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Sammendrag 

Background 

Approximately15-20% of HIV infected patients treated with antiretroviral therapy (ART) are 

unable to restore their CD4-cell counts despite viral suppression. These patients are referred 

to as immunological non-responders (INR) and pose a challenge when it comes to clinical 

follow-ups as they are predisposed to develop both AIDS and non-AIDS related clinical 

complications such as cancer and cardiovascular disease.  

This study sought out to review the INR patients followed at the Department of Infectious 

Diseases, OUS, Ullevål, to define areas of improvement for clinicians and the department.  

Methods 

Clinical parameters were gathered from patients’ medical records in addition to accessing 

information from the HIV database kept by the Department of Infectious Diseases.  

Results 

The patients started ART median 2,3 years after being diagnosed, and their cell count 

indicated that they were diagnosed late in the course of the disease. 95% of the INR-patients 

had been diagnosed with AIDS previous to the study.  

Near half of the INR-patients had been diagnosed with comorbidity, and this half was older 

and had lower CD4-counts (p=0,017, p=0,003). A larger amount smoked (23%) and drank 

alcohol daily (56%) at the time of inclusion, compared to the Norwegian population.   

Conclusion 

The main conclusions drawn from this study are that INR-patients continue to be of 

importance despite optimized ART, and that clinicians should pay special attention to the risk 

factors that can still be mitigated, such as smoking, usage of alcohol, compliant use of 

medication, vaccination and treatment of comorbidity.   
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 Forkortelser 

AIDS - Acquired immune deficiency syndrome 

ART – Antiretroviral terapi 

AZT – Azidothymidine 

CCR5 – C-C chemokine receptor type 5 

CD4 – Cluster of differentiation 4 

CMV – Cytomegalovirus 

CXCR4 – C-X-C chemokine receptor type 4  

FHI - Folkehelseinstituttet 

Hiv – Humant immunosviktvirus 

INR – Immunologiske non-respondere 

MI – Myokardialt infarkt 

MSM – Menn som har sex med menn  

NNRTI – Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors 

NRTI - Nucleoside reverse transcriptase inhibitors 

PCP - Pneumocystis jiroveci pneumoni 

PEP – Posteksponeringsprofylakse 

PI – Proteasehemmer 

PrEP – Pre-eksponeringsprofylakse 

TAF – Tenofovir alafenamide 

TBC – Tuberkulose 

TDF - Tenofovir disoproxil fumarate 

WHO – Verdens helseorganisasjon 
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 Innledning  

2.1 Generelt om hiv og AIDS 

Verden ble først oppmerksomme på sykdomsbildet forårsaket av humant immunsvikt virus 

(hiv) etter at det fra 1981 oppstod uforklarlige tilfeller av immunsvikt blant menn som har sex 

med menn (MSM) i USA (1). I en artikkel i New England Journal of Medicine fra 1981 

presenterte Gottlieb et al fire pasienter som alle hadde flere uforklarlige kliniske 

manifestasjoner av immunsvikt, en tilstand som litt senere fikk navnet aquiered immune 

deficiency syndome, AIDS (1). De hadde multiple episoder med pneumocystis jiroveci 

pneumoni (PCP), uttalt oral candida og alvorlige virale infeksjoner, og alle de rammede var 

tidligere friske (1). Omtrent to år senere klarte man å påvise viruset som forårsaket disse 

symptomene. 

Hiv-1-viruset ble for første gang isolert i 1983 av Barre-Sinoussi et al (2), noe som satt i gang 

omfattende forskning på retroviruset for å kunne utvikle metoder for å behandle og forhindre 

spredningen av hiv (Barre-Sinoussi, Ross (3). Kort tid etter at viruset var isolert ble det klart 

at målcellen for viruset er CD4-positive T-celler, og det ga grunnlag for monitorering av 

pasientens CD4-tall ved oppfølging av sykdommen (3). Innen ett år etter at man hadde isolert 

hiv fra lymfeknutene til en pasient med generalisert lymfadenopati hadde man isolert det 

samme viruset fra pasienter med AIDS (3). I tillegg ble nyutviklede serologiske tester brukt til 

å bevise sammenhengen mellom hiv og utviklingen av AIDS (3). Videre forskning på viruset 

og dets patogenese ledet til slutt til detaljert kunnskap om hiv-virusets livssyklus, vist i figur 1 

(3). Dette dannet grunnlaget for utvikling av medikamenter som både forebygger og 

behandler hiv (3).  

Tall fra UNAIDS fra desember 2018 viser at det i dag er nesten 37 millioner mennesker i 

verden som lever med hiv, og den største andelen av hiv-smittede bor i østlige- eller sørlige 

deler av Afrika (4). Det har vært en nedgang i antall nysmittede med 18% fra 2010 på 

verdensbasis, og i 2018 regnet man med at i underkant av 2 millioner mennesker ble smittet 

av hiv. På tross av dette har insidensen av nye hiv-infeksjoner steget med 29% i Øst-Europa 

og sentrale Asia, og med 12% i Nord-Afrika og Midtøsten i samme periode. I 2017 var det 

estimert at 940 000 mennesker døde av AIDS-relatert sykdom, noe som var en nedgang på 

51% sammenlignet med 2010 (4).   
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I 2017 regnet man med at kun 75% av hiv-smittede var klar over sin hiv-status, at 79% av 

disse fikk antiretroviral terapi (ART), og at kun 81% av disse igjen var virussupprimerte (4). 

FN har et ambisiøst mål om å nå det såkalte 90-90-90-målet innen 2020, som innebærer at 

90% av alle som lever med hiv skal være klar over sin hiv-status, at 90% av alle diagnostisert 

med hiv skal motta vedvarende ART og at 90% av disse skal være virussupprimerte under 

behandling (5).  

Ifølge UNAIDS er MSM, personer som selger seksuelle tjenester, sprøytemisbrukere, 

transkjønnede og personer i fengsel spesielt utsatte for å bli smittet med hiv. Disse mangler 

ofte de nødvendige helsetjenestene for å få adekvat behandling (4). I tillegg er det er spesielt 

fokus på unge jenter mellom 15 og 19 år i land sør for Sahara, som utgjør tre av fire 

nyinfiserte i denne regionen (4). Det er nå omtrent 1 400 000 flere kvinner enn menn som 

lever med hiv, og denne forskjellen har vært økende siden rundt årtusenskiftet (4). 

I Norge var det 6277 hiv-smittede i 2017, viser tall fra Folkehelseinstituttet (FHI), hvor 

omtrent 68% av de smittede er menn og 32% kvinner (6). Over halvparten av pasientene 

(52,7%) var antatt heteroseksuelt smittet, og to tredjedeler av disse var smittet før ankomst til 

Norge (6). 33,1% av pasientene var antatt homoseksuelt smittet, andelen sprøytemisbrukere 

var 10,1%, 1,4% av smitten var fra mor til barn, og de øvrige 2,7 prosentene hadde enten en 

annen eller ukjent smittemåte (6).  

Antall nysmittede i Norge er gradvis på vei ned, fra 299 nye tilfeller i 2008 til 213 nye tilfeller 

i 2017 (6). Nedgangen finnes hovedsakelig blant MSM som smittes mens de bor i Norge og 

innvandrere som er smittet før ankomst til Norge, men antallet nysmittede blant MSM har 

vært fluktuerende de siste årene med forbigående topper (6). Hiv-situasjonen blant 

heteroseksuelle smittet i Norge, norskfødte kvinner og stoffmisbrukere har vært relativt stabil 

(6).  

Norske retningslinjer for oppfølging av hiv-smittede sier at alle som tester positivt på en 

hivtest skal henvises til en infeksjonsmedisiner for vurdering så raskt som mulig (7). Videre 

skal pasientene følges opp hver 2-3 måned til pasienten er stabilisert på et behandlingsregime, 

enten av en infeksjonsmedisiner eller på en hiv-klinikk tilknyttet en ansvarlig 

infeksjonsmedisiner. Deretter kan pasienten følges opp årlig. I tillegg til samtale hører det 

med til en standardkontroll av hiv-pasienter å kontrollere blodtrykk, vekt og røykestatus, 

vurdere vaksinasjonsbehov, samt vurdere behov for å teste for seksuelt overførbare 
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sykdommer. Relevante laboratorieprøver, inkludert CD4 og hiv-RNA, samt serologi for 

hepatitt A/B/C og lues minst årlig er også anbefalt.  

2.2 Livssyklus og patofysiologi 

Hiv er et retrovirus (8). Det vil si at viruset kan integrere sitt DNA inn i vertscellens genom, 

slik at vertscellen kan replikere virus-DNAet (8). Figur 1 viser hiv sin livssyklus, i tillegg til 

angrepspunkter for flere sentrale antiretrovirale medikamenter. 

Hiv angriper hovedsakelig aktiverte, CD4-positive T-effektor og hukommelsesceller. For å bli 

tatt opp i T-cellen binder hiv seg til sin målreseptor, CD4, i tillegg til koreseptorer, typisk C-C 

chemokine receptor type 5 (CCR5), eventuelt C-X-C chemokine receptor type 4 (CXCR4) 

(8). Intracellulært transkriberer viruset sitt RNA til hiv-DNA ved hjelp av enzymet revers 

transkriptase (8). Hiv DNAet migrerer til cellekjernen, blir integrert i vertsDNAet ved hjelp 

av enzymet integrase, og danner et provirus (8). I aktiverte celler transkriberes DNA til 

virus-mRNA, som går over i cytoplasma og utnytter vertscellenes maskineri for å danne nye 

virusproteiner som frigjøres fra cellen (9). Proteaser er til slutt medvirkende til å danne modne 

infeksiøse hiv-partikler.  
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Figur 1. Hiv-virusets livssyklus, samt angrepspunktene til ulike hiv-medikamenter 

Gjengitt med tillatelse fra Elsevier; The Lancet, HIV infection: epidemiology, pathogenesis, treatment 

and prevention av Gary Maartens, Connie Celum, Sharon R Lewin, 2014  

 

Hiv kan smitte på flere måter, hvor de mest sentrale er blodsmitte gjennom slimhinner ved 

seksuell kontakt, hovedsakelig vaginalt eller rektalt, og smitte fra utstyr brukt til intravenøs 

injeksjon delt med en hiv-smittet (10). Viruset kan også smitte fra mor til barn, enten under 

graviditet, ved fødsel eller via brystmelk (10). Risikoen for hivsmitte avhenger blant annet av 

smittemåte. Risikoen for hivsmitte ved et vaginalt, ubeskyttet samleie med en ubehandlet hiv-

positiv person regnes så lav som 0,1% eller lavere (11). Smitterisikoen er noe høyere ved 

ubeskyttet analt samleie med en ubehandlet hivsmittet (11). Ved stikkuhell regner man 

risikoen for smitte til 0,3%, ved deling av sprøyter 1%, og ved svangerskap, fødsel og 

amming 30-50% (11). Hoveddelen (85-90%) av hivsmittede i Norge er trolig smittet ved 

seksuell kontakt med overføring av virus gjennomslimhinner (per 2017) (6).  

Den viktigste enkeltstående faktoren som øker risikoen for seksuell smitte er antallet 

viruskopier den smittede har i blodet, og smitte er sjeldent blant de med færre enn 1500 

viruskopier/µl (12). I og med at smittefaren følger virusmengden i blodet, regnes man som 



VI 

 

mest smittsom de første månedene etter smitte, eller ved langtkommen sykdom med AIDS 

(11). Det er også verdt å bemerke at dersom man er velbehandlet på ART har man lave eller 

ikke-påvisbare virusmengder i blodet, og man regnes i praksis ikke som smittsom (11).  

2.3 Klinisk forløp av ubehandlet hiv-infeksjon 

Smitte over slimhinner skjer ofte via et eller få «founder virus» som i hovedsak benytter 

CCR5 for å entre den første cellen (13). Viruset spres så via lymfesystemet til resten av 

kroppen (8). Videre følger en rask økning i virusreplikasjon, etterfulgt av en rask økning i 

inflammatoriske cytokiner og chemokiner (9). Allerede 4-11 dager etter smitte kan man 

påvise hiv-viremi i blodet (14), og 2-8 uker etter smitte opplever flere av pasientene en 

kortere periode med sykdom kalt primærinfeksjon. Dette er assosiert med at virusRNA-nivået 

i blodbanen stiger eksponensielt og når et topp etter 1 måned. Hvor stor andel som får 

primærinfeksjon er usikkert, men det estimeres at mellom 40 og 90% av hivsmittede opplever 

symptomer på dette som feber, myalgi, generalisert lymfadenopati og/eller uspesifikt utslett 

(8, 15). Symptomenes alvorlighetsgrad henger sammen med hvor stor virusmengden er (8, 

16). Den adaptive immunresponsen som følger fører til at virusmengden reduseres til et såkalt 

set-punkt etter omkring 3 måneder (9). Dette set-punktet varierer fra person til person, og det 

er vist at et høyt set-punkt er assosiert med raskere progresjon til AIDS (17). Videre følger en 

asymptomatisk fase av varierende lengde, hvor man ser en langsom nedgang i antall CD4-

celler over flere år (8). Reduksjonen av immunceller skyldes blant annet destruksjon og død 

av hivinfiserte CD4-celler (18). De fleste cellene er imidlertid ikke hiv-infiserte, men dør som 

følge av økt immunaktivering og celleturnover, som videre fører til et progressivt celletap 

(18). I tillegg har hiv evnen til å skade stamceller og thymus, noe som fører til at 

immunsystemet ikke kan regenerere nye CD4-celler i samme grad som tidligere (19). CD4-

tallet fortsetter å falle helt til pasienten utvikler alvorlig immunsvikt med infeksjoner og 

kreftsykdommer som definerer AIDS, typisk til under 200 celler/µl (8). Figur 2 viser forløpet 

til en typisk hiv-infeksjon samt utviklingen av CD4-tallet over tid.  

Hiv har evnen til å danne virus-reservoir i hvilende T-hukommelsesceller i lymfevev, og så 

lenge hiv DNAet er integrert i denne vertscellen kan det forbli der så lenge cellen eksisterer 

(20). Dersom cellen blir aktivert, for eksempel av andre infeksjoner, kan den starte hiv-

replikasjon igjen (8). ART klarer ikke å eradikere virus integrert i hvilende celler, men kan 

hindre at nye celler blir infiserte. Det vil si at så lenge det finnes slike virus-reservoire i 
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kroppen, blir man aldri helt kvitt viruset (8). Dersom pasienten har opphold i 

behandlingsregimet kan disse viruslagrene være en kilde til at sykdommen blusser opp (8).     

 

 

Figur 2 a) Forløpet ved en typisk hiv-infeksjon med progresjon til AIDS b) Typisk utvikling av CD4-

tallet hos en hiv-smittet voksen (8) 

 

Gjengitt med tillatelse fra Springer Nature Terms and Conditions for RightsLink Permissions 

Springer Nature Customer Service Centre GmbH: Springer Nature, Nature Reviews, HIV-infection av 

Steven G. Deeks, Julie Overbaugh, Andrew Phillips, Susan Buchbinder, 2015 
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2.4 Antiretroviral behandling 

I flere år hadde man ingen spesifikk behandling av hiv/AIDS, og man kunne kun behandle 

infeksjonene og sykdomstilstandene som oppstod i forløpet (3). Det var ikke før man hadde 

etablert at hiv var årsaken til utvikling av AIDS at man hadde grunnlag for å utvikle 

medikamenter for å bekjempe selve infeksjonen (3). I 1987 viste en studie at azidothymidine 

(AZT) hemmer et sentralt trinn i virusets livssyklus, og dermed reduserte dødeligheten og 

opportunistiske infeksjoner hos pasienter med AIDS (3). Resistens mot AZT utviklet seg 

dessverre raskt og det ble igangsatt forskning for å utvikle legemidler som angrep flere 

sentrale trinn i virusets replikasjonssyklus (3), men ikke før på midten av 1990-årene hadde 

man tilgjengelige trippelbehandling med to nukleosidanaloger (NRTI) og en proteasehemmer 

(PI) (21). Like etter kom en non-nukleosid analog som alternativ til PI (22).  

Anbefalingene for bruken av ART har også endret seg med tiden. I følge Verdens 

helseorganisasjon (WHO) sine retningslinjer fra 2003 skulle pasientene enten ha en klinisk 

langtkommen hivsykdom (AIDS) eller CD4-tall under 200 celler/µl for at man skulle starte 

med ART (23). Tidligere trodde man også at planlagte opphold i behandlingen (Structured 

Therapy Interruptions) kunne minimere risikoen for bivirkninger på kort og lang sikt, 

samtidig som man bevarte de behandlingsmessige fordelene. Denne behandlingsmåten er 

senere vist å være uheldig for pasientens sykdomsutvikling, blant annet av El-Sadr et al i 

SMART-studien i 2006 (24). Der fant man at kontinuerlig bruk av ART var bedre enn 

episodisk bruk av ART med tanke på utvikling av opportunistiske infeksjoner og risiko for 

død uansett årsak (24). I 2015 viste Lundgren et al i START-studien at oppstart av ART ved 

høye celletall (CD4 over 500 celler/µl) var fordelaktig fremfor å vente med å starte med ART 

til celletallene hadde sunket til under 350 celler/µl (25). Retningslinjene for oppstart av ART 

er siden endret og nå anbefaler man at hiv-smittede starter med behandling så tidlig som 

mulig uavhengig av CD4+ T celletall (7). 

Det fantes per 2015 omtrent 25 ulike antiretrovirale medikamenter som er godkjent for det 

Europeiske markedet, og disse kan grovt inndeles i 5 ulike grupper som hver angriper ulike 

steg i virusets livssyklus (se figur 1) (8).  

NRTI virker ved å hemme revers transkriptase ved at de inkorporeres i hiv-DNAet, og stopper 

dermed syntesen av virusDNA (8). Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs) 

hemmer også revers transkriptase, men på en annen måte enn NRTIs (8). NNRTI virker ved å 
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binde nær det aktive setet, og gir videre en konformasjonsendring slik at enzymet hemmes 

(8). Integrasehemmere hindrer at virusgenomet blir integrert i vertsgenomet (8), mens 

proteasehemmere motvirker at polypeptidkjedene som er produsert spaltes til modne 

funksjonelle proteiner (8). Entry inhibitors hindrer at hiv kommer inn i cellen, ofte ved å 

binde til en koreseptor og hindre dens funksjon (8).  

Selv om man enda ikke har funnet en måte å fjerne hiv fra kroppen, har man gjort store 

fremskritt i utviklingen av legemidler. Dette har resultert i en mer effektive regimer med færre 

bivirkninger som kan skreddersys til enkeltindividet, noe som bidrar til økt etterlevelse. Målet 

med behandlingen er normalisering av immunforsvar og virussuppresjon, men dette 

forutsetter kontinuerlig og livslang behandling.  

ART har allikevel flere begrensninger. Utvikling og smitte av virus med resistens har vært et 

sentralt problem siden ART ble introdusert. Denne resistensen skyldes blant annet pauser og 

uregelmessig bruk av medikamentene, noe som gjør at små virusmengder kan replikere og få 

selektive mutasjoner mot det legemiddelet som er i bruk (8). I tillegg kan hiv lagres i follikler 

i lymfeknuter, som tidligere nevnt, og ART reduserer disse lagrene i liten grad (8).  

ART er ikke kurativt, men ved oppstart i tidlig fase av hiv-infeksjonen, optimalisering av 

behandlingsregimet og god compliance, samt adekvat immunrespons, nærmer den forventede 

levealderen seg den for den generelle befolkningen (26). ART fører i tillegg til en nedgang i 

både AIDS-relatert og ikke-AIDS-relatert sykdom, spesielt i løpet av de første årene etter 

behandlingsstart (26). 

I tillegg til behandlingsregimer finnes det også pre- og post-eksponeringsprofylakse som kan 

brukes for å minimere smitterisikoen. Pre-eksponeringsprofylakse (PrEP) er et nytt 

risikoreduserende tiltak som tilbys i de gruppene som har høyest risiko for hivsmitte, 

hovedsakelig MSM og transpersoner som har eller har hatt ubeskyttet analt samleie med flere 

partnere siste 6 måneder og/eller selvrapportert høy risiko for gjentagelse (7). For andre 

grupper bør det gjøres en individuell vurdering. Posteksponeringsprofylakse (PEP) benyttes 

ved signifikant risiko for hivsmitte, og skal gis så raskt som mulig (7). Smitterisikoen, den 

hiv-positives viremi og eventuelt andre faktorer må alltid tas i betraktning når man vurderer å 

gi PEP (7). PEP skal alltid være tilgjengelig ved akuttmottak og storbylegevakter, slik at det 

kan gis uten konsultasjon med infeksjonsmedisiner (7). 
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2.5 Immunologiske non-respondere 

Studier har vist at CD4-tallet er en god prediktor for hvor fort pasienten progredierer til AIDS 

(27), noe som viser at det ikke er tilstrekkelig med kun virussuppresjon for å være godt 

behandlet (28, 29). Som nevnt er målet med bruk av ART å tilnærmet normalisere 

immunforsvaret samtidig som man oppnår virussuppresjon. Det typiske forløpet etter oppstart 

av ART er at CD4-tallet øker i tre faser (30). Celletallet øker vanligvis mest de første 

månedene, deretter med ca. 25-85 celler/µL per år i 3-4 år før økningen avtar ytterligere og 

hos noen flater ut (30, 31). Flere pasienter oppnår aldri tilfredsstillende CD4-tall, på tross av 

virussuppresjon og optimal behandling, og disse pasientene betegnes som immunologiske 

non-respondere (INR) (28). Denne andelen varierer, men ligger mellom 5-30% i de fleste 

studier avhengig av hvordan de defineres (28, 30).  

Det er ikke en delt konsensus vedrørende definisjonen av INR-pasienter, og flere har vært 

foreslått. Eksempler på definisjonsforslag har vært basert på stigning i CD4-tall, eller på 

absolutte grenser for CD4-tall på under 200 celler/µl, 350 celler/µl eller under 500 celler/µl 

(32). Pérez-Santiago et al konkluderte i sin studie fra 2016 med at ved å sette grensen ved 

CD4-tall på 400 celler/µl får man det mest presise immunfenotypiske skillet mellom 

immunologiske respondere og INR (32). Denne grensen er den samme som ble brukt som et 

inklusjonskriterium for pasientene i denne oppgaven.   

INR har blitt assosiert med mange predisponerende faktorer, men ingen synes å gi en 

fullstendig forklaring på hvorfor disse pasientene ikke får tilfredsstillende immunologisk 

respons. Faktorer som kan påvirke den immunologiske rekonstitusjonen er især høy alder og 

lavt nadir CD4-tall, men også lang varighet av hiv før behandling og koinfeksjon med hepatitt 

C (33). Nadir CD4 vil si det laveste målte CD4-tallet hos pasienten, og ser ut til å være en av 

de sterkeste prediktorene for manglende normalisering av CD4-tallet (33-35). I tillegg er det 

trolig flere immunologiske faktorer som er sentrale ved ufullstendig CD4-stigning. 

Immunaktivering er normalt en viktig respons på infeksjonstilstander, men ved hivinfeksjon 

er det vist at høy og vedvarende aktivering av immunforsvaret har sammenheng med og 

predikerer sykdomsprogresjon (33). Flere studier har vist at INR-pasienter har økt 

immunaktivering sammenlignet med hivpositive som har tilnærmet normal stigning i CD4-

tallet på ART (36-38). Årsaker til denne kroniske immunaktiveringen kan være vedvarende 

lavgradig viremi fra virusreservoiret, høyere alder, som generelt er knyttet til høyere grad av 

immunaktivering, koinfeksjoner, mikrobiell translokasjon og dysregulering av 
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immunresponser. Mikrobiell translokasjon er mikrober fra tarmlumen som lekker gjennom en 

svekket tarmbarriere og over i systemisk sirkulasjon blant annet som følge av destruksjon av 

CD4-celler i lymfoid tarmvev (GALT) (30). Den kroniske immunaktiveringen kan bidra til 

celledød på ulike måter (apoptose og pyroptose) og således tar av immunceller, på tross av at 

pasienten er behandlet med ART (39). I tillegg kan hiv skade stamceller og thymus slik at 

pasientens evne til å regenerere immunceller svekkes (19). Summen av disse faktorene bidrar 

til lavere nivå av CD4-celler enn ønskelig.   

SMART-studien fant at økt risiko for opportunistiske sykdommer og død var assosiert med 

den relative immundefekten (24), og INR-pasienter har høyere risiko for å få opportunistiske 

infeksjoner og ikke-AIDS relatert komorbiditet som cancer og kardiovaskulær sykdom 

sammenlignet med pasienter som har tilfredsstillende immunrespons (40, 41). Dette gjør at 

INR-pasienter bør følges opp spesielt med tanke på deres immunologiske status og utvikling 

av komorbiditet.  

Selv om dagens retningslinjer anbefaler ART til alle hiv-smittede uavhengig av CD4 tall, 

viser ferske studier at det fortsatt er en stor andel av hiv-pasienter som diagnostiseres sent i 

forløpet og INR pasienter vil således være relevant som gruppe i lang tid framover (31). 

2.6 Målsetting 

Denne oppgaven er en kvalitetsstudie der hovedmålet var å kartlegge omfanget av INR 

pasienter i hiv-kohorten som følges ved infeksjonsmedisinsk poliklinikk, OUS, Ullevål. 

Øvrige delmål bestod i å få oversikt over demografi, hiv-sykehistorie og forekomst av 

komorbiditet og koinfeksjoner hos disse INR-pasientene med håp om at disse opplysningene 

kan gi relevant kunnskap og bidra til økt årvåkenhet blant klinikere når det gjelder utredning 

og oppfølging av denne pasientgruppen. På sikt kan dette bidra til bedre behandling. Det er 

gjort enkelte sammenligninger med den øvrige hiv-populasjonen som også følges opp ved 

infeksjonsmedisinsk poliklinikk, men dette har vært vektlagt i mindre grad enn kartleggingen 

av INR-pasientene.  
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 Metode 

3.1 Pasientgruppen 

INR ble definert som hiv-smittede personer > 18 år som til tross for kontinuerlig ART ≥ fire 

år og samtidig virussuppresjon i ≥ 3,5 år (hiv-RNA < 20 kopier/ml) likevel hadde CD4 tall < 

400 celler/µL.  Pasientene ble hentet ut fra avdelingens Medinsight hiv-kvalitetsregister 

(ePhorte 2014/15956) i desember 2017. Medinsight er et kvalitetsregister som omhandler alle 

hiv-pasientene som følges opp ved infeksjonsmedisinsk poliklinikk OUS Ullevål. Av hiv-

pasientene som følges opp på infeksjonspoliklinikken på OUS, Ullevål var det 100 pasienter 

som oppfylte inklusjonskriteriene på dette tidspunktet. 

Kvalitetsprosjektet er godkjent av Personvernombudet ved Oslo Universitetssykehus (saksnr. 

2017/14470). 

3.2 Informasjonsinnhenting 

Informasjonen om INR pasientene ble innhentet ved at alle pasientjournalene ble gjennomgått 

i journalsystemet DIPS, og informasjonen ble videre lagt inn i Excel. Alle notater som er 

skrevet på infeksjonspoliklinikken ble gjennomlest, også alle journalnotater som er skannet 

inn fra før journalsystemet ble digitalisert. I tillegg er alle mikrobiologisvar, henvisninger, 

epikriser, sykepleienotater og relevante journalnotater fra andre avdelinger gjennomgått.  

Journalene i DIPS ble gjennomgått i hovedsak i januar og februar 2018. En del av journalene 

ble gjennomgått i perioden frem til oktober 2018, men det er i all hovedsak ikke registrert 

informasjon etter februar 2018 for disse pasientene.  

For INR-pasientene ble følgende variabler ble hentet ut direkte fra Medinsight; kjønn, 

risikogruppe, nasjonalitet, etnisitet, dato for siste kontroll, dato før første hiv-positive prøve, 

dato for siste hiv-negative prøve, dato for første kontroll ved infeksjonspoliklinikken, 

toxoplasmose serologi, cytomegalovirus (CMV) serologi, lues reagin titer, HCV antistoffnivå, 

HBsAg, HBsAs, dato for siste blodprøvetakning (brukt som inklusjonsdato), CD4- og CD8-

tall og hiv-RNA-nivå.  
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I tillegg er både tidligere og nåværende behandlingsregimer registrert og samtlige CD4- og 

CD8 tall samt hiv-RNA nivå i løpet av hele oppfølgingsperioden. Informasjonen vedrørende 

pasientenes ART-regimer er basert på oversikten i Medinsight.  

I tillegg til de 100 pasientene som har vært hovedfokuset i denne oppgaven, ble det i 

desember 2018 hentet ut bakgrunnsdata fra Medinsight vedrørende de øvrige hiv-pasientene 

som mottar ART og går til regelmessig oppfølging ved infeksjonspoliklinikken ved OUS 

Ullevål. Dette utgjorde 1605 pasienter. Kun anonymiserte variabler som alder, kjønn, 

etnisitet, risikogruppe, hepatitt B s-antigen, hepatitt B s-antistoff, hepatitt C antistoff, hepatitt 

C PCR, CMV IgG, år fra hiv-diagnose, år med behandling, siste CD4-tall, CD8-tall, ratio og 

hiv-RNA ble hentet ut.  

3.3 Kategorisering  

Informasjonen som ble hentet ut av DIPS journalsystemet og Medinsight ble forløpende lagt 

inn i Excel-ark med forhåndsdefinerte kategorier. Dersom det ikke fantes tilstrekkelige 

opplysninger for registrering, ble det registrert som «manglende informasjon».   

3.3.1 Komorbiditet 

Komorbide sykdommer ble registrert i tillegg til opplysninger om tidligere gjennomgått kreft, 

lues, tuberkulose (TBC), PCP og antall gjennomgåtte pneumonier. 

Kardiovaskulær sykdom inkluderte tilstandene hjertesvikt, koronarsykdom, 

cerebrovaskulær sykdom som hjerneslag eller TIA, perifer arteriesykdom og aortaaneurisme.  

Hypertensjon ble registrert kun for de pasientene der hypertensjon var konstatert i journal av 

behandlende lege på tidspunktet for inklusjon.  

Nyresykdom ble registrert for pasienter der nyresykdom enten var oppført i journal, eller der 

eGFR hadde vært under 60 de siste tre årene.  

Nevrodegenerative lidelser innebefatter polynevropati, demens, kognitiv svikt av ulike 

årsaker og Parkinsons sykdom.  

Forøvrig ble tilstandene diabetes, KOLS/astma og osteoporose registrert.  
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Tidligere kreft ble det delt inn i tre grupper; kaposi sarkom, basaliom, non-Hodgkins lymfom 

og non-AIDS relatert kreft.  

Registreringen av antall tidligere pneumonier baserte seg kun på pneumonier som var 

bekreftet ved poliklinisk konsultasjon eller innleggelse. Pneumonier som ble beskrevet 

behandlet av fastlege eller tilstander som ble tolket som pneumoni men ikke bekreftet med 

bildediagnostikk eller klinisk undersøkelse ble ikke registrert. PCP ble ikke registrert som en 

tidligere pneumoni, men registrert i en egen kategori.  

Tidligere PCP ble kun registrert dersom diagnosen var bekreftet ved undersøkelse og 

mikrobiologi, og konstatert i journalen.  

Tidligere lues ble registrert dersom diagnosen var konstatert i journalen sammen med positive 

mikrobiologiske prøver, det vil si ved påvisning av treponema pallidum total antistoff og 

eventuelt med PCR.  

Tuberkulose ble registrert dersom det i pasientjournal forelå opplysninger om tidligere påvist 

og behandlet tuberkulose. Det forelå ikke mikrobiologiske prøver på alle pasientene, da noen 

hadde vært diagnostisert og behandlet i utlandet før de begynte oppfølgingen ved OUS.  

Hepatitt B-status er basert på serologiske prøver og delt inn i følgende grupper; ikke-immun 

(HBsAg neg + HBs-As neg), vaksinert (HBsAs pos + HBcAsneg), tidligere gjennomgått 

sykdom (HBsAs pos + HBcAs pos) og nåværende sykdom (HBsAg pos + HBsAs neg). Alle 

pasientene var HBsAg negative med unntak av de med nåværende hepatitt B-sykdom.  

Hepatitt C-status ble definert som enten tidligere eller kronisk sykdom. Pasientene med 

tidligere hepatitt C-sykdom hadde kun positiv IgG-antistoff uten positiv HCV RNA, mens 

pasientene med kronisk sykdom hadde både positiv IgG og positiv HCV RNA.  

3.3.2 Hiv-prøver 

Alle CD4-tall, CD8-tall og CD4/CD8-ratioer er oppgitt som celler/µl, og hiv-RNA er oppgitt 

som kopier/µl. 

• Nadir CD4 ble definert som pasientens lavest registrerte CD4-tall på noe tidspunkt.  

• Antall år siden nadir CD4 ble regnet fra datoen pasienten hadde nadir til 

registreringstidspunktet.  
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• CD4-tallet, CD8-tallet og hiv-RNA ble registrert før det aller første 

behandlingsregimet, før oppstart av nåværende kontinuerlig behandling dersom 

pasienten har hatt opphold, og ved inklusjonstidspunktet. 

• Det ble regnet ut CD4/CD8-ratio for alle tidspunktene, basert på tallene som var hentet 

ut av databasen. 

• Pasientens høyeste hiv-RNA ble registrert 

Virus blips og rebound ble også registret. En virusblip ble definert som en enkeltmåling av 

hiv-RNA mellom 50-500 kopier/µL etterfulgt av hiv-RNA måling <20 kopier/µL, mens hiv-

RNA > 50-500 kopier/µL i to påfølgende prøver eller en enkeltmåling av hiv-RNA >500 

kopier/µL, ble kategorisert som en «viral rebound».  

Tid med virussuppresjon ble regnet ut fra datoen pasienten hadde hiv-RNA <20 kopier/µl på 

kontinuerlig behandling og til registreringstidspunktet. Enkelt blips og virus rebound er ikke 

regnet med her.   

3.3.3 AIDS 

Pasientene ble kategorisert med AIDS dersom de enten hadde CD4-tall under 200 og/eller 

hadde en AIDS-definerende sykdom, etter definisjonen gitt av The US Centers for Disease 

Control (42). De AIDS-definerende sykdommene som ble registrert var:  

• PCP  

• Kaposi sarkom 

• Wasting 

• Candida øsofagitt 

• TBC 

• CMV 

• Residiverende pneumonier 

• Cervix cancer 

• Non-Hodgkins lymfom  

eller andre AIDS-spesifikke diagnoser som ikke inngår blant de nevnte. Dersom en pasient 

både hadde CD4-tall under 200 og samtidig en AIDS-definerende sykdom ble sykdommen 

registrert, da det ble tatt utgangspunkt i at alle pasientene med en AIDS-definerende sykdom 
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også hadde CD4-tall under 200. Dersom pasienten hadde to AIDS-definerende sykdommer 

samtidig ble den antatt mest alvorlige sykdommen registrert.  

Datoen for AIDS-diagnosen ble registrert som den datoen pasienten hadde CD4-tall under 

200 for første gang, eller som datoen den første AIDS-definerende sykdommen ble bekreftet. 

År fra hiv-diagnosen til AIDS ble regnet fra hiv-diagnosen ble satt til datoen pasienten fikk 

AIDS, og år siden AIDS ble regnet fra datoen for AIDS-diagnosen til registreringstidspunktet. 

3.3.4 ART 

Informasjon om pasientens behandlingsregimer og behandlingsforløp ble registrert fra 

Medinsight og journal.  

Opphold i ART-behandling på over tre måneder ble registrert som «tidligere ART-

behandlet». Dersom datoene i Medinsight for oppstart av de ulike behandlingsregimene viste 

over tre måneders behandlingsopphold, eller pasientjournalen dokumenterte opphold på over 

tre måneder ble dette definert som en reell behandlingspause, men det ble ikke differensiert på 

årsaken til oppholdet. 

Dårlig compliance av behandling i en periode på over tre måneder ble også registrert som et 

opphold i behandlingen. Det skulle da være bemerket i journal at pasienten hadde dårlig 

compliance, med samtidig stigning av hiv-RNA i flere prøver etter hverandre. Bakgrunnen for 

dette er at studier viser at opphold i behandlingen kan innvirke negativt på pasientens 

sykdomsforløp, og det ble derfor vurdert at det var relevant å også registrere de som hadde 

suboptimal behandling over tid i denne gruppen (43). Det presiseres dog at alle de inkluderte 

pasientene hadde stått på kontinuerlig ART- behandling i over fire år og virussuppresjon i 

minst 3,5 år (ref. inklusjonskriteriene). Det vil si at et eventuelt behandlingsopphold dreier seg 

om pause i ART forut for denne perioden.  

Oppstarten av nåværende, kontinuerlig ART-behandling ble definert fra dato for påbegynt 

ART hvor det i etterkant ikke har vært behandlingspauser. 

Pasientenes nåværende behandlingsregime ble registrert etter følgende inndeling; 

integrasehemmer + abacavir+lamivudine, integrasehemmer + emtricitabine+TDF (tenofovir 

disoproxil fumarate)/TAF (tenofovir alafenamide), proteasehemmer + abacavir+lamivudine, 
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proteasehemmer + emtricitabine+TDF/TAF, NNRTI + emtricitabine+TDF/TAF eller andre 

regimer som ikke passer i noen av de nevnte kategoriene. 

Det ble også registrert om pasientene hadde hatt et bytte fra TDF til TAF. Mills et al viste i 

2016 at TDF er assosiert med nyretoksisitet og redusert bentetthet sammenlignet med TAF, 

og eventuelt kan gi grunnlag for å bytte regime (44). I tillegg ble antallet regimer under 

nåværende kontinuerlig behandling registrert, samt det totale antallet regimer fra 

behandlingsstart. Hver gang pasientene byttet en komponent i behandlingen ble det regnet 

som et regimebytte, med unntak av bytter fra TDF til TAF.  

Antall år pasientene hadde stått på behandling ble regnet fra første behandlingsdato og til 

registreringstidspunktet, mens antall år på kontinuerlig behandling ble regnet fra den 

kontinuerlige behandlingen startet og til registreringstidspunktet.  

3.3.5 Annet 

Pasientenes røykevaner og alkoholvaner ble basert på opplysningene i pasientens journal. 

Røyk ble delt inn i følgende tre grupper; aldri røyker, tidligere røyker og nåværende røyker. 

Alkoholkonsumet ble kategorisert som ikke inntak av alkohol, inntak av mindre enn eller over 

14/21 enheter i uken, der 14 var grensen for kvinner og 21 for menn. For pasientene i gruppen 

som ikke drakk alkohol ble det ikke tatt hensyn til pasientens tidligere alkoholkonsum.  

Vaksinasjonsstatus ble registrert for pneumokokkvaksine og hepatitt B-vaksine basert på 

opplysninger i pasientjournalen. Dersom det var over 10 år siden pasientene hadde fått 

pneumokokkvaksine ble det registrert som manglende vaksinasjon, basert på retningslinjer for 

vaksinasjon av utsatte grupper (45). Dersom det ikke fantes informasjon om vaksinasjon ble 

det kategorisert som manglende informasjon.  

3.4 Statistikk 

Kontinuerlige variabler ble beskrevet som median (interkvartilbredde) med mindre noe annet 

er presisert, og kategoriske variabler ble beskrevet med antall (prosent). Normalfordeling av 

kontinuerlige variablene ble testet ved bruk av histogram. Da mange av variablene ikke var 

normalfordelte, ble det hovedsakelig brukt non-parametrisk statistikk. For sammenlikning 

mellom to grupper ble det brukt Mann-Whitney U-test eller t-test for kontinuerlige variabler, 
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og Chi-kvadrat, eller Fisher eksakt test for kategoriske variabler. Tosidig signifikansnivå på 

0,05 ble benyttet. Statistikkprogrammet IBM SPSS Statistics for Windows (2017. Version 25. 

Armonk, NY: IBM Corp.)  ble benyttet for å utføre disse analysene, samt å lage flere av de 

grafiske fremstillingene. 

I all hovedsak ble INR-pasientene sammenlignet innad i gruppen, men INR-pasientene ble 

også sammenlignet med den øvrige hiv-populasjonen. 
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 Resultater 

4.1 Generelt om INR-kohorten 

Pasientene var 52,2 (44,9-58,7) år gamle ved inklusjon, og mennene [53,1 (45,7-59,5)] var 

noe eldre enn kvinnene [48,1, (42,3-54,5)]. Det var 76 menn og 24 kvinner. Pasientene hadde 

ved registrering hatt hiv-diagnosen i 16 år (10,4-22,6), kvinnene i noe lenger tid enn mennene 

(tabell 1) men dette var ikke en signifikant forskjell.  

Tabell 1. Alder og varighet av hiv-infeksjonen  

 Totalt (n=100) Kvinner (n=24) Menn (n=76) 

Alder   52,2 (44,9-58,7) 48,1 (42,3-54,5) 53,1 (45,7-59,5) 

År med hiv fra 

diagnosetidspunkt 

16 (10,4-22,6) 16,9 (13,2-24,4) 15,5 (9,7-22,5) 

Resultater oppgitt som median (interkvartilbredde) 

Den største andelen av pasientene var kaukasiere (58%), fulgt av gruppen med afrikansk 

opprinnelse (33%), deretter asiatere (7%), og de resterende 2 prosentene var pasienter som 

ikke tilhørte noen av de nevnte gruppene (figur 3). Etnisiteten var noe annerledes sammensatt 

for de ulike kjønnene. Det var signifikant flere med afrikansk opprinnelse blant kvinnene 

(50% vs. 27,6% hos menn, p=0,05) og signifikant flere kaukasiere blant menn enn kvinner 

(65,8% vs. 33,3% hos kvinner, p=0,005) (figur 3).  

Antatt smittemåte ble delt inn i fire kategorier (figur 4), og de fleste pasientene befant seg i 

gruppen som var antatt heteroseksuelt smittet (45%). Over halvparten av disse pasientene 

(57,8%) hadde afrikansk opprinnelse, mens 28,9% var kaukasiere. Den nest vanligste 

smittemåten var antatt homoseksuell/biseksuell smitte (36%), og majoriteten av disse (86,1%) 

var kaukasiere. Pasientene som var antatt intravenøst smittet utgjorde 11%, pasientene med 

antatt kongenital smitte utgjorde 1% og smittemåten var ukjent for 7% av pasientene. 

Fordelingen av kjønn var skjev for de ulike smittemåtene, vist i figur 4. 75% av kvinnene var 

antatt heteroseksuelt smittet, mot 35,5% av mennene, og dette var en signifikant forskjell 

(p=0,001). 47,4% av mennene hadde antatt homoseksuell/biseksuell og alle i denne gruppen 

var menn. 
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Oversikt over fordeling av etnisitet 

    

 Totalt    Kvinner    Menn  

    

Homoseksuell smitte   Heteroseksuell smitte 

     

Figur 3 Oversikt over fordeling av etnisitet blant INR-pasientene totalt, fordelt på kjønn og smittemåte 
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Oversikt over fordeling av antatt smittemåte 

    

Totalt    Kvinner    Menn   

   

 

Figur 4 Oversikt over fordelingen av smittemåter blant INR-pasientene totalt og fordelt på kjønn 

 

Til sammenligning var pasientene i den øvrige hiv-populasjonen ved infeksjonspoliklinikken 

som er under ART behandling signifikant yngre, 48 år (40-56) vs. 52,2 år (44,9-58,7) 

(p<0,001), mens kjønnsfordelingen var noenlunde lik som for INR pasientene med 22,5% 

kvinner, 65,7% menn. Det manglet opplysning om kjønn for 11,8%. Pasientene i denne 

gruppen hadde hatt hiv-diagnosen i kortere tid enn INR pasientene, 11,8 (6,0-16,0) vs. 16 

(10,4-22,6) år (p<0,001), dette til tross for at informasjonen om den øvrige hiv-populasjonen 

var hentet ut et år senere.  

Den etniske fordelingen var i all hovedsak lik blant INR-pasientene og den øvrige hiv 

populasjonen, med unntak av at det var signifikant flere pasienter med afrikansk opprinnelse 

blant INR-pasientene (p=0,014) (figur 5). I den øvrige hivgruppen var den største andelen 

kaukasiere (63,3%), etterfulgt av de med afrikansk opprinnelse (23,9%), og asiatere (7,4%) 

(figur 5). For 6,5% var etnisiteten ukjent. Over halvparten (53,2%) av den øvrige hiv 

populasjonen var antatt homo/biseksuelt smittet, en signifikant større andel enn blant INR-

pasientene der kun 36% var antatt smittet på samme måte (p=0,001). 37,5% av pasientene ble 

regnet som heteroseksuelt smittet (figur 3, figur 6). Blant pasientene med antatt 
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homoseksuell/biseksuell smitte var nesten alle kaukasiere (89,3%), i motsetning til gruppen 

med antatt heteroseksuell smitte hvor 35% var kaukasiere og 54,4% hadde afrikansk 

opprinnelse. 

3,8% hadde antatt intravenøs smitte i den øvrige hivgruppen, noe som var en signifikant 

(p=0,014) lavere andel enn blant INR-pasientene (11%).  

Oversikt over fordeling av etnisitet hos INR-pasientene og øvrig hiv-populasjon 

 

Figur 5 Oversikt over den prosentmessige fordelingen av etnisitetene innad i INR-gruppen og innad 

hos den øvrige hiv-populasjonen 
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Oversikt over fordeling av smittemåte hos INR-pasientene og øvrig hiv-populasjon 

 

Figur 6 Oversikt over den prosentmessige fordelingen av smittemåte innad i INR-gruppen og innad 

hos den øvrige hiv-populasjonen 

4.2 Hiv-karakteristika 

4.2.1 Generelle hiv-karakteristika  

Ved registreringstidspunktet var CD4-tallet 301 (244,8-349), CD8-tallet 694 (495-1053) og 

ratioen 0,4 (0,26-0,6). Det laveste CD4-tallet som var registrert for pasientene, nadir CD4, var 

68 (20-119,5), og det var 8,8 år (4,9-13,9) siden pasientene hadde nadir CD4 (tabell 2). 

Litt over halvparten (53%) av pasientene hadde hatt forbigående CD4-tall over 400 celler/µl 

[405 (348-488)] etter oppstart av behandlingen, men dette var for mer enn 4 år siden (jamfør 

inklusjonskriteriet).  

Litt over en tredjedel (36%) av INR pasientene hadde brukt ART tidligere. Før pasientenes 

aller første behandlingsregime var CD4-tallet 125 (60-210), CD8-tallet 748 (454-1221,5), og 

CD4/CD8-ratioen var 0,14 (0,07-0,24). Rett forut for oppstart av nåværende kontinuerlige 
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behandlingsperiode var CD4-tallet noe lavere, mens CD8-tallet og ratioen nærmest var 

uendret (tabell 2).  

Tabell 2. CD4 og CD8 tall samt hiv-RNA hos INR-pasienter 

 Total   Total 

 Nadir CD4 68 (20-119,5) CD8 før kontinuerlig 

ART 

746,5 (457,5-1143,8) 

Hiv-RNA-topp 155000 (50500-697500) Ratio før kontinuerlig 

ART 

0,13 (0,07-0,24) 

Siste CD4-tall 301 (244,8-349) Hiv-RNA før 

kontinuerlig ART 

100000 (28000-310000) 

Siste CD8-tall 694 (495-1053) CD4 før første ART 125 (60-210) 

Siste ratio 0,4 (0,26-0,6) CD8 før første ART 748 (454-1221,5) 

Siste hiv-RNA 0 (0-1,5) Ratio før første ART 0,14 (0,07-0,24) 

CD4 før 

kontinuerlig 

ART 

102 (58,5-178) Hiv-RNA før første 

ART 

120000 (43250-339000) 

Variablene er oppgitt som median (interkvartilbredde)  

 

Pasientene var fullt virussupprimerte ved registrering. Det høyeste registrerte hiv-RNA var 

155000 (50500-697500) og noe lavere før oppstart av behandling (tabell 2).  

Mennene hadde signifikant lavere CD4/CD8-ratio både før den første behandlingsperioden, 

0,12 (0,07-0,22) vs. 0,17 (0,11-0,33) (p=0,047), og før oppstart av kontinuerlig behandling, 

0,12 (0,05-0,22) vs. 0,19 (0,13-0,27) (p=0,025), sammenlignet med kvinnene. De hadde også 

signifikant høyere hiv-RNA (130000 vs. 59500, p=0,045) før den første behandlingen. I 

tillegg var det signifikant flere år siden kvinnene hadde nadir CD4 sammenlignet med 

mennene (11,8 år vs. 8,1 år, p=0,036).  
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Pasientenes CD4-stigning (celler/µl) fra nadir CD4 til siste måling  

 

Figur 7 Oversikt over INR-pasientenes stigning i median CD4-tall (celler/ul) fra nadir CD4 til siste 

måling 

Den øvrige hiv-populasjonen hadde både signifikant høyere CD4-tall [653 (505-843)] 

(spredning 6-2090), CD8-tall [842, (606,5-1139,5)] og CD4/CD8-ratio [0,78, (0,56-1,09)] enn 

INR-pasientene ved registrering (respektivt p<0,001, p=0,009, p<0,001). 169 (9,3%) pasienter 

i den øvrige hiv-populasjonen hadde CD4-tall under 400 ved siste måling, men disse møtte 

ikke de andre kriteriene for inklusjon i denne oppgaven.  
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Median CD4-tall (celler/µl) ved siste måling for INR-pasienter og øvrig hiv-populasjon  

 

Figur 8 Median, interkvartilbredde og spredning av CD4-tall hos INR-pasientene og den øvrige hiv-

populasjonen 

Median CD8-tall ved siste måling for INR-pasienter og øvrig hiv-populasjon 

 

Figur 9 Median, interkvartilbredde og spredning av CD8-tall hos INR-pasientene og den øvrige hiv-

populasjonen 

p=0,009 

p<0,001 
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Median CD4/CD8-ratio ved siste måling for INR-pasienter og øvrig hiv-populasjon 

 

Figur 10 Median, interkvartilbredde og spredning av CD4/CD8-ratio hos INR-pasientene og den 

øvrige hiv-populasjonen 

4.2.2 AIDS 

Totalt 95 (95%) pasienter hadde på et eller annet tidspunkt i sykdomsforløpet en AIDS-

diagnose, enten ved å ha hatt CD4-tall under 200 eller ved å ha hatt en AIDS-definerende 

sykdom. Dersom man kun ser på gruppen med AIDS oppfylte 76,8% kun kriteriet med CD4-

tall under 200, mens 23,2% hadde en AIDS-definerende diagnose. De to vanligste AIDS-

definerende sykdommene var PCP (9 pasienter) og candida øsofagitt (5 pasienter). Totalt 12 

(12%) pasienter hadde på et tidspunkt blitt diagnostisert med PCP, og 8 (8%) av pasientene 

hadde på et tidspunkt hatt tuberkulose, men 3 av de med PCP og alle med tuberkulose fikk 

denne diagnosen på et senere tidspunkt enn CD4 tall <200 celler/µl og celletallet er derfor 

registrert som AIDS definerende diagnose. Det var signifikant (p=0,014) flere menn (95,5%) 

som hadde hatt en AIDS-definerende sykdom sammenlignet med kvinnene (4,5%) (figur 11).  

 

 

 

p<0,001 
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Fordelingen av AIDS-diagnosene hos menn og kvinner 

 

Figur 11 Prosentvis oversikt over AIDS-diagnosene innad hos kvinnene og mennene  

De fleste pasientene fikk diagnosen AIDS kort tid [2,3 år, (0,1-7,6)] etter etablert hiv-

diagnose, og det var lenge siden AIDS-diagnosetidspunktet ved registrering [11,4 år (6,5-

19,3)], signifikant lenger for kvinnene enn for mennene (18,3 vs. 10,3, p=0,002).  

4.3 ART 

INR-pasientene hadde fått langvarig kontinuerlig behandling [7,9 år, (5,2-12)], og omtrent en 

tredjedel (36%) hadde som tidligere nevnt, også stått på behandling før. Median stigning i 

CD4-celler fra kontinuerlig behandling og frem til registrering var 199 celler/µl, og dette er i 

snitt 25 celler/µl per år.  

Pasientene begynte på ART relativt tidlig etter at de ble diagnostisert med hiv [2,3 år (0,1-

6,9)], men det tok lang tid fra de fikk hivdiagnosen til de ble etablert på kontinuerlig 

behandling [7,5 år (0,6-11,2)] (tabell 3). Dette betydelige spriket skyldes at det for den 

tredjedelen som hadde startet på behandling flere ganger gikk lang tid fra første ART start til 

oppstart av kontinuerlig behandling.   
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INR-pasientene hadde også stått på behandling i lenger tid, regnet fra første ART, enn den 

øvrige pasientpopulasjonen (11,5 år vs. 8,0 år, p<0,001).  

Pasientene hadde vært fullt virussupprimerte i 7,2 år (4,4-11,4), omtrent like lenge som de 

hadde vært under kontinuerlig ART. 40 (40%) pasienter hadde hatt minst én blip (0, 0-1), og 

34 (34%) av pasientene hadde hatt minst 1 viral rebound hvorav halvparten av disse kun 

hadde hatt én viral rebound.  

Tabell 3. Antiretroviral terapi 

 Total 

(n=100) 

Rett på 

kontinuerlig 

ART-start 

(n=62) 

Brukt ART 

tidligere 

(n=36) 

Kvinner 

(n=24)  

Menn 

(n=76) 

År på 

kontinuerlig 

ART 

7,9 (5,2-12) 8,1 (5,6-

13,1) 

7,0 (4,5-

11,8) 

7,9 (6,5-

15,2) 

7,8 (4,6-12) 

År fra diagnose 

til kontinuerlig 

ART 

7,5 (0,6-11,2) 2,7 (0,1-7,9) 10,9 (8,2-

14,7) 

6,8 (2,9-

12,6) 

7,5 (0,3-

11,2) 

Antall regimer 

på kontinuerlig 

behandling 

3,0 (2,0-5,0) 3,0 (2,0-5,0) 2,0 (1,25-4) 3,0 (2,0-

6,0) 

2,0 (2,0-

5,0) 

År fra første 

ART 

11,5 (6,4-

19,9) 

8,1 (5,6-

13,1) 

19,3 (13,5-

21) 

15,2 (8,7-

21,0) 

10,3 (5,9-

19,2) 

År fra diagnose 

til første ART 

2,3 (0,13-6,9) 2,7 (0,1-7,9) 1,9 (0,1-5,4) 2,6 (0,3-

6,0) 

2,2 (0,1-

7,6) 

Antall regimer 

totalt, IQR 

4,0 (2,0-7,0) 3,0 (2,0-5,0) 7,0 (4-10,75) 6,0 (4,0-

10,0) 

4,0 (2,0-

6,0) 

Variablene er oppgitt som median (interkvartilbredde) 

 

Pasientenes nåværende behandlingsregime fordelte seg som sett på figur 12, der over 

halvparten (53%) brukte et regime basert på integrasehemmer, og hele 86% enten brukte et 

integrasebasert regime eller et NNRTI-basert regime. Andelen som brukte integrasehemmer + 

abacavir+lamivudine eller NNRTI + emtricitabine+TDF/TAF var omtrent lik, mens 19% fikk 

integrase + emtricitabine+TDF/TAF. Kun 9% stod på et proteasehemmerbasert regime ved 
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registrering, men 79% av pasientene hadde på et tidspunkt i behandlingsforløpet brukt en 

proteasehemmer.  

Oversikt over pasientenes nåværende ART-kombinasjon 

  

Figur 12 Oversikt over INR-pasientenes nåværende ART-kombinasjon 

Pasientene hadde stått på denne kombinasjonen i 2,4 år (1-4,1).  

Omtrent en tredjedel (35%) av pasientene hadde enten aldri stått på TDF i sitt 

behandlingsforløp, eller brukt TDF tidligere, men byttet til et annet behandlingsregime før det 

ble aktuelt å bytte til TAF. 18 (18%) av pasientene fikk foreskrevet på TDF ved 

inklusjonstidspunktet, mens resten (47%) hadde byttet fra TDF til TAF.  

Det var signifikant flere kvinner som hadde hatt opphold i behandlingen (54,2% vs. 30,3%, 

p=0,024), flere behandlingsregimer totalt (6 vs. 4 p=0,006) og det var signifikant flere år 

siden kvinnene begynte på behandling for første gang (15,2 år vs. 10,3 p=0,019). Det var 

ingen andre signifikante kjønnsforskjeller i variablene vedrørende behandling eller 

medikamentregimer. 
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4.4 Komorbiditet  

4.4.1 Generell komorbiditet 

46 (46%) pasienter hadde en komorbid tilstand på inklusjonstidspunktet. Disse pasientene 

hadde hatt signifikant lavere nadir CD4-tall enn pasientene uten registrert komorbid sykdom, 

50 (13,5-90) vs. 90 (39-148) (p=0,003), men de hadde ikke hatt hiv-diagnosen i signifikant 

lengre tid, 17,8 år (11,6-24,7) vs. 14,9 år (9,3-21,1).  

13 pasienter hadde en kardiovaskulær sykdom, og median alder for disse pasientene var 60 år 

(53-70,5). For øvrig fordeling av komorbiditet se figur 13. 17 av pasientene hadde mer enn én 

kronisk komorbid tilstand.  

Oversikt over fordelingen av andel komorbiditeter 

 

Figur 13 Oversikt over fordelingen av komorbiditeter – n=antall pasienter med tilstanden 

Over to tredjedeler (69%) av pasientene hadde på et tidspunkt hatt pneumoni, 22 pasienter 

hadde hatt to pneumonier, og 5 pasienter hadde hatt tre pneumonier eller flere. 14 (14%) 

pasienter hadde hatt tidligere kreftsykdom, og denne gruppen bestod kun av menn (p=0,024). 
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3 av disse hadde hatt basaliom, 4 kaposi sarkom og 3 lymfom, hvor alle var av non-Hodgkin 

type. De resterende 4 pasientene hadde en non-AIDS relatert kreftform (epifarynx cancer, 

nyrecancer, gingiva cancer og prostata cancer).  

Ingen av pasientene stod på immunmodulerende behandling på registreringstidspunktet. 

Det var signifikant flere pasienter som var over median alder som hadde en eller flere 

kroniske komorbide sykdommer (29 vs. 17, p=0,017), og i tillegg signifikant flere som hadde 

kardiovaskulær sykdom, 11 vs. 2 (p=0,009), og nevrodegenerativ sykdom, 6 vs. 0 (p=0,012). 

Det var også en signifikant større andel av den eldre gruppen som hadde hatt pneumoni og 

cancer tidligere sammenlignet med den yngre gruppen, henholdsvis 29 vs. 10 og 11 vs. 3 

(p=0,014, p=0,022). 

Med unntak av tidligere kreftsykdom var det ingen signifikante forskjeller mellom kjønnene 

når det gjaldt kronisk komorbiditet eller tidligere sykdommer.  

Pasientenes totalkolesterol var 5,0 (4,4-56), og kolesterolet for pasientene med 

kardiovaskulær sykdom var også 5,0 (3,5-5,5). 

4.4.2 Hepatitt B og C, syfilis, CMV og toxoplasmose 

Pasientenes hepatitt B-status fordelte seg som 20% ikke immune, 31% vaksinerte, 37% med 

tidligere gjennomgått hepatitt B, 8% med kronisk sykdom og 4% med ukjent status. Blant de 

ikke immune mot hepatitt B var det ingen smittemåter eller etnisitet som skilte seg ut, men 5 

var antatt homoseksuelt smittet, og 11 var fra utenfor Vest-Europa. Ingen av pasientene fra 

utenfor Vest-Europa var under 25 år, og de var således ikke kandidater for vaksinasjon (46).  

10 (10%) pasienter hadde hatt tidligere hepatitt C, og blant disse var det signifikant (p=0,023) 

flere menn (n=10) enn kvinner (n=0). Det var ingen kjønnsforskjell blant de 8 (8%) som 

hadde kronisk hepatitt C. 82% var HCV As negative, men det fremkom ikke om noen av disse 

hadde hatt hepatitt C tidligere. Det var ikke signifikant forskjell i hepatitt C-status mellom 

INR-pasientene og den øvrige hiv-populasjonen (øvrige populasjon; - 5,7% tidligere hepatitt 

C, 0,2% kronisk hepatitt C).  

20 (20%) av pasientene hadde hatt syfilis. Det var ingen signifikant forskjell hverken mellom 

kjønnene eller innenfor de ulike etnisitetene.  
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Langt de fleste var CMV IgG positive (93%), mens 7 (7%) hadde negativ IgG for CMV. 28 

(28%) av pasientene hadde IgG mot toxoplasma gondii, 63 (63%) hadde ikke antistoffer, og 

for 8 (8%) av pasientene fantes det ikke informasjon i journalen.  

4.5 Annet 

Informasjonen i pasientjournalen tilsa at 23 (23%) av pasientene røyket på 

inklusjonstidspunktet, 27% hadde røyket tidligere, og 42% hadde aldri røyket. For 8 (8%) av 

pasientene fantes det ikke informasjon om røykestatus i journalen. 8,7% (n=2) av pasientene 

som røyket ved registrering hadde kardiovaskulær sykdom.  

Omkring en femtedel (21%) av pasientene drakk aldri alkohol, mens over halvparten (56%) 

inntok 14/21 enheter i uken (14 for kvinner, 21 for menn) eller færre. En liten gruppe 

pasienter (6%) hadde et høyrisiko-konsum på over 14/21 enheter i uken. For 17 (17%) av 

pasientene var det utilstrekkelig informasjon til journalen til at de kunne plasseres i en av 

disse gruppene.  

Det var ikke en signifikant kjønnsforskjell for variablene relatert til røyking og alkoholbruk.   

60 (60%) av pasientene var vaksinert mot pneumokokker i løpet av de siste 10 årene, 15 

(15%) var ikke vaksinert, og det fantes ikke informasjon om vaksinasjonsstatus for en 

fjerdedel (25%) av pasientene. Det var ingen signifikante kjønns- eller aldersforskjell for 

pneumokokkvaksine-status. 
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 Diskusjon 

5.1 Generelt  

I denne oppgaven utgjorde INR-pasientene en lav andel av (5,9%) av den totale ART 

behandlede hiv-populasjonen ved infeksjonsmedisinsk poliklinikk OUS, Ullevål 

sammenlignet med andre studier der andelen ofte ligger mellom 15-20% (28, 31, 33, 47-49). 

Årsaker til dette kan være relativt strenge inklusjonskriterier med krav om kontinuerlig 

behandling i fire år og virussuppresjon i 3,5 år. Således er pasienter som har stått på 

behandling eller vært virussupprimert i kortere tid ikke inkludert. 169 pasienter i den øvrige 

hiv-populasjonen hadde CD4-tall under 400 et år etter at INR-pasientene ble inkludert, men 

disse tilfredsstilte ikke kriteriene for INR inklusjon ett år tidligere.  

En annen grunn kan være at man nå starter med ART tidligere i sykdomsforløpet enn man 

gjorde før, og dermed er enkelte av risikofaktorene for å bli INR, slik som å ha hatt 

langkommen hiv-sykdom, redusert. INR-pasientene hadde hatt sin hivdiagnose i lengre tid 

enn den øvrige hiv-populasjonen, og mange i et tidsrom der ART ble avventet til pasienten 

hadde lavere CD4 tall. Data vedrørende nadir CD4 og CD4 tall før oppstart av ART hos den 

øvrige hiv-populasjonen ville kunne gitt bedre svar på dette. Det er dog vist at selv med bruk 

av ART i nyere tid med nye retningslinjer oppnår ikke alle pasienter CD4-tall over 500 

celler/µl (31). Da det er kjent at lang tid fra diagnose til behandling øker risikoen for å bli 

non-responder (24), kan det tenkes at pasientene som har vedvarende CD4-tall <500 celler/µl 

har blitt diagnostisert og behandlet senere i sykdomsforløpet enn pasientene som oppnår 

adekvate immuntall. Så lenge man ikke klarer å fange opp pasienter tidlig etter smitte, vil man 

sannsynligvis også ha pasienter som responderer inadekvat på behandling, på tross av 

optimalt behandlingsregime.  

Det er som tidligere nevnt heller ingen klar definisjon av begrepet INR, og ulike 

inklusjonskriterier kan gi ulik andel INR-pasienter i ulike studier.  

I sammenligningen mellom INR-pasientene og den øvrige hiv-populasjonen fant man flere 

forskjeller. Det var en overvekt av menn blant INR-pasientene, men det var allikevel færre 

med antatt homo/biseksuell smitte sammenlignet med den øvrige hiv-populasjonen. Det var 
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som forventet en større andel sprøytemisbrukere blant INR-pasientene. En signifikant større 

andel INR-pasienter hadde også afrikansk opprinnelse.  

Årsakene til disse forskjellene er ikke kjente, men det kan tenkes at det skyldes at de ulike 

risikogruppene og etnisitetene forholder seg til hivsmitte, testing og behandling ulikt. 

Grunnen til at det var flere med homo/biseksuell smitte i den øvrige populasjonen kan for 

eksempel være dersom disse pasientene tester seg oftere enn heteroseksuelle, og at man 

dermed har større sjanse for å oppdage en eventuell smitte tidlig. Tidlig oppstart av 

behandling vil kunne redusere risikoen for at pasientene blir non-respondere (25). Man hadde 

dog ikke opplysninger om den øvrige hiv-populasjonens nadir CD4-tall, og man kan derfor 

hverken underbygge eller svekke hypotesen om tidligere diagnostikk basert på nadir CD4.  

Videre kan det også tenkes at det er en større andel med afrikansk opprinnelse blant INR-

pasientene fordi andre land kan ha dårligere rutiner for testing og oppfølging, noe som både 

kan føre til at de først blir diagnostisert ved langtkommen hiv-sykdom, eller at de på annen 

måte ikke har fått optimal ART på grunn av manglende tilgang eller lignende. Hva gjelder 

stoffmisbrukere er det tenkelig at de har større utfordringer knyttet til compliance og 

oppfølging enn andre pasientgrupper (50). Man vet at behandlingsopphold over 3 måneder er 

ugunstig for sykdomsprogresjonen, og dette kan være blant årsakene til at det var flere 

stoffmisbrukere i INR-gruppen (24, 43). I følge tall fra Folkehelseregisteret var andelen 

sprøytemisbrukere omtrent lik som den nasjonale hiv-populasjonen (10,1%) (6).   

Det har i flere studier blitt fastslått at alder er en viktig faktor assosiert med dårligere 

immunologisk respons, og INR-pasientene er ofte eldre enn de immunologiske respondere 

(29, 32, 35, 47, 48, 51). Pasientene i denne oppgaven var også signifikant eldre enn den 

øvrige hiv-populasjonen, noe som samsvarer med funnene fra andre studier med lignende 

pasientgrupper. Alder kan være en risikofaktor av flere grunner. En årsak kan være at thymus 

innskrenkes med alderen, og at eldre pasienter dermed har dårligere grunnlag for regenerering 

av immunceller enn yngre pasienter. Blant INR-pasientene hadde de eldste lavere nadir CD4 

enn de yngre som kan passe med en mer langtkommen sykdom. 

5.2 Hiv-karakteristika 

Flere studier har vist at lavt nadir CD4-tall har negativ betydning for pasientens evne til å 

stige i CD4-tall på behandling (29, 34, 43, 49). Lavt nadir CD4 er ofte tegn på langtkommen 
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sykdom, og langtkommen sykdom kan gi en mer skadet tarmbarriere og større hiv-reservoir 

med påfølgende økt immunaktivering selv under ART. I tillegg kan det føre til fibrosering av 

lymfoid vev, og dermed redusere evnen til å regenerere CD4-tall (52). Pasientene i vår INR-

kohort hadde lavt nadir CD4-tall på 68, og dette samsvarer med funn i andre studier (33-35).   

Det er også vist at lavt CD4-tall før oppstart av behandling er relevant for pasientens evne til å 

utvikle adekvat immunrespons. Etter langvarig ART med virussuppresjon vil kun 30-50% av 

pasienter med pre-ART CD4-tall <100/celler/µl og 75% med pre-ART CD4 100-200 

celler/µL stige til CD4 >500 celler/µL (31, 47, 53). Dette samsvarer med funnene i denne 

kohorten, som viser at INR-pasientene hadde median CD4-tall før oppstart av behandling på 

125. Pasientene hadde stått på kontinuerlig behandling i lang tid, 7,9 år, og steget median 199 

celler i denne perioden. Det vil si at de i snitt steg 25 celler/µl per år, noe som regnes som 

lavt.  

Lav CD4/CD8-ratio ser også ut til å være en uavhengig prediktor for økt risiko for ikke-

AIDS-relatert sykdom og død hos pasienter med tilnærmet normalisert CD4-tall (>500 

celler/µl) (54, 55). INR-pasientene hadde betydelig lavere CD4/CD8 ratio enn den øvrige hiv-

populasjonen. Det impliserer også at det også er viktig å monitorere ratioen for å identifisere 

pasienter med dårligere sykdomsprognose, kanskje især hos INR-pasienter. 

De fleste INR-pasienten fylte kriteriene for en AIDS-diagnose og det gikk relativt kort tid fra 

pasientene ble diagnostisert med hiv til de fikk diagnosen AIDS for første gang. Det kan tyde 

på at de ble diagnostisert sent i sykdomsforløpet, eventuelt kan også tenkes at dette skyldes et 

mer aggressivt sykdomsforløp.  

Videre er det også viktig å nevne at en lymfopeni kan ha andre årsaker som er spesielt viktige 

å utrede hos individer som har liten stigning i CD4-tall på behandling, eller som har plutselige 

fall i immuntall (47, 56). Dette kan skyldes ting som malignitet eller andre ubehandlede 

koinfeksjoner som vil være viktige å fange opp (56). I mange tilfeller vil man allikevel ikke 

finne en årsak til at pasienten har inadekvat immunrespons (56).    

5.3 Antiretroviral terapi 

Introduksjonen av ART har ført til en dramatisk nedgang i AIDS-relatert morbiditet og 

mortalitet blant pasienter med hiv (29). Prognosen er aller best for pasienter som både bedrer 

sine CD4-tall og som samtidig oppnår virussuppresjon (29). INR-pasientene hadde stått på 
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langvarig kontinuerlig behandling, i nesten 8 år, noe som reduserer sjansen for at 

immuntallene skal stige ytterligere, da det er vist at hos flere flater økningen ut etter 3-4 år 

(31, 47). 

En tredjedel av pasientene hadde hatt opphold i behandlingen på over 3 måneder én eller flere 

ganger. Både mange små pauser og lengre pauser, sammen med et høyt antall 

behandlingsregimer, er uheldig for sykdomsprogresjon og har negativ innvirkning på 

pasientenes sannsynlighet for normalisering av CD4-tall og CD4/CD8-ratio (24, 25, 40, 43, 

47). Årsakene til et slikt opphold kan være mange. I denne pasientgruppen var det flere 

pasienter som startet på behandling på en tid der behandlingen i seg selv var såpass toksisk at 

man vurderte det som bedre for pasienten å stå på behandling i intervaller (57). Det var 

tidligere også en tro på at start og stopp i behandlingen var gunstigere enn kontinuerlig ART, 

noe som senere har blitt tilbakevist (24, 43). Det var også en større andel kvinner blant 

pasientene med opphold i ART, noe som blant annet kan skyldes forhold rundt svangerskap. 

Noen kvinner ble tidligere startet på ART i forbindelse med graviditeten for å forhindre smitte 

til barnet, for senere å bli tatt av behandlingen etter fødsel. Nå anbefales det at alle fortsetter 

ART etter graviditeten for å hindre egen sykdomsutvikling (58). Noen av INR-pasientene 

deltok i studier med behandlingspauser, mens andre autoseponerte blant annet på grunn av 

store plager med bivirkninger, eller av andre grunner hadde dårlig compliance over lengre tid. 

Av mulige tiltak som kan settes inn for å bedre disse forholdene, synes redusert compliance å 

være det enkleste området å forbedre. De fleste pasientene nå får endret sitt ART regime 

dersom de opplever bivirkninger. 

Det ble ikke laget en oversikt over hvor mange pasienter som hadde dårlig compliance med 

ART i denne oppgaven, da det ikke var konsistent dokumentert i journalene. Alle pasientene 

var virussupprimerte ved registrering. En tredjedel (34%) av pasientene hadde hatt en eller 

flere viral rebounds etter at de ble virussupprimerte på kontinuerlig behandling. Dette kan 

oppstå av flere grunner, hvor en av dem er dårlig compliance. Studier viser at selv om man er 

virussupprimert på behandling, kan selv små hiv-RNA-mengder i blodet gi en lavgradig 

immunaktivering som kan påvirke økning i CD4-tall (59). I tillegg vil dårlig compliance gi 

økt fare for utvikling av resistens (60). Det er således flere viktige grunner til å identifisere 

pasienter som har dårlig compliance slik at man kan sette inn eventuelle tiltak på dette 

området. Her er det et potensielt forbedringspotensial ved infeksjonsmedisinsk poliklinikk 



XXXVIII 

 

hvor man mer systematisk bør snakke med pasientene om og registrere hvorvidt de tar sine 

hiv-medisiner regelmessig. 

Over halvparten av pasientene i denne oppgaven stod på et integrasehemmerbasert regime ved 

registrering. Dette kan skyldes at man på tidspunktet integrasehemmere ble introdusert, hadde 

tro på at et slikt regime var fordelaktig for immunstatusen. Senere studier har vist sprikende 

resultater (61) og det er ikke tilstrekkelig dokumentasjon til å anbefale antiretrovirale midler 

fra bestemte klasser framfor andre for INR pasienter (56). Studer viser også at 

tilleggsbehandling med flere ART-midler ikke har gevinst, og at bytte av behandling heller 

ikke er indisert (62-65). Det finnes derfor ingen nåværende terapi som er vist fordelaktig for å 

bedre INR-status. Allikevel hadde nesten halvparten av INR-pasientene som brukte TDF 

byttet til TAF, noe som er en større andel enn antall pasienter med kjent nyresykdom eller 

osteoporose. Det kan eventuelt skyldes høyere alder og andre risikofaktorer for å utvikle disse 

tilstandene.   

5.4 Komorbiditet 

Det er vist i flere studier at INR-pasienter er mer utsatte for utvikling av komorbiditet 

sammenlignet med andre hivpasienter (66-70). Dårlig CD4-stigning er assosiert med høyere 

grad av immunaktivering (36-38), noe som kan kobles sammen med graden av komorbiditet 

(38). Det finnes per nå ingen anbefalt intervensjon med tanke på den økte immunaktiveringen, 

og derfor må forebyggingen og behandlingen av komorbiditet tilnærmes på andre måter. Da 

dette er pasienter som har hatt hivdiagnosen i lang tid, og i lys av de behandlingsmessige 

utfordringene som finnes blant annet med tanke på normalisering av pasientenes 

immunforsvar og reduksjon av immunaktivering, er det spesielt viktig å forebygge utvikling 

av og behandle komorbide tilstander så godt som mulig.  

Resultatene viste også at pasientene med komorbiditet hadde signifikant lavere nadir CD4 enn 

de andre INR-pasientene, noe som samsvarer med studier som viser at lavt nadir er en risiko 

for utvikling av komorbiditet som blant annet kreftsykdom og hjerte- og karsykdom (66, 67). 

I denne oppgaven hadde man hverken informasjon om den øvrige hiv-populasjonens nadir 

CD4, eller deres komorbide tilstander, slik at man ikke kan sammenligne INR-pasientene med 

resten av hiv-populasjonen for disse parameterne.  
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I 2016 var 18% av Norges befolkning registrert med en hjerte- og karsykdom i Hjerte- og 

Karregisteret (71). Diagnosene som inngår i dette registeret er mer omfattende enn hva som er 

brukt i denne oppgaven (700 diagnoser), og prosentandelen bygger på antall pasienter som var 

registrert mellom 2012 og 2016. Blant INR-pasientene i denne oppgaven hadde 13% en 

kardiovaskulær sykdom ved registreringstidspunktet, og sammenligning med den generelle 

befolkningen blir ikke helt presist, slik at det er vanskelig å konkludere med om det er en 

overhyppighet av kardiovaskulær sykdom blant INR-pasientene. Man har allikevel funnet at 

lave CD4-tall i seg selv er en risiko for utvikling av hjerte- og karsykdom (66), noe som betyr 

at INR-pasienter vil være mer utsatte for dette.   

Nasjonalforeningen for folkehelsen regner per 2018 at nærmere 2% av den norske 

befolkningen står på antihypertensjonsbehandling (72). Kriteriet for at INR-pasientene skulle 

registreres med hypertensjon var at det skulle være konstatert av behandlende lege. Dette var 

tilfelle for 16% av pasientene, og selv om behandling ikke var et kriterium, er det ikke 

utenkelig at INR-pasientene har noe høyere andel med hypertensjon enn den generelle 

befolkningen. Manner et al viste i 2013 at både lavt nadir CD4, langvarig hivsykdom og 

langvarig bruk av ART var prediktivt for vedvarende hypertensjon hos hivpasienter (70). 

Pasienter med både nadir < 50 celler/µl og varighet av ART over 5 år utgjorde den største 

andelen av de hypertensive pasientene, noe som er relevante funn med tanke oppfølging og 

behandling av hypertensjon hos INR-pasienter. De norske retningslinjene for oppfølging av 

hiv-pasienter sier at pasientens blodtrykk skal følges opp ved hver kontroll uavhengig av en 

eventuell hypertensjon (7). Med tanke på en mulig økt risiko for hypertensjon samt for å 

optimalisere forebygging av utvikling av kardiovaskulær sykdom, bør man tilstrebe å følge 

opp blodtrykksmålinger hos INR-pasientene. Her virker det til å være et forbedringspotensial 

ved infeksjonsmedisinsk poliklinikk.  

For alle de 8 pasientene som hadde kronisk hepatitt C var behandlingen enten påbegynt på 

registreringstidspunktet eller planlagt å starte senere. Nye behandlingsregimer har et større 

kurativt potensial, gir færre bivirkninger og har kortere behandlingstid. Det er vist at hepatitt 

C kan føre til at hiv progredierer raskere, og at det også kan føre til forsinket CD4-stigning 

(73). Derfor er det spesielt viktig å følge opp aktiv hepatitt C-sykdom hos pasienter med 

dårlig immunologisk respons.  

Det var ingen forskjell mellom kjønnene for de ulike komorbide tilstandene, og heller ikke for 

de tidligere komorbide tilstandene. Derimot hadde de eldre pasientene mer generell 
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komorbiditet, kardiovaskulær sykdom, nevrodegenerativ sykdom, tidligere kreft og flere 

pneumonier enn de yngre. Således bør det kanskje være et ekstra fokus på den eldre INR-

populasjonen med tanke på komorbide tilstander.   

5.5 Livsstil 

Analysene av pasientenes røykevaner viste at nesten en fjerdedel (23%) av INR-pasientene 

røyket på registreringstidspunktet. Tall fra 2019 i statistisk sentralbyrå viser at 12% av Norges 

befolkning røyker daglig (74), slik at det var en større andel av INR-pasientene som var 

dagligrøykere sammenlignet med den øvrige befolkningen. Røyking er etablert som en av de 

viktigste årsakene til redusert forventet levealder i den generelle befolkningen, og også som 

en viktig risikofaktor for utvikling av en rekke alvorlige sykdommer for pasienter med hiv 

(69). Rasmussen et al sammenlignet i 2015 hivpasienters risiko for utvikling av myokardialt 

infarkt (MI) avhengig av deres røykestatus med den øvrige dagligrøykende populasjonen (75). 

De fant da blant annet at risikoen for MI var tre ganger så stor for røykende hivsmittede 

sammenlignet med resten av populasjonen (75).  

Helleberg et al fant i sin studie at røyking så ut til å ha en større negativ innvirkning på 

pasientens forventede leveår enn hivrelaterte faktorer (69). Blant pasientene i begge studiene 

(Rasmussen et al og Helleberg et al) var det også en betydelig høyere andel røykere i 

hivpopulasjonen sammelignet med kontrollpopulasjonen (69, 75). Dette samsvarer som 

forventet med funnene hos pasientene i denne oppgaven. Studien Helleberg et al viste også at 

hivpasienter som røyker ikke bare har over 5 ganger så høy risiko for utvikling av ikke-AIDS-

relatert sykdom, men også har økt risiko for AIDS-relatert død, sammenlignet med 

hivpasienter som ikke røyker (69). Hivpasienter som tidligere røyket hadde noe økt risiko for 

utvikling av cancer, men ingen forøket risiko for utvikling av kardivaskulær sykdom (69), noe 

som understreker viktigheten av å både kartlegge og følge opp røykestatus hos hivpasienter. 

Dette ble også vist av Rasmussen et al som anslo at MI blant hivpasienter kan reduseres med 

så mye som 40% dersom røykere slutter å røyke (75). Så selv om røyking ikke påvirker CD4-

tallet, vil røykeslutt redusere risikoen for utvikling av komorbide tilstander som INR-

pasientene i utgangspunktet har forhøyet risiko for å få. 

I journalene til INR-pasientene ved OUS var det jevnt over manglende systematikk i om og 

hvordan legene journalførte oppfølgingen av pasientenes røykevaner, og for flere av 
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pasientene (8%) manglet denne informasjonen helt. Da risikoen ved røyking er kjent, kan det 

være mye å hente på å iverksette konkrete tiltak for å redusere andelen røykere blant 

hivpasientene. Eksempler på slike tiltak kan være større fokus på å oppfordre pasientene til 

røykeslutt, tettere samarbeid med pasientens fastlege, informasjon om legemidler til 

røykeavvenning, henvisning til hjelpetilbud eller individuell røykesluttveiledning, eller at 

avdelingen har tettere tilknytning til ulike røykeavvenningskurs.  

Vedrørende pasientenes alkoholkonsum var det flere pasienter som drakk alkohol ukentlig 

sammenlignet med den øvrige befolkningen i 2018 (56% mot 35%) (74). Hva gjelder 

høyrisiko-konsum er det vanskelig å sammenligne INR-pasientene med befolkningen for 

øvrig da SSB benytter en annen kategorisering enn det som ble brukt i denne oppgaven. I den 

øvrige befolkningen drikker 5% ukentlig minst 6 enheter ved samme anledning (74), og i 

INR-grupper drakk 6% mer enn 14/21 enheter ukentlig. Dette kan tyde på at det er en omtrent 

like stor andel av INR-pasientene som av den generelle befolkningen med et forhøyet 

alkoholkonsum, men tallene er usikre da disse opplysningene var mangelfullt dokumentert.   

Jevnt over var inntrykket etter å ha lest alle pasientjournalene at klinikerne ikke følger opp 

pasientenes alkoholkonsum i tilstrekkelig grad for å kunne iverksette målrettede tiltak. For 

hele 17% av pasientene fantes det enten ingen eller ikke tilstrekkelig informasjon om 

alkoholbruken. Ved flere anledninger var det avdekket et forhøyet alkoholkonsum der den 

eventuelle oppfølgingen ikke var journalført.   

Vaksinasjon inngår som en viktig del av oppfølging av hivpasienter. I en rapport fra 2013, 

revidert i 2015, fastslår FHI at hivsmittede personer har høy risiko for å få invasiv 

pneumokokksykdom sammenlignet med personer uten hiv, selv om pasientene står på ART 

(45). Det inngår også i anbefalingene at hele gruppen skal vaksineres, og at revaksinasjon 

vanligvis skal vurderes etter 10 år (45). 60% av pasientene i denne oppgaven hadde blitt 

vaksinert mot pneumokokker i henhold til anbefalingene fra FHI, men så mye som 25% 

hadde enten ikke blitt vaksinert/revaksinert eller manglet journalopplysninger om 

vaksinestatus. 69 pasienter hadde hatt pneumoni og 5 av dem hadde hatt 3 pneumonier eller 

flere. Det er derfor grunnlag for å si at det er et forbedringspotensial hva gjelder oppfølging av 

pneumokokkvaksinasjon, og at man bør tilstrebe å dokumentere dette bedre i 

pasientjournalen. 
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Hva gjelder hepatitt B-vaksine er følgende hivpasienter målgruppe for hepatitt B-vaksine per 

2019: stoffmisbrukere, MSM, personer som selger seksuelle tjenester og personer under 25 år 

med foreldre født utenfor lavendemiske land (46). Anbefalingene for hivsmittede er at de skal 

vaksineres når CD4-tallet er høyt, oftest tidlig i sykdomsforløpet eller eventuelt etter at 

pasienten har fått immunrespons som følge av ART (76). I denne oppgaven var det en 

femtedel (20%) av pasientene som ikke var immune mot hepatitt B. Det var ingen forskjell 

blant risikogruppene som skal vaksineres og resten av pasientgruppen, men 5 pasienter med 

homo/biseksuell smitte var ikke vaksinert, og kunne således være kandidater for vaksinasjon. 

5.6 Øvrige tiltak 

De nye retningslinjene for ART-start ser ut til å bedre prognosen til flere pasienter, men det er 

fortsatt mange som blir diagnostisert sent (31, 77) og som dermed står i fare for å havne blant 

INR-pasientene. Det er flere typer tiltak som retter seg mot forhindring av smitte, tidligere 

diagnostikk og bedre diagnostikk, og som vil være gunstige for infeksjonsmedisinsk avdeling 

og andre som jobber med hivpasienter å vurdere. For å kunne forhindre hivsmitte er det helt 

grunnleggende at man har god allmennopplysning rundt blant annet potensielle smitteveier, 

prevensjonsmidler, tilgjengeligheten av testing og post-eksponeringsprofylakse. I tillegg kan 

tiltak som oppsøkende virksomhet og større tilgjengelighet av hurtigtester bedre den 

diagnostiske tilgangen slik at man kan fange opp eventuell smitte tidligere. Dette gjør at man 

kan komme raskere i gang med behandling, og dermed redusere flere av de viktigste 

risikofaktorene man kjenner for å bli INR. I tillegg er det sentralt at man har et ekstra fokus på 

de mest risikoutsatte gruppene, blant annet ved å tilby PrEP slik noen har tilbud om i dag, 

kombinert med hyppig testing og generell rådgivning om sikker sex. 

5.7 Styrker og svakheter 

En styrke ved denne oppgaven er at informasjonen ble registrert i forhåndsdefinerte 

kategorier, slik at kategoriene ikke ble tilpasset informasjonen underveis. På den annen side 

kan man ha mistet relevant informasjon som det ikke ble laget kategorier for på forhånd. En 

annen styrke er at det kun er én person som har kategorisert informasjonen, slik at man øker 

sannsynligheten for at registreringen har vært konsistent. Det meste ble registrert i løpet av 

januar og februar 2018, men noen av pasientene ble registrert et halvt år senere, noe som 

medfører en risiko for noe annen kategorisering. All informasjonsinnhentingen er gjort 
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manuelt, og dette innebærer alltid en risiko for feil. Registreringene er gjort over tid og det er 

foretatt kontroller underveis, og dette minimaliserer risikoen for feil og ulik registrering. 

Dataene som ble hentet ut fra Medinsight kan også være lagt inn feil. 

Oppgaven har brukt definisjoner i tråd med annen litteratur, noe som øker den eksterne 

validiteten. Inklusjonskriteriene har vært strenge, og det minimerer risikoen for å inkludere 

pasienter som ikke er immunologiske non-respondere da de fleste vil forbli INR. INR-

pasienter. Ulempen er at man risikerer å utelate flere pasienter som vil ha dårlig CD4-stigning 

også i fremtiden. Dersom man hadde benyttet en lavere grense enn 400 celler/µl ville man kun 

inkludert et fåtall pasienter, og dette ville vært mindre relevant for dagens INR-populasjon. 

Dessuten viste Pérez-Santiago et al i sin studie fra 2016 at en grense på 400 celler/µl best 

skiller INR- og IR-pasienter immunfenotypisk (32).  

Det ble i hovedsak benyttet non-parametrisk statistikk ved utregning, da de fleste av 

variablene ikke var normalfordelte. Dette vil kunne gi en risiko for type II-feil, altså at man 

ikke har fanget opp en sammenheng som faktisk eksisterer. Hovedhensikten med studien var 

dog å karakterisere INR pasienter ved infeksjonsmedisinsk poliklinikk og ikke 

sammenlikning av populasjoner. 

En annen svakhet er at man kun hadde begrensede variabler fra den øvrige hivpopulasjonen, 

og således ikke får sett på eventuelle forskjeller i for eksempel nadir CD4, CD4 ved ART 

oppstart, komorbiditet osv. Videre sier variablene fra hivdatabasen ikke sier noe som 

smittested, slik at man har måttet forholde seg til etnisitet og risikogruppe, noe som ikke er 

direkte sammenlignbart med FHI sine data. Det er dog en styrke at man har hatt mulighet til å 

hente pasientinformasjon ut av hiv-databasen, da det gjør det enkelt å definere hvilke 

pasienter som er INR-pasienter og ikke.  

En annen feilkilde vil være at informasjon angående komorbide sykdommer er hentet ut av 

pasientjournalene, og dette er ikke systematisk registrert av klinikerne. Dette betyr at det kan 

være en underrapportering av forekomsten av komorbiditet og tidligere sykdommer.  

5.8 Oppsummering 

Denne oppgaven har gitt en overordnet oversikt over INR-pasientene som følges ved 

infeksjonsmedisinsk avdeling, OUS, Ullevål basert på informasjon fra pasientenes journaler, 

og fra avdelingens hiv-kvalitetsregister. Denne oversikten viser at denne pasientgruppen var 
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noe mindre sammenlignet med INR-grupper i andre studier, men at gruppen i stor grad ser ut 

som forventet ut ifra relevant litteratur med lavt nadir CD4 og høyere alder enn den øvrige 

hiv-populasjonen. Oppgaven belyser også noen forbedringspotensialer relevante for videre 

oppfølging. Et hovedpunkt går på konsistent og adekvat utfyllende informasjon i journal 

uavhengig av behandler, noe som var manglende for flere klinisk viktige punkter. Klinikken 

burde ha et spesielt økt fokus på forebygging, oppfølging og behandling av komorbide 

sykdommer, og dokumentasjon og tiltak vedrørende vaksinasjonsstatus, alkohol- og 

røykevaner og compliance.  
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