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Sjuksköterskebaserad mottagning för HIV-
patienter 

Syfte 
Optimera omhändertagandet av patienter med HIV ur ett medicinskt och omvård-

nadsmässigt perspektiv men också för att förbättra det psykosociala omhänderta-

gandet av denna patientgrupp. 

Omfattning 

Infektionsmottagningen, Sunderby sjukhus.  

Alla patienter med stabil HIV-behandling och där inga medicinska eller andra 

kontraindikationer föreligger. Bedömningen att initiera växelvisa läkare och ssk-

mottagningsbesök sker av ansvarig läkare och i samråd med patienten. Enligt nat-

ionellt vårdprogram bör patienter med stabil ART kontrolleras minst 2 ggr per år, 

dvs 1 läkarbesök och 1 besök på ssk-baserad mottagning per år. 

Ansvarsfördelning 
Kompetensväxling av läkaruppgifter till erfarna sjuksköterskor för mottagning av 

särskild utvald grupp av HIV-patienter. 

Beskrivning arbetsgång 

 Patienter som av ansvarig läkare väntelistas för ssk-besök bokas in till 

sjuksköterska för 30 minuters besök.  

 Tillgodose att rum finns ledigt för ostört samtal. 

 Om möjligt bör patienten bokas till samma ssk vid varje framtida besök. 

 Besöket ska samordnas med kurator om behov föreligger 

 Tolkbehov ska alltid tillgodoses för de patienter som har behov av detta. 

 Vid besöket används särskild lathund som hjälp för strukturell anamnes-

upptagning, kontroll av följsamhet till medicineringen, kontroll av biverk-

ningar och för att ex. fånga upp riskbeteende, se nedan. 

 Provsvar förs in i kvalitetsregistret InfCare-HIV. 

 Erbjud patienten att delta i hälsoenkäten kopplat till kvalitetsregistret. 

 Uppdatering sker av kontaktuppgifter på FME-mottagning i länet. 

 Provtagning enligt lokalt vårdprogram för HIV eller särskild ordination 

från PAL. 

 Dietistkontakt förmedlas om behov finns. 

 Kontrollera behov av dosett eller informationsmaterial. 

 Kontroll puls och blodtryck. 

 Kontroll vikt. 
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LATHUND för SSK-BASERAD HIVMOTTAGNING 
 

 Hur mår Du idag? 

 Har Du varit sjuk sedan föregående besök? 

 Symtom (om sjukdom)? 

 Sökte Du hjälp av sjukvården. 

 Behandling? 

 Kvarstående symtom? 

 Frisk nu? 

 Har något hänt i ditt sedan föregående besök? 

 Ny partner? (graviditetsönskan)? 

 SFI? Arbete? Fritidssysselsättning? 

 Reflektioner och frågor omkring din sjukdom? 

 Familjesituation? Nyanlända familjemedlemmar? 

 Har Du börjat med medicin sedan förra besöket? 

 Vilken HIV medicin tar Du nu? 

 Biverkningar? 

 Har Du glömt någon dos senaste 2 veckorna? Senaste månaden? Sedan fö-

regående besök? 

 När glömmer du i så fall medicinen? 

 Har du kvar något på receptet? 

 Oskyddad sex? 

 Sprucken kondom? 

 Rökning? 

 Provsvar, brev, telefon m m? 

 Är det något mer Du funderar på? 

 Är det något Du vill att jag ska framföra till din läkare eller kurator? 

 

KONTAKTA LÄKARE OM: 
 

 Nya symtom 

 Nya läkemedel insatta sedan föregående besök. Kontroll av eventuella 

interaktioner 

 Riskbeteende 

 Behov av smittspårning 

 Allvarlig bristande compliance 

 Avvikelser i blodtryck, kraftig förändring av vikt. 

 


