Policy Paper
Børn
Kunstig befrugtning
Mange hiv-smittede befinder sig i et behandlingsforløb med udsigten til et langt og
godt liv, hvor følgerne af hiv-infektion kan holdes nede.
Samtidig er det lykkedes at nedbringe risikoen til et minimum for ’mor-til-barnsmitte’ under fødslen ved brug af antiretroviral behandling, hvilket er helt i
overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Sundhedsstyrelsens retningslinjer giver mulighed for ved individuel vurdering af den
enkelte patients prognose og ved en samlet vurdering af parrets øvrige forhold at yde
fertilitetsbehandling til par, hvor den ene part er hiv-smittet og den anden ikke.
Hiv-Danmark tilslutter sig Styrelsens retningslinjer og anser således ikke en hivinfektion hos den ene af parterne som en hindring for at kunne få børn gennem
kunstig befrugtning.
Adoption
Hiv-smittede personer har iflg. nuværende dansk praksis ikke mulighed for at
adoptere. Den danske lov om adoption siger, at barnets tarv ikke på nogen måde må
reduceres som følge af de fysiske og mentale sundhedsforhold hos
adoptionsforældrene (Bekendtgørelse om godkendelse af ansøger, fra 2000). Det er
op til adoptionskomiteen at afgøre, om de specifikke fysiske og mentale forhold er
acceptale, men ifølge den offentliggjorte vejledning skal en person med hiv eller aids
ikke regne med at blive godkendt som adoptivforældre.
Det er Hiv-Danmarks opfattelse, at uligheden mellem retningslinjerne for kunstig
befrugtning og adoption i forbindelse med hiv-smittede personer bør afskaffes.
Hiv-smitte bør således ikke i sig selv være udelukkelsesgrund for at adoptere.
Vigtigst er barnets tarv under opvæksten, og en individuel vurdering af den
adopterende parts mulighed for at give barnet en tryg opvækst bør alene danne
grundlaget for tilsagn om adoption. Vurderingen bør ske efter samme retningslinjer
som ved fertilitetsbehandling og derfor udgøre et samlet billede, der medtager sociale
og økonomiske forhold, alder, psykisk stabilitet, sundhed, mv. Herunder bør hivsmitte ikke i sig selv være eksklusionsårsag i forbindelse med adoption.

Millioner af børn i hele verden er hiv-smittede. Pt. giver dansk lovgivning ikke
mulighed for, at danske forældre kan adoptere et hiv-smittet barn. Det er HivDanmarks opfattelse, at denne praksis bør ændres. Et hiv-smittet barn har ligesom
voksne krav på at blive behandlet ligeværdigt med ikke-smittede.
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