforsikring. Men vanlig reiseforsikring dekker ikke utgifter
som følge av kjente kroniske sykdommer som er behandlingskrevende ved
avreise. Det er mulig å tegne en tilleggsforsikring som også dekker
medisinske utgifter ved forverring av eksisterende sykdom. Behov for en
tilleggsforsikring må avklares med forsikringsselskapet i hvert enkelt 
tilfelle.

Vaksinasjoner

Se avsnitt neste kapittel: «Vaksinasjoner ved reiser til utlandet». 
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VAKSINER
Anbefalte vaksiner
Personer med redusert immunforsvar, kan ha vanskelig for å nyttiggjøre
seg vaksiner fordi de ikke lager antistoffer mot den sykdommen vaksinen
er rettet mot. Det kan derfor være klokt at de enkelte tar de vaksiner de
tror de kan komme til å trenge, så raskt som mulig etter å ha testet hiv-
positiv, og dersom immunforsvaret fortsatt er bra. Det vil i første rekke
gjelde vaksinasjon mot hepatitt A og B, samt pneumokokkvaksine (mot en
bakterie som kan gi alvorlig lungebetennelse). Dette er vaksiner som trygt
kan tas. Influensavaksine anbefales hver høst.

Vaksiner som ikke må tas uten 
etter nøye overveielse

Ved nedsatt immunforsvar kan det være farlig å bruke vaksine mot
enkelte sykdommer. Det gjelder først og fremst vaksine mot tuberkulose
(BCG), kombinert vaksine mot meslinger, røde hunder og kusma (MMR),
samt gulfebervaksine (ved reiser til visse land i Afrika og Sør-Amerika).
Dette er «levende» vaksiner. De kan forårsake sykdom ved nedsatt immun-
forsvar.

Vaksinasjoner ved reiser til utlandet

De fleste anbefales påfyllingsdose (booster) mot difteri og stivkrampe.
Poliovaksine gitt som injeksjon anbefales også. Ved reiser til land med
risiko for tyfoidfeber, anbefales også vaksine gitt som injeksjon.

Hvilke vaksiner den enkelte trenger, avhenger av reisemålet. Dette kan
avklares med behandlende lege. Hvis dette ikke er mulig, må vaksinasjons-
kontoret opplyses om hivinfeksjonen.

Husk at det ofte tar flere uker etter en vaksinasjon før det er dannet nok
antistoffer som beskytter mot sykdom. Vær derfor ute i god tid.

ALTERNATIV BEHANDLING
Med alternativ behandling menes metoder som ikke inngår i vanlig
«skolemedisin». 
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Det finnes tallrike former for alternativ behandling, og det brukes ofte en
kombinasjon av flere typer. Mange som benytter seg av slike behand-
lingstilbud, opplever bedret helsetilstand og økt velvære, men det har
vanskelig latt seg måle vitenskapelig. 

Urtemedisiner

Bruk av urtemedisin er fortsatt svært vanlig i mange kulturer og har fått
en oppblomstring også hos oss. Mange urter er kjent for å kunne lindre
visse symptomer, men brukes oftest for å styrke helsen rent generelt. En
rekke urter hevdes å ha styrkende effekt på immunforsvaret, men effekten
er vanskelig å måle. 

En rekke urter inneholder potente stoffer som i for store doser kan være
giftige og dermed være skadelige. De kan også være farlige å bruke sam-
men med medisiner mot hiv. Personer som allerede bruker medisiner mot
hiv, må derfor ikke starte bruk av urter uten i samråd med herbalist og sin
faste lege.

Homøopati

Homøopati er basert på prinsippet om at «likt kurerer likt». Det brukes
naturlige substanser som i store doser ville være skadelige, men som
fortynnes i ekstrem grad. Disse substansene antas da å kunne lindre
symptomer de ellers ville forårsake. Innen homøopatisk medisin hører en
rekke mineraler, vitaminer og animalske produkter. Homøopatisk medisin
må tilpasses den enkelte pasient og vedkommendes symptomer av en
homøopat. 

Akupunktur

Akupunktur er en svært gammel medisinsk metode som ble utviklet i Kina
for flere tusen år siden. Det brukes nåler av forskjellig tykkelse og lengde
som stikkes inn i kroppen på bestemte punkter. Akupunktur har fått bred
anvendelse også i vestlige land de siste 30 årene. 

Ved hivinfeksjon er behandlingsmetoden brukt ved nevropatier, andre smerte-
tilstander og ved tretthet. Den er også brukt for å styrke immunforsvaret.
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KOST OG ERNÆRING
Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet har gitt ut generelle råd for
godt kosthold (se bak i heftet, avsnittet om «Informasjonsbrosjyrer»). Disse
går i korthet ut på å spise mye frukt og grønnsaker. Grove kornvarer og
fisk er bra. Inntak av fett, sukker, salt og alkohol bør begrenses. Et godt og
allsidig kosthold styrker helsen. 

Ved sykdom eller bivirkninger av medisiner kan en som er hivpositiv, ha
behov for ekstra tilskudd av næringsstoffer. Dette kan skyldes
kvalme/nedsatt matlyst, oppkast, diaré eller annen påvirkning av tarmen
som gir dårlig opptak av viktige fødemidler. Når immunforsvaret svikter,
kan manglende matlyst føre til en ond sirkel med redusert næringsopptak,
økende vekttap og svinn av muskelvev.

Tapet av næringsstoffer kan øke og absorpsjonen kan bli dårlig ved 
sykdom og bivirkninger av medisiner. Det kan være behov for å ta større
mengde vitamin- eller kosttilskudd enn angitt på pakken. Det er likevel
viktig å passe på ikke å ta for mye. En rekke av de ernæringstilskudd som
selges, inneholder de samme stoffene. Dermed er det faktisk mulig å få i
seg for mye. Det gjelder særlig enkelte vitaminer. 

Det er vanskelig å gi enhetlige kostråd ved de ulike symptomer og plager
som kan opptre ved hivinfeksjon. Nedenfor er det likevel samlet noen
«gode råd» ved plager som ofte går igjen. Mange større sykehus har
ansatt ernæringsfysiolog, og det er mulig å be om en samtale dersom det
er behov for spesielle råd.

Gode råd ved nedsatt matlyst:
- Spis lite og ofte
- lag enkel, fristende og fargerik mat
- velg matvarer som er proteinrike og som gir mye energi
- spis små mellommåltider (for eksempel nøtter, ostebiter og tørkede 

frukter)
- næringsrike drikker kan enten lages selv eller kjøpes på apoteket.

Kilde: Den Norske Kreftforening
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Gode råd ved diaré:
- Drikk mye, minst to liter hver dag. Væsketapet må erstattes
- velg fettfattig og  lettfordøyelig mat
- velg kokte eller ovnsbakte retter fremfor stekte
- ris, pasta, kokte grønnsaker, hermetisk frukt og yoghurt er bra, unngå     

matvarer med mye fiber (bønner, erter, kål etc.)
- unngå søtmelk.

Kilde: Den Norske Kreftforening

Gode råd ved kvalme:
- Spis lite og ofte, kvalmen kan forverres av tom mage
- velg mat med lavt fettinnhold (frukt, grønnsaker, fisk og magert kjøtt)
- tørr mat som kavring, kjeks og loff er bra
- syrlig mat (sure agurker, syrlige drops, vann med sitron, frukt og 

yoghurt) kan dempe kvalmen 
- unngå stekt mat
- unngå sterk og krydret mat og mat med intens lukt.

Kilde: Den Norske Kreftforening
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LOVER OG RETTIGHETER
Trygderettigheter og sosialhjelp

Å ha hivinfeksjon betyr at man har en kronisk, sammensatt lidelse. Dette
innebærer rett til syketrygd, uføretrygd, attføring, rehabilitering og sosial-
hjelp etter gjeldende retningslinjer som ved andre kroniske sykdommer.
Avgjørende er arbeidsevnen og muligheten til å greie seg selv, samt stør-
relsen på utgifter som følge av sykdommen.

Personer med hivinfeksjon har etter folketrygdloven (§ 5–4 med forskrift)
rett til fri legehjelp for alt som relateres til hivinfeksjon. Lidelser og plager
som den enkelte i utgangspunktet er usikker på om er hivrelatert, kan
likevel vise seg å være det og må tas opp med behandlende lege.

Dersom en person med hivinfeksjon har utgifter i forbindelse med kronisk
sykdom som ikke dekkes av folketrygdloven eller andre lover, finnes regler
om at trygden kan yte bidrag til dekning (folketrygdloven § 5–22 med
forskrift). For slike utgifter må det legges fram regnskap over innkjøp
samt legeattest på at det anses nødvendig. Utgifter som det kan søkes
spesielt om å få dekket, er ekstrautgifter til sengetøy og nattøy pga. 
nattesvette, eller kremer, salver og andre hudpleiemidler til lindring for
eksem og ekstra tørr hud. Hovedregelen er at utgifter til kosttilskudd ikke
dekkes. 

Det kan søkes om grunnstønad til ekstrautgifter den enkelte regner med å
ha i de nærmeste årene. Skulle det bli nødvendig med utgifter til tilsyn og
pleie, er det mulig å søke hjelpestønad.

Utgifter til tannlege dekkes også av folketrygdloven (§ 5–22 med
forskrift). Personer med hivinfeksjon ytes full dekning for tannkirurgiske
inngrep, konserverende tannbehandling og behandling for periodontitt.
Det gis dekning etter takstene for offentlig tannbehandling. Dersom noen
vil bruke tannlege med høyere takster, må de betale mellomlegget.
Hovedregelen er at den enkelte selv betaler tannlegen og deretter søker
refusjon fra trygdekontoret. Det er alltid lurt å klarlegge dette med
trygdekontoret på forhånd.
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Etter folketrygdloven (§ 5–7 med forskrift) har pasienter med hiv-
infeksjon rett til fri psykologhjelp, dvs. slippe å betale egenandel. Det er
nødvendig med henvisning fra lege, og behandlingen må skje hos god-
kjent spesialist i klinisk psykologi som har avtale om driftstilskudd fra
kommunen.

En del lidelser gir også rett til fri fysikalsk behandling.

Pasientrettighetsloven

Pasientrettighetsloven skal sikre alle som bor eller oppholder seg i Norge,
nødvendig helsehjelp og lik tilgang på helsetjenester av god kvalitet.
Loven omhandler ulike rettigheter man har som pasient, bl.a. retten til
fritt å kunne velge offentlig sykehus, retten til pasientmedvirkning og 
retten til innsyn i egen journal. På forespørsel har alle rett til å få utlevert
kopi av egen journal.

Rett til informasjon er også hjemlet i pasientrettighetsloven. Dette
innebærer at pasienten skal ha den informasjon som er nødvendig for å få
innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen. Pasienten skal også
informeres om mulige risikoer og bivirkninger av behandling og under-
søkelser. Informasjonen skal være tilpasset den enkelte. Det skal tas 
hensyn til alder, modenhet, erfaring, kultur og språkbakgrunn.
Helsepersonell skal så langt som mulig sikre seg at pasienten har forstått
innholdet og betydningen av opplysningene. 

Dersom pasienten mener at bestemmelsene i pasientrettighetsloven ikke
er overholdt, kan det klages. I første omgang kan man anmode den som
yter helsehjelpen, om at rettighetene blir oppfylt. Dersom den som yter
helsehjelpen, avviser anmodningen eller mener rettighetene er oppfylt,
kan pasienten klage til fylkeslegen. 

I alle fylker finnes det pasientombud som skal arbeide for å ivareta
pasientens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helsetjenesten.
Enhver kan henvende seg til pasientombudet og be om at en sak tas opp
til behandling. Ombudet kan også kontaktes ved behov for informasjon,
råd og veiledning.
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Smittevernloven

Å verne samfunnet og enkeltpersoner mot smittsomme sykdommer har
vært omfattet av lovverket i langt over hundre år. Tidligere hadde vi en
rekke særlover. Disse ble i 1995 samlet i én lov, «Lov om vern mot smitt-
somme sykdommer» («smittevernloven»).

Smittevernloven skiller mellom to grader – «smittsomme sykdommer» og
«allmennfarlige smittsomme sykdommer». Hivinfeksjonen regnes med
blant de «allmennfarlige smittsomme sykdommer» sammen med de fleste
andre seksuelt overførbare infeksjoner (blant annet syfilis, gonoré, 
klamydia, hepatitt B). Loven omhandler blant annet den smittedes rettig-
heter og plikter samt helsepersonells plikt til å sende melding til
Meldingssystem for smittsomme sykdommer. 

Rettighetene for den enkelte omfatter rett til smittevernhjelp. Dette kan
ved hivinfeksjon bestå i at det er sørget for rimelig tilgang på kondomer
og rene sprøyter. Det kan også bety nødvendig bistand til bolig, utdan-
ning, arbeid eller rehabilitering. Disse rettigheter betyr ikke nødvendigvis
at alle tjenester er gratis. 

Generelle plikter pålegges en person som har grunn til å tro at han eller
hun er smittet med en allmennfarlig smittsom sykdom. Disse er

å oppsøke lege for nødvendig undersøkelse
å gi opplysninger som kan tjene til avklaring av smitteforholdene
å ta imot personlig smitteveiledning
plikt til å la seg isolere når nødvendig

Reglene for bruk av isolering er svært strenge og lite relevante med tanke
på hivinfeksjon.

Helsepersonell er pålagt å gi melding om smittefarlige sykdommer til
Nasjonalt folkehelseinstitutt (Folkehelseinstituttet) og kommunelegen.
Melding om hivinfeksjon inneholder ikke navn, men opplysninger om
kjønn, fødselsår og fødselsmåned, smittemåte og smittested. Disse
opplysninger er viktige for å følge epidemiens utvikling. Aids skal ifølge
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forskriftene meldes til Folkehelseinstituttet og kommunelegen med navn
og fødselsdato. Folkehelseinstituttet sender jevnlig informasjon til et
europeisk overvåkningssenter i Paris. Dette er ikke pasientidentifiserbare
opplysninger.
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Rensing av sprøyter

1. SKYLL GODT I KALDT VANN 
Skyll først gjennom med kaldt 
vann for å få ut blodrestene.
(Varmt vann får blodrestene 

til å stivne).

2. FEM MINUTTER I KLORIN 
Trekk klorin opp i sprøyten, og la 

den være i fem minutter.
Klorinen fra sprøyten 

kastes etterpå.

3. SKYLL FIRE GANGER 
I RENT VANN 

Til slutt skyller du gjennom 
med rent vann 

fire ganger.
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Slik kaster du sprøyter

Ta stempelet 
av sprøyten.

Ta av spissen 
og putt den inn 
i sprøytekammeret.

Spissen skal ligge mot 
stempelet som føres 
tilbake i sprøyten. 
Når du kaster utstyret må
du pakke det godt inn. 
Du kan f.eks bruke tomme
melkekartonger, hermetikk-
bokser og plastflasker.

 



Bruk av femidom

1) Pakken skal
åpnes forsiktig som

vist på tegningen.

2) Femidomet har
to ringer. Den ytre
ringen skal dekke
området rundt 
skjedeåpningen.
Den indre ringen
som du finner inne i
femidomet  sørger
for å holde det på
rett plass under
samleiet.

4) Sett den indre 
ringen forsiktig inn
i vagina. Kjenn at
ringen glir inn.

6) Led partners 
penis forsiktig med
hånden din inn i
åpningen på 
femidomet 

3) Ta tak i den 
lukkede enden på

femidomet. 
Press den indre,

bøyelige ringen med
tommel,

pekefinger og 
langfinger, slik at

ringen blir lang 
og smal.

5) Plasser pekefing-
eren inn i femidomet

og skyv den indre
ringen så langt opp

i skjeden som mulig.
Pass på at femidomet

ikke blir vridd. 
Den ytre 

ringen skal 
være på

utsiden av
vagina.
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Bruk av kondom

1) Pakken skal
åpnes forsiktig som

vist på tegningen.

2) Rull ut kondomet
ca. en halv centi-
meter og klem ut
luften i tuppen med
to fingre. Dette sik-
rer at det ikke blir
en luftlomme på
kondomet, og at
sæden kan samles
opp i tuppen av
kondomet.

3) Rull kondomet på
når penis er stiv.

4) Kondomet må
være på under hele
samleiet for å
beskytte mot 
seksuelt overførbare
sykdommer. 

6) Hold rundt 
kondomet og trekk
deg ut av skjeden/
anus mens penis
fortsatt er stiv.

5) Dersom skjeden
er tørr, eller du
praktiserer analsex,
bør du bruke et 
glidemiddel.
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African Health Watch 
Osterhaugsgata 27
0183 Oslo
Tlf 22 36 09 23
Faks 23 36 09 23
E-post: 
africanhealthwatch@hotmail.com

Aksept – senter for 
alle berørt av hiv
(Kontaktsenter for alle hivpositive
og pårørende)
Besøksadresse:
Fagerheimgata 16 
Postboks 6590 Rodeløkka 
0501 Oslo
Tlf 23 12 18 20
Faks 23 12 18 21
E-post: hivsenter@aksept.org
Internett: www.aksept.org

Helsedepartementet
Einar Gerhardsens plass 3
Postboks 8011 Dep 
0030 Oslo
Tlf: 22 24 90 90
Internett: www.odin.dep.no/hd/

Helseutvalget for homofile (Oslo)
Øvre Slottsgate 29, 4 etg.
0157 Oslo
Tlf 23 35 72 00
Faks 23 35 72 01
E-post: oslo@helseutvalget.no

Hiv-fondet – til hjelp i en 
vanskelig situasjon
c/o Advokatfirmaet Haakonsen &
Haaland DA
Munkedamsveien 45
0250 Oslo
E-post: post@hivfondet.no
Internett: www.hivfondet.no

Informasjonstelefonen om aids 
Tlf 810 03 200
Man–tors.: Kl 17–20

Klinikk for seksuell opplysning
(KSO)
Besøksadresse: Hammerfestgate 1
v/Carl Berners plass i Oslo 
Åpningstid: Mandag-torsdag fra
klokken 16–20 
Postadresse: Postboks 6699,
Rodeløkka, 0565 Oslo
Samtaletelefon: 23 22 80 60. Alle
hverdager fra klokken 09–15 
Faks: 23 22 80 61
E-post adresse: ksexo@online.no
Internett: ww.seksuellopplysning.no

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Geitemyrsveien 75
Postboks 4404 Nydalen 
0403 Oslo
Tlf 22 04 22 00
Faks 22 24 87 01
Internett: www.fhi.no og
www.fhi.no/nyhetsbrev/aidsinfo/

Olafiaklinikken (Oslo kommune)
(Poliklinikk for seksuelt overførbare
sykdommer)
Grensen 5-7
0159 Oslo
Tlf 22 08 29 50
Faks 22 08 29 90
Internett: www.olafia.no

Pluss – Landsforeningen mot aids
Hausmannsgate 7
0186 Oslo 
Tlf: 22 05 44 00 
Fax: 22 05 44 01 
E-post: post@pluss-lma.no 
Internett: www.pluss-lma.no

Sosial- og helsedirektoratet
Keysers gate 13/15
Pb. 8054 Dep
0031 OSLO
Tel. 24 16 30 00
Faks 24 16 30 01
Internett: www.shdir.no
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Webadresser
AEGIS = Aids Education Global
Information System
Et godt nettsted om hiv/aids med
daglige oppdateringer.
www.aegis.org

UNAIDS 
FN-organisasjon med formål å styr-
ke det hivforebyggende arbeid og
bedre hivpositives rettigheter inter-
nasjonalt. Organisasjonen gir anbe-
falinger til nasjonale myndigheter
om strategier og praksis vedrørende
hiv/aidsarbeid. 
www.unaids.org/

The CDC National Prevention
Information Network
www.cdcnpin.org

Sosial- og helseporten – nettportal
for helse og sosiale tjenester
www.helseporten.no/

Strategiplan
Ansvar og omtanke – Strategiplan
for forebygging av hiv og seksuelt
overførbare sykdommer.
Sosial- og helsedepartementet 2001
www.odin.dep.no/hd/

Informasjonsbrosjyrer 
Brosjyrer som kan bestilles fra
Sosial- og helsedirektoratets trykk-
sakekspedisjon
Adresse: Øvre Slottsgate 2B
Tlf.: 22 24 88 86  
Faks: 22 24 63 50
E-post: trykksak@rusdir.shdir.no

Fakta om hiv og aids (foreligger på
14 språk)

•Bestillingsnummer: IS-2380
Når en du kjenner er hivpositiv

•Bestillingsnummer: IS-2478
Sikrere sex for heteroseksuelt aktive
kvinner og menn

•Bestillingsnummer: IS-2427

Sikrere sex for menn som har sex
med menn 

•Bestillingsnummer: IS-2487
Kvinner smittet med hiv  

•Bestillingsnummer: IS-2759
Mat og mosjon i hverdagen 
•Bestillingsnummer: IS-1082

Den Norske Kreftforening har utgitt
Kostråd til kreftpasienter
Bestilles fra Den Norske
Kreftforening
Postboks 5327 Majorstuen, 0304
Oslo
Tlf.: 22 59 30 00   
www.kreft.no

Pluss-LMA har utgitt
Rettighetshefte
Bestilles fra Pluss-LMA
Hausmannsgate 7, 0186 Oslo
Tlf: 21 31 45 80  
E-post: post@pluss-lma.no
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Allmennfarlig smittsom sykdom –
sykdom som kan gi opphav til
spredning i befolkningen og dermed
er meldepliktig i henhold til smitte-
vernloven

Alternativ behandling – 
behandlingsmetoder som ikke inn-
går i skolemedisinen. Alternativ
behandling omfatter bruk av urter,
homøopati, akupunktur og lignende 

Amylase – et enzym som pro-
duseres i bukspyttkjertelen og har
betydning for omdannelse av 
stivelse.

Antigen – noe som immunsystemet
gjenkjenner som fremmed og som
skal uskadeliggjøres, for eksempel
en bakterie 

Antistoff – proteiner (eggehvite-
stoffer) som dannes av immun-
systemet som svar på et fremmed
stoff (antigen) for å uskadeliggjøre
dette 

Asymptomatisk – uten sykdomstegn

Bakterie – encellet organisme.
Noen er sykdomsfremkallende

Benmarg – finnes i de store 
rørknokler og produserer hvite og
røde blodlegemer

Bivirkninger – utilsiktede (som
oftest negative) virkninger av et
medikament som gis i anbefalt dose 

«Cocktail» – en valgt kombinasjon
av medisiner med effekt på hivin-
feksjon

CD – Cluster determinant 
CD4 – et molekyl på overflaten av
enkelte celler som hiv kan binde seg
til for å komme inn i cellen 

CD4-celle – en celle med CD4
molekyl på overflaten 

CD4-tallet – antall CD4 celler i 
blodet. Gir opplysninger om
immunforsvaret

CMV – cytomegalovirus. Et virus
som kan gi alvorlig sykdom/blindhet
hos personer med langtkommet
hivinfeksjon 

DNA – (deoxiribonukleinsyre).
Arvestoff, kontrollerer prosessene
hos alle levende organismer

Enzym - et protein (eggehvitestoff)
som fremmer kjemiske reaksjoner

Fusjonshemmer – medisin mot hiv
som hemmer/blokkerer at hiv kan
binde seg til cellen

HAART – Highly Active
Antiretroviral Therapy. Betegnelse
for spesifikk behandling mot 
hivinfeksjon

Helvetesild – herpes zoster, smertefull
hudsykdom med blemmer. Skyldes
reaktivering av vannkoppvirus og
kommer ved nedsatt immunforsvar.
Vanlig hos eldre og hos personer med
nedsatt immunforsvar

Hemoglobin (Hgb) – rødfarget stoff
med jernforbindelse som finnes i
røde blodlegemer som kan binde og
transportere surstoff (oksygen).

Måles i en blodprøve i stedet for
«blodprosent»

Hepatitt – leverbetennelse/gulsott

Herpes simplex – virus som 
forårsaker munnsår («forkjølelses-
sår») eller sår på kjønnsorganer

Hvite blodlegemer – en gruppe cel-
ler som er en sentral del av immun-
systemet. 

Kaposis sarcom – svulster på hud,
slimhinner eller indre organer for-
årsaket av kreft i blodårer

Kolesterol – et fettstoff som dannes
i leveren. Viktig for produksjon av
hormoner og for dannelse av celle-
vegger 

Lentivirus – kommer av lente som
betyr sakte. Et virus som bruker
lang tid på å utvikle sykdom hos
dem som angripes

Lymfocytter – en type hvite blodle-
gemer. To undergrupper, B og T-
lymfocytter 

Lymfomer – kreft i lymfeknuter

Molekyl – kjemisk substans bestå-
ende av ett, to eller flere atomer

Mutasjon – sprangvis forandring i
arvestoffet i en organisme

Nukleosid/nukleotidanalog –
kjemisk stoff som ligner et nukleo-
sid/nukleotid

Nukleosider – «byggestener» i 
RNA og DNA

Om
ORDFORKLARINGSLISTE
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Opportunistisk infeksjon (OI) –
infeksjoner som gir sykdom hos
personer med nedsatt immun-
forsvar. Forårsakes oftest av 
organismer som ikke gir plager hos
immunfriske personer 

PCP – Pneumocystis carinii pneumo-
ni. En lungebetennelse (pneumoni)
forårsaket av en sopp
(Pneumocystis carinii) hos personer
med sterkt nedsatt immunforsvar 

PEP – posteksposisjonell profylakse.
Behandling som gis forebyggende
(profylaktisk) for å hindre smitte
etter man har vært utsatt for risiko
(posteksposisjonell)

Pneumokokker – bakterier som kan
gi lungebetennelse

Primær hivinfeksjon – influensa-
lignende sykdom som opptrer to -
fire uker etter smitte hos over halv-
parten av dem som smittes med hiv 

Profylakse – forebyggende
tiltak/behandling

Protozoer – encellede organismer.
Tallrike forskjellige arter. Mange
kan gi sykdom hos mennesker 

Resistent – motstandsdyktig. Det
betyr at et medikament ikke lenger
virker på en mikrobe.

Retrovirus – en stor gruppe av virus
som kan gi forskjellige sykdommer
hos mennesker. Hiv tilhører gruppen
av retrovirus 

Revers transkriptase – et enzym

som endrer genetisk materiale fra
RNA til DNA

Reversering – at RNA, arvestoffet i
hiv, ved hjelp av et enzym, revers
transkriptase, omdannes til DNA,
arvestoffet hos mennesker

RNA – ribonukleinsyre. Bygger opp
proteiner inne i cellene etter møn-
ster av DNA

Seksuelt overførbare sykdomer –
smittsomme sykdommer som van-
ligvis overføres ved samleie eller
annen kjønnskontakt

Serum – klar blodvæske uten blod-
celler, men inneholder antistoffer
og andre kjemiske stoffer

Smittekontakter – alle som har
vært i risiko for smitte av en 
sykdom

Stamme – subtype. Hiv finnes i for-
skjellige stammer eller subtyper.
Disse har forskjellig utbredelse slik
at for eksempel en subtype er van-
lig i Europa og USA, mens en annen
er vanlig i Afrika. Man kan finne
forskjellige stammer/subtyper av hiv
i de fleste land

Symptomatisk – å ha tegn på syk-
dom. Brukes også om behandling.
Symptomatisk behandling – det vil
si å behandle symptomene, og ikke
årsaken til sykdommen

Syndrom – en gruppe av sympto-
mer som er typisk for en bestemt
sykdom/tilstand

T-celle. - En lymfocytt som er en

undergruppe av celler tilhørende de
hvite blodlegemer 

T4-celle = hjelpercelle. En gruppe
blant lymfocyttene som varsler
immunsystemet om spesielle infek-
sjoner. Disse celler angripes og 
ødelegges av hiv

Toxoplasmose – en sykdom som
skyldes infeksjon med parasitten
Toxoplasma gondii, og kan gi
hjernebetennelse ved sterkt nedsatt
immunforsvar

Trichomonas vaginalis – en proto-
zoe som gir skjedekatarr hos
kvinner. Overføres seksuelt. Den er
nå sjelden i Norge, men svært 
vanlig på verdensbasis.

Triglycerider – «byggestener» for
fettstoffer

Trombocytopeni – lavt antall trom-
bocytter. Kan forekomme ved hivin-
feksjon

Trombocytter = blodplater 
- En type blodceller viktig for lev-
ringen (koagulasjonen) av blodet 

Tuberkulose – sykdom forårsaket av
tuberkelbasillen (Mycobacterium
tuberculosis)

Virus – en mikroorganisme som kun
kan formere seg i levende celler

Virusmengde – antall virus i blod 

Western Blot - tester som kan bru-
kes til påvisning av spesielle anti-
stoffer, blant annet mot hiv.
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