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Innledning
Hvert år påvises det mellom 250-300 nye tilfeller av hiv i Norge. Av disse er 170-180 
heteroseksuelt smittet, hvorav de fleste er smittet før ankomst Norge. Svært få barn 
fødes med hiv i Norge i dag. Blant sprøytemisbrukere har tallene holdt seg stabile 
med omkring 10 pr år. Blant menn som har sex med menn (msm) har vi en pågående 
hivepidemi, spesielt i Oslo og Bergens-regionen, med totalt rundt 90 nye tilfeller i 
msm-gruppen pr. år. Det er derfor viktig at også behandlingsapparatet fokuserer på 
tiltak som kan redusere smittespredningen; behandling av andre seksuelt overfør-
bare infeksjoner, god smitteoppsporing, aktiv kontakt med pasienter som av ulike 
årsaker glipper i oppfølgningen, tett oppfølgning av pasientene med samtaler om 
seksualitet og psykisk helse. 

European AIDS Clinical Society (EACS) har gode og oppdaterte europeiske retnings-
linjer lansert 1.oktober 2011; se eacs.eu. De norske retningslinjene bygger i stor grad 
på disse. NFIM finner derfor ikke grunn til å utarbeide egne norske retningslinjer på 
hele dette feltet, men ønsker å utdype enkelte områder. Pr. 1.1. 2012 foreligger det  
7 nyreviderte kapitler.

Følgende har deltatt i revisjonen 2011/12
Bente Magny Bergersen, Infeksjonsavdelingen, Oslo universitetssykehus (leder av komiteen)

Vidar Ormaasen, Infeksjonsavdelingen, Oslo universitetssykehus

Anne Ma Dyrhol Riise, Infeksjonsavdelingen, Oslo universitetssykehus

Pål Aukrust/Lars Heggelund, Immunologi/Infeksjonsavdelingen, Oslo universitetssykehus

Torgun Wæhre, Infeksjonsavdelingen, Akershus universitetssykehus

Alexander Leiva, Infeksjonsavdelingen, Haukeland universitetssykehus, Bergen

Jetmund Ringstad, Infeksjonsavdelingen, Sykehuset Østfold, Fredrikstad

Jon Sundal, Infeksjonsavdelingen, Stavanger universitetssykehus

Vegard Skogen, Infeksjonsavdelingen, Universitetssykehuset Nord Norge, Tromsø

Retningslinjen er finansiert med støtte fra Helsedirektoratet.

Det har vært tett kontakt med Kvinne/barnklinikken, Oslo universitetssykehus ved utarbeidelse av  
retningslinjene for hiv-positive kvinner.

Tabell 1

Kilde: Øyvind Nilsen, Folkehelseinstituttet

Oppfølging og kontroller
Alle hiv-klinikker må ha en ansvarlig lege med oppdatert kunnskap og erfaring med 
behandling av hiv-pasienter. Det er ofte hensiktsmessig å ha en hiv/forsknings-
sykepleier ved klinikken. Alle hiv-pasienter bør ha en fastlege som er informert om 
diagnosen og som hiv-spesialisten kan samarbeide med (utveksle journalnotater, 
tilgjengelighet på telefonen). Hiv-klinikker bør organisere virksomheten slik at viktige 
prøvesvar, tidligere medikamentanamnese, tidligere bivirkninger osv. er lett tilgjeng-
elig under konsultasjonen. De bør også kunne rapportere kjernedata fra egen virksom-
het (antall pasienter som følges opp, antall pasienter lost to follow-up, prosentvis 
antall på behandling, prosentvis antall av disse med full virussuppresjon o.l).

1. gangskonsultasjon(er)
Det kan være nyttig å innhente helsekort for innvandrere (inneholder DUF-nummer, 
resultat av Mantoux, røntgen thorax og BCG), asylsøkerjournal i tillegg til henvisning 
og journalutskrifter fra annen hiv-klinikk. Sekretær ser til at mobilnummer og fastlege 
legges inn i journalen. Sms-varsling av timer og kopi av notater til fastlegen er gode 
rutiner med mindre pasienten motsetter seg dette. 

1. gangskonsultasjon; kartleggingsnotat hiv lege
 • Utdannelse, arbeid, partner og barn (hiv status), oppholdstillatelse, bolig,  

 økonomi, reisevirksomhet til utlandet, seksualanamnese.
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 • Tidligere sykdommer (inkludert seksuelt overførbare infeksjoner), arv  
 (med fokus på kardiovaskulær risk, kreft, diabetes), allergi, fysisk aktivitet,  
 naturlige funksjoner.

 • Hiv-anamnese inkludert dato for første positive prøve, sjekk av at det er utført  
 smitteoppsporing, siste hiv-negative prøve, psyke og behov for samtale- 
 oppfølgning, hiv relaterte symptomer og funn, primærinfeksjon? 

 • Tb anamnese, symptomer/funn hos innvandrere fra land med mye tuberkulose.

 • Medikamenter inkludert naturpreparater og prevensjonsmidler.

 • Detaljert rusmiddelanamnese: røyk, alkohol, poppers, kokain, (met)amfetamin,  
 hasj, GhB, extacy, heroin, benzodiasepiner.

 • Status inkl fauces/glandler (hals, axiller, lyske), utslett, BT, puls, høyde, vekt,  
 sete/midjemål.

1. gangskonsultasjon; prøvetaking
 • Konfirmasjonstest og resistens (kopi hvis allerede er utført).

 • CD4 og HIV RNA.

 • Hb, hvite med diff, trombocytter, bilirubin, ALAT, ALP, Ca, kreatinin, GFR,  
 glukose, total kolesterol, LDL, HDL og triglyserider.

 • Serologi: toxo, CMV, hep A/B/C og syfilis (evt VZV/HSV/EBV).

 • Mantoux, eventuelt med Quantiferontest, hos innvandrere fra land med  
 mye tuberkulose.

 • Urinstix: røde, hvite, glukose, proteiner og albumin/kreatinin ratio

 • (Røntgen thorax, EKG).

 • HLAB5701 screening før abacavir – se kapittel om oppstart ART.

 • (Vitamin D).

 • Sjekk av seksuelt overførbare infeksjoner: gonore, chlamydia  
 (+ syfilis, se over).  

 • Kvinner: cervixutstryk og behov for prevensjon (fastlege/gyn).

1. gangskonsultasjon; i samarbeid med hiv -sykepleier/fastlege
Kartlegge fysisk og psykisk status samt sosial situasjon, nettverk og økonomi. Behov 
for kontakt med psykolog/psykiater, sosionom, trygdekontor, ernæringsfysiolog, 
tannlege. Individuell plan utarbeides for pasienter med sammensatte problemer.

 • Smitteoppsporing, dersom ikke tidligere utført.

 • Samtale om sikrere sex og smittevernloven.

 • Vaksinere for pneumokokker, hepatitt A og B. Årlig influensa vaksine.

 • Rettigheter og plikter §4 og ”§155”.

 • Informasjon om ulike pasientorganisasjoner.

 • Samtale om sex og samliv, barneønske, PEP.

 • Hjelp mht røykeslutt/alkohol/rusmidler.

 • Blodtrykk.

Årskontroll
Pasienten bør gå til kontroll hver 3-6 mndt. Det kan være praktisk med en strukturert 
årskontroll. Man bør i den forbindelse kontakte pasienter som har falt ut av systemet 
og tilby dem time.

 • Oppdatere kontaktopplysninger.

 • Samtale omkring seksualitet, partner, barneønske, prevensjon.

 • Drøfte evt. problemer med å praktisere ”sikrere sex”.

 • Psykisk helse (depresjon/angst/ensomhet/rus).

 • Kartlegge behov for nye resepter eller ny medikamentliste fra legen. 

 • Sjekk av interaksjoner medikamenter/naturpreparater. 

 • Influensavaksine og behov for andre vaksiner.

 • Blodtrykk, vekt, røykestatus.

 • Kvinner: Tilse at det er utført årlig cervixutstryk. 

 • Alle seksuelt aktive: Tilbud om sjekk for seksuelt overførbare infeksjoner (SOI):  
 gonore, chlamydia (+ syfilis – se under). Hvis pasienten har symptomer på SOI  
 må pasienten til legeundersøkelse. 

 • Pas > 50 år: samtale om behov for utredning med tanke på osteoporose,  
 hjerte/karsykdom, nyresvikt, kreft, hukommelsesproblemer.

 • CD4 og HIV RNA.

 • Hb, hvite med diff, trombocytter, bilirubin, ALAT, ALP, Ca, kreatinin, GFR.

 • glukose, total kolesterol, LDL, HDL og triglyserider.

 • CK, amylase, laktat, P er ofte aktuelt rundt oppstart ART.

 • Serologi kontroll hepatitt A/B/C – hvis tidligere negativ. Tilbud om syfilis  
 kontroll hvert år uavhengig av tidligere status (evt hyppigere hos msm). 

 • Urinstix: røde, hvite, glukose, protein og albumin/kreatinin ratio.
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Indikasjon for oppstart av anti-
retroviral terapi (ART) ved kronisk 
hiv infeksjon
CD4 tall < 350 ART skal som hovedregel iverksettes 

uavhengig av klinisk situasjon 

Klinisk situasjon CD4 tall 

350-500 >500

Asymptomatisk hiv infeksjon Vurder ART* Avvent ART

Symptomatisk hiv infeksjon (CDC B, C – se Tabell 2) Iverksett ART Iverksett ART

Graviditet (se eget kapittel)

Andre tilstander mulig eller sannsynlig assosiert med hiv infeksjon

- Hiv-assosiert nyresykdom Iverksett ART Iverksett ART

- Hiv-assosiert kognitiv svikt Iverksett ART Iverksett ART

- Hodgkins lymfom Iverksett ART Iverksett ART

- HPV assosiert kreftsykdom Iverksett ART Iverksett ART

- Annen kreftsykdom Vurder ART Vurder ART

- Hiv-assosiert autoimmun tilstand Vurder ART Vurder ART

- Høy risiko for eller kjent kardiovaskulær sykdom Vurder ART Vurder ART

Kronisk viral hepatitt

- HBV infeksjon med behov for behandling Iverksett ART Iverksett ART

- HBV infeksjon uten behov for behandling Vurder/iverksett ART Vurder ART

- HCV infeksjon med indikasjon for behandling Iverksett ART Avvent ART

- HCV infeksjon uten behandling Iverksett ART Avvent ART

Økt risiko for hiv overføring (for eksempel  
diskordante par, vedvarende risikoadferd)

Vurder ART Vurder ART

Tabell modifisert fra EACS guidelines 2011* Faktorer som styrker indikasjonen for 
ART: Betydelig forhøyet HIV RNA (250.00-500.000 kopier), markert stigning i HIV 
RNA, raskt fall i antall CD4 celler i perifert blod (>150-200 per år), alder >55 år, sterk 
pasientmotivasjon. 

Både meta-analyser og flere prospektive studier tyder på økt morbiditet og  
mortalitet av hiv-relaterte og ikke-hiv relaterte hendelser når CD4 tall er < 350.  
Det forekommer ikke ubetydelige spontane svingningene i CD4 tall i perifert blod og 

det er mangel på standardiserte analyser. Disse forhold medvirker til at det forelig-
ger en romslig ”buffersone” hvor flere kliniske forhold må vurderes m.h.t. oppstart 
av ART. CD4-tall bør kontrolleres med 2 målinger med minst 1-2 måneders intervall. 
Motivasjon og forventet etterlevelse må tillegges særlig betydning.

Supplerende informasjon
Kliniske tegn på immunsvikt: hiv-relaterte hendelser (hendelser klassifisert som 
gruppe B eller C etter CDC klassifikasjonen) er klar indikasjon for oppstart av ART.

 • Enkelte manifestasjoner har en mer usikker relasjon til hiv-relatert immunsvikt  
 (eks økende plager med seborreisk dermatitt eller dermatomykoser).  
 Her er det ingen klar behandlingsindikasjon, men det kan senke terskelen for  
 oppstart ART.

 • Ved alvorlige opportunistiske infeksjoner var man tidligere mest innstilt på å  
 vente med oppstart av ART til man hadde kontroll over aktuelle infeksjon.  
 De fleste vil i dag imidlertid starte opp relativt tidlig under behandling av  
 aktuelle infeksjoner – se egne norske retningslinjer for hiv/TB og  
 annen litteratur. 

 • På samme måte som for infeksiøse hendelser er det klar indikasjon for  
 oppstart av ART ved hiv-relatert malignitet – se neste avsnitt. 

Koinfeksjon hiv/hepatitt B: Sammenhengen mellom hepatitt B infeksjon og hiv er 
mindre klar enn for hepatitt C. Det er klare holdepunkter for at dobbeltinfiserte 
pasienter vil kunne ha en raskere utvikling av hepatitt assosiert leversykdom.  
Behandlingsmessig gjelder følgende:

 • Flere av nukleosidanalogene som inngår i hepatitt B behandling er også  
 inkludert i ulike ART regimer. Det er derfor viktig at pasienter som starter  
 hepatitt B behandling også starter opp med ART for å motvirke  
 resistensutvikling mot hiv medikamenter. Dette gjelder også for  
 nukleosidanaloger som ikke inngår direkte i ART.

 • For pasienter med dobbeltinfeksjon bør man velge nukleosidanaloger med  
 effekt mot hepatitt B når man velger ART regime, i praksis tenofovir  
 + emtricitabin.

 • For dobbeltinfiserte med høye plasma nivåer av HBV-DNA vil dette kunne  
 være et argument for å ha lavere terskel for oppstart ART.

Koinfeksjon hiv/hepatitt C: Selv om enkelte anti-hiv medikamenter kan være 
levertoksiske, er det klare holdepunkter for at hiv replikasjon forverrer leverstatus 
ved samtidig hepatitt C infeksjon. Det er også sterke holdepunkter for at hepatitt 
C behandling har mindre effekt ved uttalt immunsvik. Behandlingsmessig gjelder 
følgende: 

 • Det skal være lavere terskel for å starte opp anti-hiv behandling hos hepatitt C  
 positive pasienter.
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 • Hvis mulig er det ønskelig å gjennomføre en runde med hepatitt C  
 behandling før oppstart av ART for å minke faren for medikamentelle  
 interaksjoner/toksisitet.

Kardiovaskulær sykdom: Ubehandlet hiv infeksjon karakteriseres i tillegg til  
immunsvikt også av en persisterende systemisk immunaktivering/inflammasjon.  
Dette manifesterer seg bl.a. gjennom høye serum nivåer av inflammatoriske cyto-
kiner som TNF-α og IL-6. Det har vært mye fokus på kardiovaskulære bivirkninger 
av ART, men det er klart at spesielt med tanke på aterosklerose vil en ”ubehandlet” 
lavgradig immunaktivering være mye mer skadelig enn evt. bivirkninger av ART.  
Sammenhengen mellom lave CD4 tall og kardiovaskulære hendelser avspeiler nok 
mer en indirekte sammenheng, dvs. at de med lave CD4 tall etter all sannsynlighet 
har høyere nivåer av inflammatoriske mediatorer. Sikker aterosklerotisk sykdom evt. 
høy risiko for å utvikle dette vil dermed være et tilleggsargument for å starte ART. 
På den annen side må man ved bruk av enkelte hiv medikamenter ha muligheten for 
kardiovaskulære bivirkninger i mente.

Alder: Hiv infeksjon kan i noen grad forsterke eller framskynde den naturlige 
aldringsprosessen. Det har vært en del fokus på hiv medikamentene sine skadelige 
effekter i denne sammenheng slik som mitokondrie toksisitet. Det er imidlertid klart 
at en ubehandlet hiv infeksjon i seg selv, karakterisert bl.a. av en lavgradig systemisk 
inflammasjon, er den viktigste årsaken til en mulig framskyndet aldringsprosess i 
denne pasientgruppen. Høy alder vil derfor være et tilleggsargument for oppstart av 
ART og tilstedeværelse av kardiovaskulær sykdom vil ytterligere forsterke dette. 

Hiv relatert og ikke-hiv relatert malignitet: ART bør iverksettes ved Kaposis sarkom, 
lymfomer, HPV assosiert kreftsykdom, men også vurderes ved andre former for kreft 
f.eks.lungekreft. ART bør startes opp før eller samtidig med cytostatika behandlin-
gen, spesielt ved lavt CD4 tall. Det er viktig at hiv pasienter i utgangspunktet får 
samme kreftbehandling som andre pasienter, både med tanke på aktuelle midler, 
doser og behandlingslengde. Erfaren hivspesialist bør konsulteres for å unngå unød-
vendig seponering av ART av redsel for toksisitet og interaksjoner. 

Tabell 2
Revised classification system for HIV infection, Center for Disease Control and  
Prevention,  1993, clinical indicator conditions 

Category A 
(“asymptomatic”)

Acute HIV infection 
Persistent generalized lymphadenopathy
Asymptomatic HIV infection

Category B 
(symptomatic, not 
A or C)

Candidiasis, oropharyngeal or vulvovaginal (persistent, frequent or 
poorly responsive to therapy

Oral hairy leukoplakia
Listeriosis
Herpes zoster (≥2 episodes; ≥2 dermatomes)
Fever (>38.5°C) or diarrhea (>1 month)
Pelvic inflammatory disease
Bacillary angiomatosis
Cervical dysplasia
Idiopathic thrombocytopenic purpura
Peripheral neuropathy

Category C 

(AIDS)

Candidiasis (oesophageal or lung)
Coccidiomycosis (extrapulmonary)
Cryptococcosis (extrapulmonary)
Cryptosporidiosis with diarrhea (>1 month)
Isosporiasis with diarrhea (>1 month)
Cytomegaloviral infections (extrahepatic; extralymphatic)
Herpes simplex with mucocutaneous ulcer (>1 month) or bronchitis, 
pneumonitis or oesophagitis
Histoplasmosis (extrapulmonary)
HIV-associated dementia
HIV-associated wasting
Kaposi’s sarcoma in patients < 60 years
Lymphoma, Burkitt’s, immunoblastic, primary CNC
Mycobacterium avium infections (disseminated)
Mycobacterium tuberculosis infections
Pneumocystsis carinii pneumonia
Pneumonia, recurrent bacterial (≥2 episodes in 12 months)
Progressive multifocal leukoencephalopathy
Salmonella septicemia (non-typhoid), recurrent
Strongyloidosis of internal organ
Nocardiosis
Cervical cancer, invasive
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Hiv initialterapi
Hva man må kartlegge og drøfte med pasienten før oppstart:

 • CD4 tall, HIV RNA og resistensprofil.

 • Komorbiditet (hjerte/kar-, lever-, nyre- sykdom, tuberkulose, psyke, rus).

 • Når man først starter behandling vil den være livslang.

 • Behandlingsavbrudd bør unngås.

 • Bivirkningsprofil ved ulike regimer. 

 • Mulige interaksjoner med pasientens øvrige medisiner. 

 • Graviditets planer og sikker prevensjon. 

 • Praktiske hensyn (antall piller/frekvens vs. jobb, matinntak).

 • Sannsynlighet for god medikament-etterlevelse. 

 • Kjønn/CD4 nivå hvis man vurderer nevirapin. 

 • HLA-B*5701 test før oppstart abacavir – se detaljer under.

Om oppstart av antiretroviral terapi
Økt tilgang på antiretrovirale medikamenter har medført betydelig bedring av 
prognosen for pasienter med hiv infeksjon. Behandling av hiv består av kombinasjons-
terapi med flere typer medikamenter. Medikamentene velges fra 6 klasser:

 • Nukleosid-/nukleotid analoger (NRTI).

 • Non-nukleosid analoger (NNRTI). 

 • Proteasehemmere (PI). 

 • CCR5 hemmere (”koreseptorblokkere”).

 • Fusjonshemmere.

 • Integrasehemmere (ISTI).

I initialterapi er det omfattende dokumentasjon som støtter 3 typer av kombinasjoner:

 • 2 NRTI + 1 NNRTI eller

 • 2 NRTI + PI eller

 • 2 NRTI + integrasehemmer. 

Ved valg av initialterapi må det tas hensyn til medikamentdosering og bivirkningsprofil.

Valg av nukleosid-/nukleotid analoger (NRTI)
To NRTI inngår i alle medikamentkombinasjoner ved initialterapi. Det anbefales å bruke 
enten kombinasjonen tenofovir/emtricitabine, eller abacavir/lamivudine. Disse kombi-

nasjonspreparatene tas en gang daglig og anses å ha likeverdig antiretroviral effekt.

Tenofovir/emtricitabin (Truvada)� Tenofovir/emtricitabin tolereres vanligvis godt 
og gir bedre virologisk effekt og mindre lipoatrofi enn den tidligere mest brukte 
kombinasjonen zidovudine/lamivudine (Combivir). Det er rapportert om en mulig 
nyretoxisk effekt ved langtids bruk av tenofovir (og til en viss grad også emtricitabin), 
så nyrefunksjonen må monitoreres under behandling (inkludert årlig urinstix).  
Ved nedsatt nyrefunksjon, eller risikofaktor for nedsatt nyrefunksjon, bør tenofovir/
emtricitabin unngås. 

Abacavir/lamivudin (Kivexa)� Abacavir/lamivudin tolereres vanligvis godt, men 
abacavir kan forårsake en alvorlig hypersensitivitetsreaksjon hos 5-8% av behandlings-
naive pasienter (sjeldnere hos personer av hos personer av afrikansk opprinnelse). 
Reaksjonen kommer oftest i løpet av de første 6 ukene av behandling og er assosiert 
med bærerskap av HLA klasse 1 allele HLA-B*5701. Pasienter hvor bruk av abacavir 
kan bli aktuelt bør derfor få utført HLA-B*5701 screening før behandlingsstart.  
Dette gjøres rutinemessig på Rikshospitalet, Seksjon for transplantasjons- 
immunologi. Pasienter som starter med abacavir må i tillegg overvåkes nøye de 
første ukene med tanke på bivirkninger. 

Zidovudine/lamivudine (Combivir)� Zidovudine/lamivudine er ikke lenger et første-
valg i initialbehandlingen. Dette skyldes toksisitetsproblemer, assosiasjonen mellom 
zidovudine og lipoatrofi, samt tilgjengeligheten av bedre midler er. Zidovudine/ 
lamivudine bør reserveres for pasienter i spesielle situasjoner som kvinner som enten 
er, eller har planer om å bli gravide, og pasienter som skal returnere til land der 
tilgangen på alternative NRTI er begrensede. 

Valg av NNRTI, PI eller integrasehemmer
Den virologiske og immunologiske effekt av medikamentregimer basert på NNRTI 
eller PI – og nå også integrasehemmeren raltegravir (Isentress) - anses å være like-
verdig, og valg av regime må tilpasses den enkelte pasient.

De tre klassene har forskjellige bivirkningsprofiler. PI baserte regimer gir flere gastro-
intestinale bivirkninger og lipidabnormaliteter, mens NNRTI preparatene oftere gir 
hudutslett og CNS bivirkninger. Integrasehemmeren raltegravir synes å ha få bivirk-
ninger og interaksjoner, men det er fortsatt et ”ungt” medikament og siste året har 
det kommet rapporter om alvorlige hudsymptomer og hypersensitivitetsreaksjoner. 
Det har også en mer usikker profil når det gjelder resistens.

Av NNRTI foretrekkes efavirenz som førstevalg, men nevirapin er fortsatt et  
alternativ. Rilpivirin er nylig godkjent til bruk hos behandlingsnaive og vil antagelig 
komme i løpet av våren 2012 bl.a. som en trippelkombinasjon i en pille sammen med  
tenofovir/emtricitabin. Så langt er det liten erfaring i Norge med rilpivirin. Etravirine 
er ikke godkjent til bruk hos behandlingsnaive. 

PI bør foretrekkes hos pasienter med NRTI og/eller NNRTI resistens, kvinner som 
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ønsker å bli gravide og pasienter med dårlig compliance. PI bør alltid være boostret 
med ritonavir, da dette er mest effektivt og gir mindre resistensutvikling. 

Non-nukleosid analoger (NNRTI)
Efavirenz (Stocrin eller Atripla)� Efavirenz foretrekkes av mange ved oppstart i dag 
siden det har vist seg å være et effektivt medikament og Atripla var den første kom-
binasjonstabletten som kunne doseres som 1 tablett 1 gang om dagen. De vanligste 
bivirkningene er unormale drømmer, svimmelhet og humørendringer. Efavirenz kan 
være teratogent – se detaljer om dette i eget kapittel om hiv og kvinner. Ulempen 
ved efavirenz er medikamentets lave genetiske barriere mot resistens. Dette stiller 
strenge krav til etterlevelse hos pasienten. 

Nevirapin (Viramune)� Nevirapin er et alternativ til efavirenz hos kvinner som planleg-
ger graviditet, hos pasienter med psykiske sykdommer eller høye lipider. En annen 
fordel med nevirapin er at det ikke behov for dosejusteringer i forbindelse med dialyse. 

Bruk av nevirapin medfører en viss risiko for hudutslett og hepatitt. Risikoen for  
hepatitt minskes hvis medikamentet brukes innen følgende CD4 grenser: kvinner  
< 250 CD4 celler/μl, menn < 400 CD4 celler/μl. Pasienter med aktiv hepatitt B eller C 
og pasienter med forhøyede levetransaminaser skal ikke bruke medikamentet.  
Det er viktig å være klar over at overnevnte grenser for CD4 ikke gjelder hvis  
pasienten allerede er supprimert – det ansees da som trygt å skifte f.eks. fra  
efavirenz til nevirapin selv om CD4 er over hhv 250/400.

Proteaseinhibitorer (PI)
Lopinavir/ritonavir (Kaletra)� Lopinavir/ritonavir gitt to ganger daglig har lengst 
dokumentert effekt av alle PI. Den vanligste bivirkningen har vært GI besvær, men 
problemet er mindre nå med tabletter istedenfor de gamle kapslene. Lopinavir/
ritonavir kan gi dyslipidemi, spesielt hypertriglyceridemi, men forskjellen i forhold til 
andre kombinasjoner er ikke veldig stor. Kaletra er fortsatt den mest brukte PI hos 
gravide og ved PEP – se egne kapitler. 

Atazanavir (Reyataz) + Ritonavir (Norvir)� Atazanavir + ritonavir i engangsdosering 
har noe mindre metabolske og gastrointestinale bivirkninger enn lopinavir/ritonavir. 
En vanlig bivirkning er hyperbilirubinemi, men dette medfører oftest ikke  
transaminasestigning og er sjelden årsak til seponering. Absorbsjon av atazanvir 
krever lav pH i ventrikkelen og medikamenter som øker pH kan hemme absorb-
sjonen. Dette er mest uttalt for protonpumpehemmere som ikke anbefales gitt  
sammen med atazanavir/ritonavir.

Darunavir (Prezista) + Ritonavir (Norvir)� Darunavir gitt en gang daglig med  
ritonavir gir lite bivirkninger og er i økende grad tatt i bruk det siste året også i 
Norge. Darunavir er nå sidestilt med lopinavir og atazanavir både i de europeiske  
og de amerikanske retningslinjene.

Oppfølgning av hiv-positive kvinner
Prevensjon
Man bør diskutere prevensjon (ikke bare kondom), barneønske og graviditet hos alle 
hiv-positive kvinner i fertil alder. Kondom/femidom gir ikke god nok beskyttelse  
mot graviditet. Det er signifikante interaksjoner mellom østrogener/gestagener i 
hormonelle antikonsepsjonsmidler og flere NNRTI og PI. I praksis betyr det at effek-
ten av de fleste hormonelle antikonsepsjonsmidler (inkl p-piller, ”mini-piller”, ringer, 
p-plaster og –staver) blir redusert, slik at man ikke kan stole på dem som prevensjons-
middel. Dette er det svært viktig å informere pasientene om. 

Sjekk alltid interaksjoner.no eller tilsvarende før overnevnte kombinasjoner.

 • Kaletra gir reduserte hormonnivåer og usikker preventiv effekt. 

 • Atazanavir/ritonavir.

 • Efavirenz gir økte nivåer av ethinylestradiol og reduserte gestagennivåer,  
 og egner seg dårlig sammen med hormonell antikonsepsjon.

 • Raltegravir har ingen interaksjoner med hormonell antikonsepsjon.

 • Hormonspiral, kobberspiral og Depo-Provera kan brukes uavhengig  
 av behandlingsregime.

Graviditet
En gravid kvinne med hiv bør håndteres av et team bestående av infeksjonsmedisiner, 
fastlege, helsestasjon, jordmor og gynekolog. Teamet bør knytte kontakt så fort 
graviditeten er bekreftet. Infeksjonsmedisiner kan henvise til ultralyd og fødeplass 
ved den avdelingen kvinnen skal føde (eventuelt ved å fylle ut svangerskapsskjema) 
og avklare fastlegens rolle i oppfølgningen. Infeksjonsmedisiner gjør initialt CD4 
målinger og HIV RNA; evt med resistenstesting ved viremi. Deretter månedlige kon-
troller av HIV RNA, evt CD4 målinger etter behov. Infeksjonsmedisiner tilser at det 
er gjort serologi for syfilis, rubella, hepatitt B og C samt gynekologisk undersøkelse 
med cervixcytologi (hvis ikke gjort siste år) og chlamydia og evt Gc sjekk. Dette kan 
gjøres hos fastlege eller gynekolog ut fra hva som er praktisk. Kvinnen bør settes 
på Hemofer 30 mg daglig. Jordmorkontroll i uke 12. Jordmor har rutinemessig UL 
og samtale i uke 18, samtale jordmor u 28. Uke 36 skal fødselen planlegges (gyne-
kolog, jordmor, infeksjonsmedisiner). Ved større klinikker kan det være nyttig å ha 
fellesmøte hvert kvartal. Kontinuiteten bedres hvis en sykepleier holder oversikt over 
de hiv positive som er knyttet til klinikken.

Antiretroviral behandling i svangerskap
Ubehandlet kvinne blir gravid: ART startes ved u 12 – 20 eller så raskt som mulig 
dersom hiv diagnosen stilles etter uke 20. Oppstartstidspunkt vurderes bl.a. ut fra 
CD4 nivå, virusnivå, resistensproblematikk, fare for prematur fødsel og praktiske 
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hensyn. Resistensbestemmelse bør være gjort før oppstart, men må ikke forsinke 
behandlingen.

Kvinne under behandling blir gravid: Behandlingen kontinueres hvis hun er fullt 
supprimert. Dersom ikke optimalt regime: juster etter vanlige retningslinjer, men 
medikamenter med uheldige bivirkninger bør unngås (se under). 

Valg av ART i svangerskap
Ikke på ART fra før: lamivudin/ziduvudinog lopinavir/ritonavir har vært anbefalt  
kombinasjon i Norge og velges fortsatt av mange selv om ziduvudin kan gi anemi 
både hos mor og barn og lopinavir/ritonavir kan gi magebesvær hos mor.  
Abacavir/lamivudin eller tenofovir/emtricitabin kan gis istedenfor lamivudin/ 
ziduvudin. Atazanavir/ritonavir kan gis istedenfor lopinavir/ritonavir. 

Allerede på ART: Oftest ikke nødvendig å gjøre endringer, heller ikke om hun bruker 
efavirenz (se detaljer under) eller atazanavir (ikke fare for bilirubinstigning).

Efavirenz bør fortsatt ikke brukes i første trimester. Nevralrøret lukkes i 6.uke så da er 
”faren over”. Hvis en fertil kvinne planlegger graviditet eller har usikker prevensjon 
bør hun ikke bruke efavirenz. Alle fertile kvinner som skal bruke efavirenz bør ta en 
gravitest før oppstart og bruke sikker prevensjon (se over).

 • Unngå nevirapin hvis 1) ikke startet før kvinnen ble gravid 2) ved CD4 >250  
 og 3) ved fare for nevirapin resistens pga tidligere behandling (oftest i Afrika).

 • Unngå ddI og stavudin.

 • Unngå saquinavir (på grunn av nylig påvist tendens til PR og QT forlengelse)  
 og nelfinavir. 

Nyere midler: Darunavir har ikke nok dokumentasjon. Raltegravir har ikke nok 
dokumentasjon - kan vurderes ved resistens. Etravirin har ikke nok dokumentasjon. 
Maraviroc og enfuvirtid: passerer ikke placenta – kan vurderes ved resistens. 

Mål for behandlingen
Oppnå supprimert virus i god tid før fødselstidspunkt, i.e. uke 36. 

Fødselen
Forløsningsmetode og antiretroviral behandling under fødselen

1� Supprimert virus (< 50 kopier) ved uke 36; helst ved minst to foregående målinger og 
ingen koinfeksjon (Hepatitt B, C eller pågående herpesutbrudd):
Forsøk på vaginal forløsning anbefales og kvinnen bør motiveres for dette i god tid 
før fødselen. Intravenøs zidovudin er ikke nødvendig ved virus < 50 kopier/ml ved 
uke 36 og (helst) ved 2 foregående målinger. Dette gjelder både ved planlagt vaginal 

fødsel og planlagt keisersnitt. Fortsett peroral ART gjennom fødselen.

Obstetriske komplikasjoner: Man må informere kvinnen om at selv om man forventer 
vaginal fødsel kan det skje endringer underveis. Hvis det går > 4 timer etter  
vannavgang bør f.eks. keisersnitt sterkt vurderes. Skalpelektroder og annen  
instrumentasjon av barnet bør unngås. Ved prematur fødsel (før uke 34) må i.v.  
zidovudin vurderes (se dosering under).

2� VL> 50 kopier/ml ved uke 36 og/eller koinfeksjon med hepatitt B el C og/eller 
pågående herpesutbrudd
Planlagt keisersnitt i uke 38 anbefales. Intravenøs zidovudin startes 2 timer før 
inngrep. Dosering: Retrovir® 2 mg/kg første time, deretter 1 mg/time. OBS: Uregis-
trert preparat, kontakt sykehusets apotek for å ha gode lokale rutiner for å skaffe det 
til veie. I tillegg gis den perorale antiretrovirale behandlingen kvinnen står på fra før. 

3� Ubehandlet kvinne eller ukjent HIV RNA nivå i fødsel 
Keisersnitt anbefales. Zidovudin infusjon igangsettes umiddelbart (dosering se over)  
i tillegg til lamivudin (Epivir ®150 mgx2) og nevirapin (Viramune® 200 mg x1).  
lamivudin/ziduvudin (Combivir® 1 tablx2) gis i 1-2 uker etter fødsel for å unngå 
utvikling av NNRTI resistens. Snarlig konsultasjon med infeksjonsmedisiner for videre 
håndtering (innen 1 uke). Avdelingen bør jevnlig drøfte detaljer mht aktuelle regimer 
med lokal infeksjonsmedisiner.

Etter fødselen
Kvinne som ikke har behov for ART kan seponere umiddelbart etter fødsel, evt. 
fortsette med NRTI duoterapi (f.eks. lamivudin/ziduvudin) i 2 uker dersom kvinnen 
har brukt middel med lang halveringstid (f.eks. NNRTI) i tillegg til NRTI (knfr over). 
Alternativt kan hun fortsette med alle medikamentene til neste konsultasjon hos 
infeksjonsmedisiner. 

Kvinne med indikasjon for ART kontinuerer behandlingen.

Barnet skal ikke ammes, selv ikke om kvinnen er fullt supprimert på ART og barnet 
bruker profylakse.

Behandling og prøvetaking av barnet: 
Se retningslinjer: http://www.barnelegeforeningen.no eller kontakt lege med erfaring i å 
behandle barn med hiv (for eksempel ved Barneavdelingen, Oslo universitetssykehus).
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Posteksposisjonell profylakse (PEP)
Indikasjoner: ved signifikant risiko for hiv-smitte er det viktig å komme i gang med 
PEP raskest mulig, helst innen 4 timer. Alle akuttmottak og legevakter i Norge bør 
ha ferdige pakker med PEP som kan administreres uten konsultasjon med infeksjons-
medisiner. Legen som initierer behandlingen må ta i betraktning smitterisiko ved 
ulike typer eksponering, den hiv positives viremi og hiv-prevalens i den aktuelle 
populasjonen (hvis smittestatus er ukjent). 

 • Helsepersonell/andre yrkes-sammenhenger: eksposisjon på slimhinne/ 
 ikke-intakt hud eller stikkskader med penetrerende skade av hud fra person  
 med kjent eller høy risiko for hiv.

 • Deling av nål, sprøyte eller brukerutstyr med i.v misbruker med kjent hiv.

 • Seksuell risikosituasjon (analt/vaginalt samleie) med person med kjent eller  
 høy risiko for hiv. 

 • Annen smitterisiko etter skjønn.

Antatt transmisjonsrate hiv ved eksponering fra kjent hiv positiv som 
ikke står på behandling1

Eksponeringstype Antatt transmisjonsrate (%) 
Reseptivt analt samleie 0,1 - 3.0

Insertivt analt samleie < 0.1

Reseptivt vaginalt samleie 0.1 - 0.2

Insertivt vaginalt samleie 0.03 - 0.09

Reseptivt oralsex (fellatio) 0 - 0.04

Slimhinneeksponering 0.09

Stikkskade 0.3

Deling sprøyteutstyr 0.67

Blodoverføring 90 -100

HMS oppfølgning ved yrkeseksponering

 • Kfr arbeidsstedets HMS rutiner.

1 Fisher M, Benn P, Evans B, et al. UK guidelines for the use of of post-exposure prophylaxis for hiv 

following sexual exposure. Int J of STD & AIDS 2006; 17: 81-92

Blodprøver umiddelbart 
 • Av kilde: hiv antistoff/antigen kombinasjonstest (hiv ag/as-test), HIV RNA,  

 anti-HCV, HBsAg, antiHBs.

 • Hos hiv positiv kilde på ART, tas resistenstesting dersom  
 HIV RNA > 1000 kopier/ml, men man starter behandling uavhengig av dette.

 • Av den eksponerte: hiv as/ag-test, anti-HCV, HBsAg, anti-HBs, Leukocytter  
 med diff, trombocytter, kreatinin, bilirubin, ALAT, LD, ALP, evt graviditetstest.

 • Screening for annen seksuelt overført sykdom etter skjønn.

Initiering av profylakse
 • Snarest mulig, men kan vurderes opp til 72 timer.

 • Vanligvis velges 2 NRTI og 1 proteasehemmer.

 • Tenofovir/emtricitabin (Truvada) 1 tbl x 1 og Lopinavir/ritonavir (Kaletra)  
 2 tbl x 2 er førstevalg, men andre anbefalte kombinasjonsregimer kan også  
 brukes (ex Atazanavir (Reyataz) + ritonavir kombinert med tenofovir/emtricitabin  
 (Truvada) eller med zidovudine/lamivudine (Combivir).

 • Ta hensyn til evt virusresistens hos hiv positiv kilde.

 • HBV immunisering hvis aktuelt.

 • Oppstart i samråd med eller henvisning til nærmeste infeksjons spesialist  
 påfølgende virkedag for vurdering av behovet for videre profylakse.

Betaling
 • Medikamentene foreskrives på blå resept §4.

Behandlingstid
 • 4 uker.

Blodprøver ved oppfølgning
 • 2 uker: Hb, Leukocytter med diff, tromb, kreatinin, bili, ALAT, LD, ALP.

 • 1 mnd: Hiv as/ag test, ALAT og anti-HCV dersom kjent Hepatitt C pos.

 • 3 mnd: Hiv as/ag test (samt anti-HCV, HBsAg, anti-HBs, syfilis serologi hvis aktuelt).

Oppfølgning
 • Vurdering av risiko for ny eksposisjon, arbeidsmiljø og HMS tiltak.

 • Psykososial oppfølgning.

For ytterligere detaljer og bakgrunn, se Folkehelseinstituttets ’Faglige råd om bruk 
av posteksposisjonsprofylakse etter eksponering for hiv’, 2009, se fhi.no.
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Resistens ved hiv
Grunnlaget for resistensutvikling
Viktigste årsak til resistensutvikling er dårlig medikamentetterlevelse. Dette gir 
sub-optimale medikamentkonsentrasjoner som hemmer vill-type virus, men som gir 
replikativ fordel til virus med visse mutasjoner.

Resistenstesting
 • Utføres med genotypisk metode som påviser mutasjoner assosiert med nedsatt  

 følsomhet og resistens for de enkelte medikamenter. 

 • Testen utføres i plasma. Metoden krever HIV RNA > 500-1000 kopier/ml.  
 Med dagens rutinemetode kan resistensmutasjoner som forekommer med  
 frekvens på minst 20 % av viruspopulasjonen påvises.

 • Etter seponering av antivirale medikamenter kan relevante resistensmutasjoner  
 etter noe tid bli ”utkonkurrert” av mer replikasjonsdyktig villtypevirus.  
 For pasienter på antiviral behandling med virologisk svikt, bør analysen derfor  
 utføres i prøve tatt mens pasienten tar medisiner.

Indikasjoner for resistenstest
 • Nydiagnostiserte. Som ledd i epidemiologisk overvåking i regi av  

 Folkehelseinstituttet skal det tas resistenstest av alle nydiagnostiserte.  
 Dette inkluderer akutt serokonversjon, etablert infeksjon og infeksjon av ukjent  
 varighet uavhengig av demografisk bakgrunn. Prøven tas så snart som mulig  
 etter diagnosetidspunkt.

 • Virologisk behandlingssvikt (for definisjon se eget kap). Tas hos de med  
 virologisk svikt som tidligere har vært fullt virussupprimert, og hos de som etter  
 oppstart av behandling ikke oppnår full virussuppresjon i løpet av 6 måneder.  
 Bør tas mens pasienten står på sviktende antiviralt regime.

 • Graviditet, dersom ikke vedkommende allerede har full virussuppresjon.  
 Anbefales også ved kjent ubehandlet kronisk infeksjon.

 • Etter stikkskade eller annen signifikant eksponering, dersom slik prøve er  
 mulig fra kilden.

 • Mistanke om superinfeksjon. Resistenstest kan være aktuelt dersom  
 superinfeksjon med resistent virus mistenkes.

Prøve før oppstart av behandling fra pasient med kjent kronisk infeksjon, som ikke 
fikk utført resistenstest som nydiagnostisert, er sjelden aktuelt.

Terapisvikt
Mål for behandling er HIV RNA < 500 kopier/ml etter 12 uker og  
<50 kopier/ml etter 24 uker.

Virologisk svikt kan defineres som minst 2 målinger med HIV RNA > 50 kopier 6 mnd 
etter start (initiering eller modifisering) hos pasienter med pågående ART.  
Virologisk svikt må avgrenses fra det vi kaller ”blips”. Det er episoder av detekterbar  
lav viremi > 50 kop/ml som følges av ikke-detekterbare nivåer < 50 kop/ml uten  
endring i behandlingen. Det er usikkert om blips har patologisk betydning.  
Hvis pasienten har vedvarende lav viremi > 50 kop/ml eller høy viremi ansees det 
som terapisvikt og ikke blips. Følgende må kartlegges ved terapisvikt: 

 • Fullstendig medikamenthistorie.

 • Medikamentetterlevelse.

 • Tolerabilitet til eksisterende medikamentregime.

 • Rutiner ved medikamentinntak.

 • All medisin inkludert alternativ medisin må sjekkes mot interaksjoner  
 (bruk flere/oppdaterte kilder).

 • Endring i psykososial situasjon.

 • Resistens – tidligere tester, ny kan gjøres ved HIV RNA >500- 1000.

 • Kostvaner. Reisevaner.

 • Klargjøre alternativer.

 • Konsentrasjonsmåling?

Andre punkter å ta hensyn til
 • Eksisterende regime kontinueres til man gjør et skifte.

 • NRTI/NNRTI: ved svikt kan resistens utvikles innen uker.

 • Ved PI baserte regimer utvikles resistens senere. 

 • Tolking av resistensmutasjoner/råd fra ekspert.

 • Nytt regime bør ha minst 2 (helst 3) aktive medikamenter.

 • Arkiverte mutasjoner. 

 • Ny resistenstest mulig eller ikke.

HIV RNA mellom 200 og 500 kopier/ml
 • Sjekk medikamentetterlevelse.

 • Kontroller plasmaviremi.

 • Forbedre PI`s Pk om mulig.
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HIV RNA > 500/1000 kopier/ml
 • Skift regime så raskt som mulig.

 • Når resistensmutasjoner er påvist vil valg av nytt aktivt regime også være  
 avhengig av tidligere resistenstest og medikamenthistorie.

 • Diskuter med erfaren hiv-kliniker ved behov.

 • Nytt regime bør inneholde robust aktiv PI/r + et medikament fra ny klasse;  
 integrase, CCR5-hemmer eller fusjonshemmer.

 • Integrasehemmer er ikke resistensmessig robust nok til å erstatte PI/r alene. 

 • Tropisme-test må gjøres før oppstart CCR5-hemmer.

 • Fusjonshemmer er nå 3. valg på grunn av problematisk medikamentetterlevelse  
 over tid (injeksjoner).

 • Nytt regime må vurderes å utsettes dersom det ikke er mulig å finne minimum  
 2 nye aktive medikamenter hos klinisk stabile pasienter med CD4 > 100 /mm3. 

 • Hos pasienter med CD4 tall < 100/ mm3 og/eller høy risk for progresjon kan  
 funksjonell monoterapi/partiell virus-suppresjon måtte aksepteres, men dette  
 er sjelden nå.

Andre relevante momenter:
 • Ved uttalt NRTI resistens og påvist M184V/I mutasjon kan 3TC/FTC kontinueres  

 for å påvirke viral fitness.

 • Etravirin kan vurderes ut fra resistens selv ved tidligere svikt av NNRTI.

 • Unngå dobbelt PI/r.

 • Tolerabilitet, toksisitet og mulig effekt på fremtidige valg må også vurderes.




