






Den här faktatexten är till dig som är förälder. Den är tänkt att vara ett 
stöd för dig i samtal med barn om hiv. 

 • Hiv är en förkortning för humant immunbristvirus. 
 • Hiv är ett virus som kan föras över mellan människor.
 • Både barn och vuxna kan ha hiv. 

Den vanligaste orsaken till att barn har hiv är att viruset förts över från 
barnets mamma under förlossningen (när barnet föds) eller via bröstmjölk 
(när barnet ammas). 

Vita blodkroppar bildar kroppens immunförsvar. Immunförsvar skyddar  
kroppen mot olika sjukdomar. När hiv-viruset tar sig in i kroppen, letar den 
upp en särskild sorts vita blodkroppar som kallas för hjälparceller  
(CD4 celler). Hiv-viruset använder hjälparcellen för att göra fler hiv-virus. 
När hjälparcellen har använts förstörs den. Om hiv-viruset förstör många 
hjälparceller blir immunförsvaret svagt och klarar inte av att skydda kroppen 
från sjukdomar. 

Det finns medicin som skyddar hjälparcellerna. Medicinen stoppar viruset. 
När viruset inte kan ta sig in i hjälparcellen förstörs viruset. Den som har hiv 
behöver ta medicin varje dag hela livet. När hjälparcellerna är skyddade av 
medicin kan de bli fler igen. Då får kroppen ett starkt immunförsvar och kan 
skydda sig mot sjukdomar. Det kommer finnas lite virus kvar i kroppen,  
det är svagt, det kan inte göra sig till fler och kan inte förstöra hjälparcellerna.  
Viruset ”sover” kan man säga. 

Viruset kan inte föras över från en person till en annan om den som har  
hiv tar sina mediciner varje dag.



HANNAH ARNESEN



Jag heter Lo, jag är fem år och tycker mest om regnbågar 
och enhörningar.
I mitt hus bor jag, min bäbislillebror och mamma och pappa.
I det andra huset bor min bästa vän Salem.
Idag ska jag visa Salem mitt nya plåster. 





Jag och Salem brukar gunga så högt att vi nästan far upp till molnen. 
– Jag har ett nytt plåster! Det är oranget.



– Jag har en ny undulat, säger Salem, den är grön!
– Jag har hiv, säger jag och tar fart för att gunga riktigt högt.



Näää

Är det en person?
     M

en vad är hiv egentligen? undrar Salem.



Näää

Hiv är ett virus som jag har i min kropp.

Är det något man kan äta?     M
en vad är hiv egentligen? undrar Salem.



 Men hur känns hiv?
Känns det som att fylla år?

Näää



    K
änns det som att ha ont?

    K
änns det som att ha ont?

Näää

Hiv känns inte alls. 
Jag tänker inte så mycket på det.



Näää

Men hur ser hiv ut?
Ser det ut som ett konstigt djur?



Näää

Hiv syns inte. Det är osynligt.

Är det blått?



Men vad gör man med hiv?

Kan man sätta upp det på väggen?

Näää



Näää

Hiv bara finns i min kropp,
så jag måste ta mediciner varje dag.

  Kan man lyssna på det?



Men när får man hiv?

När man gungar för mycket?

Näää



När man äter något giftigt?

Näää

Jag föddes med hiv, det är ett virus 
som förstör mina vita blodkroppar. 
Men jag tar medicin så viruset sover nu.



Näää

Finns de i marken?

Var fi nns de där blodkropparna?



Nooo

Var fi nns de där blodkropparna?

De finns i dig och mig och alla andra.
De är jättebra!

Näää

Finns de bland molnen?



–  Så jag har också blodkroppar?
–  Ja, en massa!

– Jag önskar att jag hade en enhörning också.
– Jag önskar att jag var en enhörning!
– Jag skulle vilja vara en fågel!



–  So I also have blood cells?
–  Yes, plenty!

– I wish I had a unicorn as well as white blood cells.

–  Så jag har också blodkroppar?
–  Ja, en massa!

– Jag har en lös tand!
– Jag har också en lös tand!



 Tre

– Ska vi se vem som hoppar längst?
– Jag ska hoppa upp till molnen, till regnbågen!

Ett



Två

 Tre
Hoppa!!!!










