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Region Norrbotten; Infektionssjukvård Sunderby sjukhus] VARD-5-10384, 1.0 HIV 

GODKÄNT DATUM  ANSVARIG PROCESSLEDARE 

2021-10-14 Sanne Hovmöller Magdalena Lindvall 

Lokalt vårdprogram HIV 

Berörda enheter 

Infektionsmottagningen Sunderby Sjukhus 

Syfte 

Tydliggöra omhändertagandet av patienter med HIV vid infektionsmottagningen på 
Sunderby sjukhus.  

Inför nybesök 

SSK 
Kalla patienten så snart som möjligt. 

Boka in kurator samtidigt som läkartiden. 

Avsätt ca 2 timmar för besöket. 

Boka tolk om behov finns. 

Beställ kopior på HIV-test inför besöket. 

Kontrollera om hepatit-serologier är tagna tidigare. Beställ kopior i så fall. 

Kolla om konfirmationsprovet är taget, om inte tas det vid besöket. 

Ta fram smittskyddsinformation på lämpligt språk på Smittskyddets hemsida, 
Smittskyddsblad  

Om det gäller asylsökande kontaktas flyktingsjuksköterska på hemorten för hjälp 

att vidarebefordra tiden och planering av resa. 

Vid nybesöket 
Om möjligt gemensamt besök med läkare och kurator 

Läkare 
Meddela patienten HIV-svaret. 

Samtal om vad HIV är. 

Information till ev. anhörig och ställningstagande till HIV-test på den anhörige. 

Information om postexpositionsprofylax. 

Anamnes och status. 

Smittskyddsinformation. 

Delge patienten skriftlig smittskyddsinformation på lämpligt språk. 

Ev. remiss till lungröntgen, gynekologisk undersökning och tandläkare. 

Smittskyddsanmälan om det inte är gjort tidigare. 

Registrera patienten i InfCareHIV. Informera muntligt om kvalitetsregistret och dela 

ut skriftlig information (se InfCareHIV) 

Kurator 
Bedöma behov av/erbjuda psykosocialt stöd.  

Informera om och vid behov erbjuda anhörigstöd. 

Socialjuridisk information vb. 

Återkoppla fortsatta kontakter till ssk. 

Smittspårning påbörjas – se PM: Rutiner för smittspårning 

https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Smittskydd/
https://www.nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--och-sjukvard/Smittskydd/Smittskyddsblad/
https://qrcstockholm.se/register/anslutna-register/infcarehiv-och-infcarehepatit/
https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-6373
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SSK 
Provtagning enligt PM: Provtagning vid HIV – Nybesök- provpaket NHRU 

Samordna nästa besök med ev. lungröntgen 

Boka in nästa besök så att patienten får kallelsen med sig. 

Förse patienten med telefonnummer till mottagningen. 

Ev. meddela flyktingsjuksköterska den nya tiden för planering av resa. 

Skriv in patientens tolkbehov samt namnet på patientens kurator i PA11 i VAS 

samt InfCareHIV. 

Andragångsbesök 

Läkare 

Kontrollera att patienten tagit till sig smittskyddsinformation. 

Kurator 

Information om stödorganisationer (alternativt vid nästa besök). 

SSK 
Ev. provtagning enligt ordination. 

Tillhandahåll informationsmaterial på lämplig nivå till patienten om HIV-infektion ex. 
Ett liv med HIV nr 1-8. Notera i VAS vilket material patienten fått. 

Fortsatta besök-  
om obehandlad patient alltid läkarbesök 

Läkare 
Patientens fysiska och psykiska behov styr uppföljning. 

Förberedelse inför behandlingsstart, informera om vikten av följsamhet 

Se över vaccinationsbehov. 

Kurator 
Fortsatt samtalskontakt utifrån patientens behov. 

Meddela ssk om kontakten avslutas. 

SSK 
Provtagning enligt PM: OHRU 

Samordna besök. 

Återkoppla till tidigare givet informationsmaterial. Komplettera v b. 

Återkoppling av tidigare besked. 

Komplettering av information, anamnes och status. 

Ställningstagande till behandlingsbehov/profylax. Se RAV (Referensgruppen för 
antiviral terapi) rekommendationer. 

Ställningstagande till behandling av co-infektioner ex hepatit C (se RAV). 

Uppföljning av förra samtalet för ev. fortsatt samtalskontakt. 

Smittspårningsarbetet fortsätter. Se PM: Rutin smittspårning 

https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10593
http://www.sls.se/RAV/Rekommendationer/HIV/
http://www.sls.se/RAV/Rekommendationer/HIV/
https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-6373
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Inför behandlingsstart 

Läkare 
Informera om ART (målsättning, olika regimer för behandling, resistens). 

Livsstilsinterventioner. 

Förklara hur behandlingen följs genom kontroll av CD4 och HIV-RNA. 

Informera om vikten av följsamhet. 

Informera om biverkningar. 

Övriga mediciner, interaktioner och ev. läkemedelskänslighet 

Beslut om behandlingsregim enligt RAV 

Förbered recept för behandlingsstart. Notera på recepten att läkemedlen är kost-

nadsfria enl. Smittskyddslagen. 

Ställningstagande till behov av inläggning vid behandlingsstart på avdelning alter-

nativt patienthotell.  Vid planerad inläggning på patienthotellet skrivs anteckning i 

JO20. 

Kurator 

Undersöka hinder för följsamhet; Psykologiska, kognitiva, sociala, patientens egna 

uppgivna skäl, läkemedelsrelaterade eller socioekonomiska samt patientens moti-

vation.  

Återkoppla till behandlande läkare och sjuksköterska. 

Sjuksköterska 
Provtagning enligt PM: Provtagning vid HIV - Inför behandlingsstart-Analyspaket 

IHRU 

Tillhandahåll informationsmaterial om behandling ex Ett liv med HIV nr 2 och 4, 

Kombinationsbehandlingens ABC och informationsskriften Resistens vid HIV.  

Notera i VAS vilket material som lämnats till patienten. 

Ta fram skriftlig information om läkemedlen på patientens modersmål via Karo-

linska universitetssjukhusets hemsida för infektion eller European Medicines 

Agency 

Samordna besök för behandlingsstart med läkare, sjuksköterska och kurator.  

Boka tolk om behov finns. 

Informera om rutin vid receptförskrivning, ex. apoteket måste beställa hem medici-

nerna, framförhållning behövs etc 

  

https://www.sls.se/RAV/Rekommendationer/HIV/
https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10593
https://www.karolinska.se/for-vardgivare/tema-akut-och-reparativ-medicin/infektionssjukdomar/patientinformation-hiv-lakemedel/
https://www.ema.europa.eu/en/medicines
https://www.ema.europa.eu/en/medicines
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Behandlingsstart 

Läkare 
Upprepad information om ART, följsamhet och biverkningar. 

Förklara behandlingsregimen i detalj. 

Skriftlig information av ordinationen. 

Lämna ut skriftlig information om läkemedlen. 

Informera om vad patienten skall göra om doser missas, försenas eller kräks upp. 

Ta upp ev. matrestriktioner och användning av naturläkemedel. 

Kurator 
Uppföljning av patientens motivation inför behandling. 

Sjuksköterska 
Vid behov tillhandahåll speciellt utformad läkemedelsdosett 

Säkerställa att patienten förstått informationen om behandlingsregim och ev. do-

settdelning. Återkoppla till tidigare given skriftlig information om behandling.  

Förklara hur mediciner skall förvaras. 

Förklara ingående rutiner för att hämta ut läkemedlen från Apoteket och vikten av 

att beställa nya mediciner minst 1 vecka innan de tar slut.  

Informera patienten om att recepten skall sparas till nästa uttag (max 4 uttag). 

När det inte finns fler uttag på receptet skall Infektionsmottagningen kontaktas för 

att få nya recept. 

Provtagning enligt PM: Provtagning vid HIV – inför behandlingsstart IHRU om detta 

inte är gjort vid föregående besök. 

Samordna nytt återbesök inom 2-4 veckor (sjuksköterska, läkare och kurator). 

Första uppföljande besöket efter behandlingsstart 

Läkare 
Efterhöra om ev. symtom på biverkningar. 

Kontroll av följsamhet (rätt antal tabletter vid rätt tillfälle). 

Kliniskt status. 

Kurator 
Uppföljning och bedömning av fortsatt kontakt. 

Sjuksköterska 
Uppföljning av hur läkemedelshanteringen fungerat. 

Kontrollera om patienten förstått när och hur läkemedlen hämtas från apoteket. 

Provtagning enligt PM: Provtagning vid HIV – Behandlade BHRU  

Samordna nästa återbesök om ytterligare 2 månader 

https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10593
https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10593
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Andra uppföljande besöket efter behandlingsstart 

Läkare 
Efterhöra om ev. symtom på biverkningar. 

Kontroll av följsamhet (rätt antal tabletter vid rätt tillfälle). 

Kliniskt status. 

Återbesök efter individuell bedömning och utifrån behandlingssvar 

Kurator 
Vid behov, fortsatt samtalskontakt/stöd och motivationsarbete. 

Sjuksköterska 
Uppföljning av hur läkemedelshanteringen fungerat. 
Provtagning enligt PM: Provtagning vid HIV - Behandlade BHRU 
Samordna nästa återbesök.   

Fortsatta besök under behandling 
Vid stabil ART åb var 6:e månad, var annan gång hos ssk respektive läkare 

Läkare 
Efterhöra om ev. symtom på biverkningar. 

Kontroll av följsamhet (rätt antal tabletter vid rätt tillfälle). 

Kliniskt status. 

Efterhöra följsamhet till smittskyddsföreskrifter 

Förnya recept. 

Ställningstagande till intervall av återbesök, informera om ssk-mottagning var 6:e 

månad.   

Kurator 

Fortsatt kontakt vb. 

Sjuksköterska 

Efterhör om symtom på biverkningar 

Kontroll av följsamhet 

Blodtryck, puls, vikt 

Efterhör följsamhet till smittskyddsföreskrifter 

Provtagning enligt PM: Provtagning vid HIV – BHRU 

Hälsoenkät 1 ggr per år 

Boka nästa återbesök 

  

https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10593
https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-2529
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Förstagångsbesök vid konstaterad graviditet 

Läkare 
Remiss till Specialistmödravården för att via ultraljud fastställa exakt graviditets-

längd. 

Översyn av ev. pågående behandling och för obehandlade initiering av ART. Se 

RAV. 

Information om rutiner för graviditet vid samtidig HIV-infektion. 

Kliniskt status. 

Initiera kontakt med patientens barnmorska på MVC för information om rutiner och 

fortsatt planering. 

Ställningstagande till intervall av återbesök. Se lokalt PM: HIV i samband med gra-

viditet och förlossning 

Kurator 

Om kurator inte redan är inkopplad så etableras kontakt för att bedöma behov och 

erbjuda psykosocialt stöd. I övrigt se under rubriken ”Behandlingsstart”. 

Sjuksköterska 
Provtagning enligt ordination. Se PM: Provtagning vid HIV IHRU 

Ombesörja att läkemedel finns tillgängliga för planerad behandlingsstart. 

Samordna nästa återbesök om möjligt med besök på specialistmödravården 

I övrigt se under rubriken ”Behandlingsstart” om patienten inte tidigare haft behand-

ling eller skall byta behandlingsregim. 

Fortsatta besök vid graviditet 

Läkare 
Upprepad information om rutiner för graviditet vid samtidig HIV-infektion. 

Fastställande av datum för elektivt sectio i de fall det är aktuellt (i regel 10-14 dgr 

före beräknad partus). 

Kopia av journalanteckning med uppgifter om planerad ART-behandling skickas 

från infektionsmott till smvc. 

Fastställa att handläggningen följer PM för HIV i samband med graviditet och för-

lossning 

Ställningstagande till intervall av återbesök enligt PM HIV i samband med graviditet 

och förlossning 

Kliniskt status. 

Kurator 
Fortsatt kontakt under hela graviditeten v b. 

https://www.sls.se/RAV/Rekommendationer/HIV/
https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7189
https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7189
https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10593
https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7189
https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7189
https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7189
https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7189
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Sjuksköterska 
Provtagning enligt PM: Provtagning vid HIV – BHRU 

Samordna nästa återbesök. 

Se till att Retrovir inf.konc (10 mg/ml) och Retrovir mixtur (10 mg/ml) finns beställt 

till avd 35. 

Fortsatt provtagning under graviditet 

Läkare 
Bevaka HIV-RNA, ställningstagande till förstärkt behandling och indikation för vagi-

nal förlossning kontra sectio 

Kurator 

Fortsatt kontakt under hela graviditeten v b. 

Sjuksköterska 
Rav's rekommendationer-Profylax och behandling av hivinfektioner vid graviditet 

2017 

Provtagning enligt PM: Provtagning vid HIV – BHRU 

Vid planerad vaginal förlossning kontroll av HIV-RNA var annan vecka from v 32. 

Om sectio planeras kontroll var 3:e månad samt 3 veckor före planerat sectio. 

Samordna nästa återbesök. 

Se till att Retrovir inf.konc (10 mg/ml) och Retrovir mixtur (10 mg/ml) finns beställt 

till avd 35. 

Sista besök ca 4 veckor innan planerat sectio/planerad 
förlossning 

Läkare 
Upprepad information om rutiner för graviditet vid samtidig HIV-infektion. 

Information av förlossningsläkare inför förlossningen oavsett förlossningssätt enligt 

lokalt PM: HIV i samband med graviditet och förlossning 

Informera patienten om att bröstmjölksersättning kan skrivas ut som en livsme-

delsanvisning av barnläkaren i samband med utskrivning från BB. 

Kliniskt status. 

Kurator 
Vid behov, fortsatt samtalskontakt fram till och efter förlossning. 

Sjuksköterska 
Provtagning enligt PM: Provtagning vid HIV – BHRU 

Ombesörja att läkemedel enligt ordination och RAVs rekommendationer finns till-

gängliga på förlossningsavdelningen i god tid inför sectio eller beräknad vaginal 

förlossning. 

Planera nästa 6 veckor efter BP som samordnas med barnmottagningen 

https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10593
https://www.sls.se/rav/rekommendationer/hiv/Profylax-och-behandling-av-hivinfektion-vid-graviditet-2017/
https://www.sls.se/rav/rekommendationer/hiv/Profylax-och-behandling-av-hivinfektion-vid-graviditet-2017/
https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10593
https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-7189
https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10593
https://www.sls.se/rav/rekommendationer/hiv/Profylax-och-behandling-av-hivinfektion-vid-graviditet-2017/
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Postexpositionsprofylax PEP- 
Jourhavande infektionsläkare skall kontaktas 
omedelbart 

Läkare 
Anamnes och status inför ställningstagande till indikation för PEP. Se lokalt PM: 

HIV - Postexpositionsprofylax PEP Aktuella läkemedel enligt PM finns alltid till-

gängliga på avd 35, Sunderby Sjukhus. 

Behandling påbörjas så snart som möjligt, helst inom 4 timmar. 

Informera sig om ev. förekomst av riskbeteende som kräver åtgärder. 

Utfärda recept (kostnadsfritt enligt SmL) 

Informera om vikten av följsamhet till behandling och e v biverkningar. 

Kurator 
Erbjuda samtalskontakt för stöd.  

Preventionssamtal för att förhindra risk för att smittas. 

Sjuksköterska 
Provtagning enligt PM: HIV - Postexpositionsprofylax PEP 

Planera fortsatt provtagning och återbesök enl. PM: HIV - Postexpositionsprofylax 

PEP 

Pre Expositionsprofylax PrEP 

Preexpositionsprofylax rekommenderas i första hand till män som har sex men 

män (MSM) som i en samlad bedömning har ett sexuellt beteende som utgör en 

betydande risk för att smittas av hiv och där andra smittförebyggande åtgärder 

bedöms otillräckliga. Faktorer som talar för ökad risk är två eller flera STD (go-

norre, klamydia, lymfogranuloma venerum) oavsett lokal under senaste 2-

årsperioden och/eller syfilis senaste 5-årsperioden. Ökad risk föreligger också om 

anamnesen innehåller uppgifter om droganvändning i samband med sex, uppgifter 

om försäljning av sex eller resor till länder där incidensen av HIV är hög och 

oskyddade sexuella kontakter förväntas ske. 

PrEP kan även övervägas till andra personer där risk för smitta bedöms vara be-

tydlig. 

Rekommenderat läkemedel 
 Truvada® (eller i förekommande fall motsvarande generiska preparat) fö-

reskrivs inledningsvis för 1 månad (ett uttag).  

 Indikation ”PrEP” anges på recept samt dosering 1 tablett en gång daglig-

en  

 Förmånstyp; Kostnadsfritt enligt SML. 

Inför behandlingsstart  
Information om: 

 att PrEP inte utgör ett 100%-igt skydd mot hiv  

 att PrEP inte skyddar mot andra STI vilket kondom gör  

https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10574
https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10574
https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10574
https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=VARD-5-10574
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 potentiella biverkningar (njurfunktion och benmineralisering)  

 

Provtagning: 

 HIV-serologi (4:e generationen)  

 Hepatit B-serologi (uteslutning av kroniskt bärarskap)  

 P-kreatinin / GFR  

 U-protein HC/kreatinin [8]  

 Klamydia och gonorré från samtliga lokaler, syfilis-serologi  

 

Vaccination:  

 Erbjud hepatit B vaccination till alla som saknar skydd  

 

Uppföljning:  

Efter 1 månad  

 Samtal om följsamhet samt eventuella biverkningar  

 HIV-serologi (4:e generationen)  

 P-kreatinin  

 U-protein HC/kreatinin  

 Receptförnyelse för ytterligare 2 månader.  

 

Därefter var 3:e månad  

 Samtal om följsamhet, säker sex, riskreducering.  

 HIV-serologi   

 Provtagning för klamydia, gonorré, syfilis  

 Receptförnyelse för 3 månader (ett uttag)  

 

Provtillägg var 6:e månad  

 P-kreatinin  

 U-protein HC/kreatinin  

 

Extra åtgärder som kan övervägas 

 Hepatit A-serologi inför behandlingsstart och erbjudande av vaccination till 

de som saknar skydd  

 Hepatit C-serologi 1 gång/år samt tillägg av ALAT vid varje blod-

provtagning för tidigupptäckt av hepatit C  

 6 ml EDTA blod som sparas i samband med varje blod-provtagning i syfte 

att i efterhand kunna analysera HIV RNA vid ev. HIV-smitta  


