
Registerets kvalitetsmål  

UNAIDS har «90-90-90 innen 2020» som globale mål. Det betyr at 90% av landets hiv-

positive skal kjenne sin egen hivstatus, 90% av dem skal stå på antiretroviral terapi og 90% av 

dem igjen skal være virussupprimert. Med dette som et overordnet mål har NORHIV - i tett 

samarbeid med fagmiljø og brukergruppe - valgt 10 spesifikke kvalitetsmål: 

1. Gjennomsnittstid fra diagnose (i Norge) til første besøk hiv-klinikk: mål < 4 

uker 

Denne indikatoren sier noe om «connection to care» og hvor lenge pasienten må vente på å få 

kvalitetssikret informasjon, ivaretagelse og behandling. Tiden mellom hivdiagnosen og første 

møte på hiv-klinikken er en kritisk fase hvor pasienten trenger betydelig støtte og hjelp. 

Kvalitetsindikatoren er utviklet i tett samarbeid med brukergruppen som har gitt klare 

tilbakemeldinger om at tiden fra hivdiagnose til kvalitetssikret ivaretagelse ved en spesialisert 

hiv-klinikk ofte blir for lang. 

2. Gjennomsnittstid fra første diagnose (i Norge) til start av antiretroviral terapi 

(ART). 

3. Andel nydiagnostiserte med aids og/eller CD4 < 200: mål < 20 % 

Indikatoren sier noe om landets teste-aktivitet og hvor mange som går for lenge med 

sykdommen før den blir påvist. CD4 < 200 er et uttrykk for dårlig immunforsvar. Målet er å 

påvise hivsmitten på et tidligst mulig tidspunkt, det vil si når immunforsvaret fortsatt er 

intakt.  

4. Andel nydiagnostiserte påvist i omslagsfasen: mål > 20 % 

Det mest gunstige er å påvise hiv allerede i omslagsfasen - ikke minst fordi pasienten ofte er 

aller mest smittsom i den perioden han/hun ikke kjenner sin status. Det pågår for tiden ulike 

prosjekter for å øke testeaktiviteten, og det er stor etterspørsel etter overnevnte data. Økt 

testeaktivitet har vært og er et viktig verktøy for å få ytterligere kontroll med den lokale hiv-

epidemien vi har hatt i gruppen menn som har sex med menn.  

5. Andel pasienter på hivbehandling: mål 100 % 

I henhold til «Faglige retningslinjer for oppfølgning og behandling av hiv» anbefales alle 

hivpasienter å starte hivbehandling så snart diagnosen er stilt. Indikatoren sier også noe om 

«connection to care» og at hiv-positive blir informert og motivert for behandling på en riktig 

måte. En lav andel på behandling (< 90%) vil være grunnlag for å se nærmere på årsaken til 

dette.  

6. Antall pasienter uten hivbehandling som har CD4 nivå < 350: mål = 0 

Indikatoren sier noe om hvor mange pasienter med spesielt høy risiko for alvorlige 

infeksjoner og død man ikke har lykkes med å motivere/ hjelpe til medisinsk behandling. Tett 



samarbeid med andre instanser innen helsetjenesten, god psykososial kartlegging på et tidlig 

tidspunkt, samtaler og behandling av depresjon og/eller avhengighet, samtaler omkring 

religiøse motforestillinger kan være aktuelle intervensjonsmetoder.  

7. Antall pasienter på hivbehandling med hivrna < 50 kopier/ml: mål > 95% 

Andel med viruskontroll er en av UNAIDS sine «90-90-90» mål. Siden vi allerede har nådd 

90% målet har vi satt oss ytterligere mål, dvs. at > 95% på behandling skal ha full 

viruskontroll.  Det bemerkes at vi også har satt oss høyere mål enn WHO mht. definisjonen av 

viruskontroll, siden vi har valgt < 50 kopier/ml.   

Denne indikatoren sier noe om hvor mange av pasientene som har stått på behandling i over 6 

måneder som har tilnærmet full virus-suppresjon. For at flest mulig skal oppnå dette må 

klinikken arbeide systematisk med pasientinformasjon, motivasjon og i enkelte tilfelle 

betydelig tverrfaglig samarbeid. Uansett vil enkelte pasienter ha dårlig «adherence», det vil si 

dårlig medikamentetterlevelse. Konsekvensen kan være sviktende immunforsvar og hiv-

relaterte sykdommer og plager. Pasienter med dårlig etterlevelse har økt risiko for utvikling 

av hiv-resistens og med det redusert utvalg av midler med effekt mot hivviruset.  

8. Andel pasienter som har vært på kontroll siste år: mål > 95 % 

Denne indikatoren sier noe om "retention in care" dvs. klinikkens evne til å holde kontakt 

med pasientene slik at de får tatt sine blodprøver og får sine resepter. For å holde oversikt 

over hvilke pasienter de har ansvar for må klinikkene ha gode rutiner for registrering av 

pasientene. Det samme gjelder de pasientene som overføres til andre klinikker enten det 

gjelder innenfor eller utenfor landets grenser. 

9. PREM/PROM  

NORHIV har testet ut et pasientrapportert utfallsmål ved Infeksjonsmedisinsk poliklinikk på 

Ullevål. Pasienten fylte ut et skjema med følgende spørsmål: «På en skala fra 0 (svært 

misfornøyd) til 10 (svært fornøyd) hvor godt fornøyd du er totalt sett med oppfølgningen på 

poliklinikken? Sett kryss ved det tallet du mener passer best». På skjemaet var det et fritekst-

felt hvor man kan komme med forslag til forbedringer. Variabelen var ikke optimal. Våren 

2016 ble det igangsatt et samarbeid med fagmiljøet, brukergruppen og kvalitetsregistermiljøet 

i Bergen med valg av standardiserte PROM og PREM verktøy som gjør det mulig å 

sammenligne hivpasienter med andre norske kronikergrupper f.eks. pasienter med diabetes 

eller leddgikt. Valg av PROM og PREM vil skje i Styringsgruppen etter råd fra 

Referansegruppen og i samarbeid med kvalitetsregistermiljøet i Bergen.   

10. Årlig dødelighet: mål < 1 % 

Denne indikatoren er vårt harde endepunkt. Ved hivepidemiens begynnelse på 80-tallet var 

den årlige dødeligheten meget høy. Med dagens effektive kombinasjonsbehandling bør den 

årlige dødeligheten blant hiv-positive være på nivå med normalbefolkningen. I Sverige er 

gjennomsnittlig årlig dødelighet blant hiv-positive på < 1%, men hvis man ser på gruppen 

sprøytemisbrukere er tallene høyere. Ulikheter mellom risikogruppene er noe NORHIV også 

vil se nærmere på etter hvert. 
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