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Abstract	
 

This project thesis is about HIV-resistance in the light of the use of pre-exposure prophylaxis 

(PrEP) in Norway. PrEP is a daily or intermittent hiv-medicine taken by healthy individuals in 

high risk of HIV-transmission in order to reduce the risk of being infected. PrEP consist of a 

combination of the two antiretroviral drugs tenofovir and emitricitabine (TDF/FTC). If taken 

as recommended, PrEP has proven to reduce the risk of HIV-transmission significantly 

(2,3,4). There has been concerns as to whether the use of PrEP will increase the prevalence of 

HIV resistant to the drugs used in PrEP, as  the same drugs are also used in standard HIV 

therapy. The benefit of preventing new infections seems to outweigh the low risk of PrEP 

selecting TDF/FTC resistance. The situation associated with the highest risk for development 

of drug resistance, is whenever PrEP is given to a person with acute unrecognized HIV 

infection at an early stage, before the infection can be detected by the HIV test. This has been 

shown in clinical trials (6).  

 

The main question of my thesis is whether the prevalence of HIV resistance against the drugs 

used in PrEP in Norway has changed after the introduction of PrEP in 2017. My results show 

that the prevalence of TDF/FTC- resistance was reduced two years after the introduction of 

PrEP compared to the prevalence in 2012-2016. However, due to short observation period and 

several limitations of the study, we cannot assume that this reduction can be directly 

attributed to the introduction of PrEP. Several years of surveillance and research is necessary 

to determine the future impact of PrEP on HIV drug resistance - whether it will increase, 

remain unchanged, or decrease.  

 

Introduksjon	

	
Preeksposisjonsprofylakse (PrEP) er forebyggende hiv-medisiner som friske personer kan ta 

kontinuerlig eller i perioder for å minimere risiko for hiv-smitte. Effekten av PrEP som 

forebyggende tiltak for seksuelt overført hiv-smitte er godt dokumentert i flere kliniske 
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studier (2,3,4). I 2018 ble 1,7 millioner personer smittet med hiv globalt (5). Selv om tallet på 

nysmittede har gått ned siden starten slutten av 90-tallet, er behovet for å redusere 

spredningen av hiv stort. Jeg har valgt å skrive om hiv-resistens i lys av implementeringen av 

PrEP som et tilbud for menn som har sex med menn (msm) i Norge fordi det er et tidsaktuelt 

tema som det finnes mangelfull kunnskap om i litteraturen. Hiv-resistens er et utbredt 

problem globalt, spesielt i hiv-endemiske områder der tilgangen på medisiner er begrenset. I 

Norge i dag har vi til sammenligning et lavt antall nysmittede og god tilgang på potente hiv-

medisiner. Min problemstilling er hvorvidt forekomsten av resistensmutasjoner med relevans 

for PrEP i Norge har endret seg siden innføringen av PrEP i 2017. Jeg vil videre diskutere 

ulike hypoteser om hvordan PrEP og hiv-resistens kan tenkes å påvirke hverandre, samt drøfte 

hvilke usikkerheter som ligger i mitt materiale og svakheter ved denne studien.  

Bakgrunn	
 

Hiv-infeksjon er en kronisk virusinfeksjon som ubehandlet fører til alvorlig immunsvikt, og 

som siden starten av epidemien har ført til mer enn 35 millioner dødsfall på verdensbasis (5). 

Effektiv antiviral behandling er tilgjengelig, noe som har ført til en dramatisk reduksjon i 

sykelighet og dødelighet. Viruset smitter hovedsakelig seksuelt, gjennom blod og 

blodprodukter, og vertikalt fra mor til barn i forbindelse med svangerskap og fødsel. 
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Epidemiologi	

Figur	1.	Antall	nye	hiv-infeksjoner	i	2018	fordelt	på	
regioner.	I	Afrika	sør	for	Sahara	og	i	Sørøst	Asia	er	det	
høyest	hiv-insidens.	(23)		
 

I 2018 var det 37.9 millioner mennesker i verden som levde med hiv-infeksjon, ca 69% lever i 

afrikanske land sør for Sahara og noe over halvparten har tilgang på antiretroviral behandling 

(5). I Norge er det meldt til MSIS 6468 hivpositive totalt, og man antar at omkring 4500-5000 

personer lever med hiv-infeksjon i Norge i dag. Antallet nysmittede har gått ned fra 299 

tilfeller i 2008 til 191 tilfeller i 2018. Dersom man kun regner med de som har blitt smittet i 

Norge, har antallet gått ned fra 100 i 2009 til 35 i 2018. (18). Høyest antall nye tilfeller finner 

man blant innvandrere fra høyendemiske områder som er smittet før ankomst Norge, og blant 

menn som har sex med menn (msm). Innvandrere som har blitt smittet før ankomst til Norge 

utgjorde 58% av de meldte tilfellene i 2018. Antall tilfeller blant msm som er smittet mens de 

var bosatt i Norge har gått ned de siste årene (figur 2). Som vist i tabell 1 er nedgangen blant 

MSM særlig blant de som er født i Norge.  

	

	

	



5	
	

	

	

Tabell	1.	Fordelingen	av	hiv-infeksjon	blant	MSM	2007-2018	(18)		

 

 

 

	
Figur	2.	Hivinfeksjon	i	Norge	meldt	til	MSIS	1984-2017	etter	år	og	risikoutsatte	grupper.	(18)	

	

HIV-1	infeksjon	

 

Humant immunsviktvirus 1 (hiv) er et retrovirus som består av blant annet to enkle RNA-

tråder og enzymene revers transkriptase, protease og integrase, dekket av en dobbelt 

lipidmembran med glykoproteiner på overflaten. Virusets replikasjonssyklus er vist i figur 4. 

Viruset binder primært til CD4-reseptorer på overflaten av CD4+ T-celler som ødelegges 

ettersom nye viruspartikler produseres og forlater cellen. Fordi B-celler trenger hjelp av T-

celler til å produsere antistoffer mot nye patogener, vil reduksjonen i CD4+ celler gjøre at 
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også antistoffresponsen faller hos den hiv-infiserte. Dette fører til progressiv immunsvikt 

dersom hiv-infeksjonen ikke behandles.  

 

 

 
Figur	3.	Sykdomsforløpet	ved	ubehandlet	hiv-infeksjon.	Den	røde	grafen	viser	virusmengden	og	
den	blå	grafen	viser	antall	CD4+	T-celler	i	blodet.	De	tre	fasene	er	primærinfeksjon,	kronisk	hiv-
infeksjon	(klinisk	latens)	og	ervervet	immunsviktsyndrom	(aids).	(22)	
 

Sykdomsforløpet ved ubehandlet hiv-infeksjon kan deles inn i tre faser (figur 3). Den første 

fasen kalles ”akutt hiv infeksjon” og utvikler seg som regel innen 2-6 uker etter 

smittetidspunktet.  I denne fasen kan pasienten være symptomfri, men 50-70% opplever 

generelle tegn på infeksjon som feber, utslett, muskel -og leddsmerter, hodepine og hovne 

lymfeknuter (primærinfeksjon). Ved sjeldne tilfeller kan primærinfeksjonen gi nevrologisk 

affeksjon med meningoencefalitt eller radikulitt. På dette tidspunktet er virusmengden i blod 

raskt stigende og smitterisikoen er stor ved ubeskyttet sex. Kroppen produserer etterhvert 

antistoffer mot hiv, som blir mulig å påvise 1-3 måneder etter smitte (serokonvertering). Etter 

serokonverteringen faller virustallet igjen og stabiliserer seg på et lavere nivå, og CD4+ tallet 

stiger i en periode. Dette kroniske stadiet kan vare i mange år. Pasientene er ofte symptomfrie 

i denne fasen, men sykdomsbildet er svært variert. Etter hvert vil pasienten gradvis få økende 

viremi og fallende CD4+- tall, og immunsvikten kan gi ulike hiv-relaterte sykdommer i 

luftveiene, fordøyelsessystemet, huden og nervesystemet. I denne tredje og siste fasen vil 

ubehandlede pasienter utvikle ervervet immunsviktsyndrom (aids). Dette er betegnelsen på de 
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mest alvorlige tilfellene av hiv-infeksjon, og er definert ut fra klare kliniske kriterier som 

tilstedeværelse av spesifiserte alvorlige opportunistiske infeksjoner, spesielle former for kreft 

eller systemiske symptomer som nattesvette, feber og vekttap.  

 

Hiv-behandling	

 

Livslang antiretroviral behandling (ART) anbefales til alle med hiv-infeksjon, uavhengig av 

CD4-tall (7). Takket være store fremskritt i hiv-behandlingen kan pasienter i dag ha normal 

forventet levealder og et virustall som er så lavt at de i praksis ikke er smitteførende. For å 

unngå resistensutvikling, brukes en kombinasjon av medikamenter fra ulike klasser. Det 

finnes i dag seks ulike klasser av medikamenter som hemmer ulike trinn i virusets 

replikasjonssyklus som vist i figur 4. Førstevalg i behandling er to nukleosidanaloger (NRTI) 

i kombinasjon med enten en integrasehemmer eller en proteasehemmer med en booster (som 

øker effekten av proteasehemmeren).  

 
 
 
Figur	4.	Hiv	replikasjonssyklus;	(20)	
Hiv	binder	til	CD4-reseptor	på	
vertscellens	overflate	ved	hjelp	av	
koreseptorer,	fusjonerer	med	
cellemembranen,	transkriberer	sitt	
RNA	til	DNA	ved	hjelp	av	revers	
transkriptase.	Enzymet	integrase	setter	
virusets	arvestoff	inn	i	vertscellens	
DNA	og	det	blir	produsert	nye	virus	
som	blir	ferdigstilt	når	de	kløyves	av	
enzymet	protease.	Antiretrovirale	
medisiner	virker	på	ulike	steder	i	
replikasjonssyklus	som	vist	i	figuren	og	
beskrevet	i	tabell	2	
 
 
 

 

De tilgjengelige klasser av antiretrovirale medisiner virker på ulike steder i 

replikasjonssyklus. Virkningsmekanismen for de ulike klassene er nærmere beskrevet i tabell 

2. 
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Tabell	2.	Antiretrovirale	medisiner	og	deres	virkningsmekanisme	
Antiretroviral 
medikamentgruppe 

Virkningsmekanisme 

Fusjonshemmere Hindrer virusets fusjon med 
vertscellemembranen. 

Koreseptor-antagonister Hindrer koreseptorene i å fasilitere 
binding av viruset til vertscellen 

Nukleosid-analog revers 
transkriptasehemmere 
(NRTI) 

NRTI konkurrerer med vertscellens 
naturlige nukleosider om å binde revers 
transkriptase og inkorporeres i den doble 
DNA-tråden. Analogen mangler en 
hydroksylgruppe for å binde neste 
nukleosid, slik at DNA-tråden termineres 
og virusreplikasjonen hindres. 

Non-nukleosidanalog 
revers 
transkriptasehemmere 
(NNRTI) 

NNRTI er direktevirkende ikke-
konkurrerende revers transkriptase-
hemmere. 

Integrasehemmere 
Hindrer enzymet integrase i å sette inn det 
virale genomet inn i vertens kromosom. 

Proteasehemmere Hindrer hiv-proteasen i å kløyve 
proteinforløpere til funksjonelle 
bestanddeler av viruset. 

 

Resistens	

	
Utvikling av resistens hos virus  baserer seg på at det kontinuerlig oppstår spontane 

mutasjoner i virusets genom under replikasjonssyklus. Mange av disse mutasjonene vil føre til 

endringer i proteiner i viruset som er nødvendige for replikasjon, slik at viruset blir mindre 

levedyktig. Det kan også være punktmutasjoner som ikke får konsekvenser for proteinet. Men 

noen av disse  mutasjonene vil kunne medføre en endring av et virusprotein. Det vil derfor til 

enhver tid finnes flere genetisk ulike populasjoner av viruset hos en infisert vert (figur 5). 

Dersom en mutasjon fører til en endring av et virusprotein som gjør at et medikament ikke 

lenger virker, kalles det en resistensmutasjon. Ofte skjer dette fordi bindingsstedet for 

medikamentet endres.  Dersom det er medikament tilstede som hemmer originalversjonen av 

viruset (villtypen), vil dette innebære en fordel for virus med resistensmutasjoner. Slike virus 
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kan replikere selv med medikament tilstede, og en viruspopulasjon med denne egenskapen vil 

kunne øke. Da er det også  større sannsynlighet for at denne populasjonen får flere 

resistensmutasjoner som kan føre til ytterligere resistens.  

 

Hiv er et retrovirus som er avhengig av å revers transkribere ssRNA til dsDNA for å replikere 

seg. Dette skjer ved hjelp av enzymet revers transkiptase. I motsetning til vanlig transkripsjon 

av dsDNA til ssRNA i celler, har denne prosessen ingen korrekturlesning. Revers 

transkriptase gjør ofte feil i avlesningen som ikke rettes opp.  Noe av det som gjør hiv-

genomet spesielt er at det har områder som “tolererer” stor grad av variasjon uten at det fører 

til betydelig hemming av replikasjonssyklus. Denne genetiske variasjonen gjør hiv spesielt 

tilpasningsdyktig, og har medført store kliniske utfordringer med resistens. Risikoen for 

resistensutvikling reduseres dersom flere trinn i replikasjonssyklus hemmes samtidig. Derfor 

brukes det alltid en kombinasjon av tre ulike virkestoffer fra minst to ulike 

medikamentklasser i behandling av hiv-infeksjon.  

 

Figur	5.	Figuren	illustrerer	forløpet	i	resistensutvikling.	Uten	medikament	tilstede	dominerer	
villtypen(blå),	men	under	virusreplikasjon,	kan	det	oppstå	resistente	varianter	tilfeldig	(grønn).	
Ved	effektiv	behandling	er	replikasjonen	av	villtypen	hemmet,	men	den	resistente	varianten	kan	
over	tid	selekteres	fram.	Uten	medikament	tilstede	vil	villtypen	øke	i	populasjon	igjen,	fordi	
seleksjonsbetingelsene	endres.	(24)	
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Dersom man finner resistensmutasjoner hos ubehandlede pasienter med hiv infeksjon, kalles 

det overført resistens. Ervervet resistens er mutasjoner som selekteres fram når pasienten står 

på ART. Resistens oppstår for det meste i forbindelse med ART bruk, slik at den overførte 

resistensen sannsynligvis kommer fra et tilfelle av ervervet resistens hos en annen person.   

 

Resistenstesting	

 

All resistensbestemmelse av hiv i Norge gjøres ved Nasjonalt Referanselaboratorium for hiv 

ved Avdeling for mikrobiologi, OUS. Det er to hovedindikasjoner for undersøkelsen: 1) Ved 

kjent hiv-infeksjon og spørsmål om behandlingssvikt hos pasienter som får påvist viremi 

mens de står på behandling. 2) Nydiagnostiserte pasienter som ledd i nasjonal overvåkning av 

smitte med resistente stammer.  Resistens undersøkes genotypisk, ved at man leter etter 

resistensmutasjoner i genet som koder for enzymene og proteinene behandlingen er rettet mot. 

Resistensanalysen foregår ved revers-transkripsjons-PCR av målgenet fra RNA til DNA, 

etterfulgt av amplifisering av DNA. Deretter sekvenseres genproduktet ved hjelp av Sanger 

sekvensering slik at DNA-sekvensen kan leses. I de ferdige sekvensene leter man etter 

mutasjoner i målgenene som man vet er assosiert med ART-resistens. Resultatet tolkes ut i fra 

hvilken grad av resistens mutasjonen er assosisert med og i hvilken grad resistensmutasjonene 

hemmer replikasjonsevnen til viruset.  

 

Overvåkning	av	overført	resistens	

 

Den nasjonale overvåkingen av overført resistens utføres av RAVN (resistensovervåkning av 

virusresistens i Norge) ved Folkehelseinstituttet (FHI) og baserer seg på en liste utarbeidet av 

WHO i 2009 over resistensmutasjoner som bør monitoreres (SDRM-surveillance drug related 

mutations). Sekvensdata analyseres ved hjelp av Calibrated Population Resistance-verktøy i 

Stanford resistensdatabase. Resultatene av denne pvervåkningen publiseres årlig i RAVN-

rapporten (21). Av sekvensene som ble analysert i overvåkningen i 2018 (n=119) inneholdt 

9,2% resistensmutasjoner (figur 6).  Dette tallet er noe høyere enn de siste årene, men det var 

også færre prøver som ble undersøkt i 2018 og færre nye hiv-tilfeller enn årene før.  Alle 

mutasjonene som ble funnet i 2018 var i revers transkriptase-genet og er assosiert med 

resistens mot NRTI og NNRTI. Det ble ikke funnet mutasjoner som er assosiert med resistens 



11	
	

mot proteasehemmere (grønn kurve i figur 6). Data fra RAVN-overvåkningen baserer seg på 

alle pasienter som får hiv-diagnosen bekreftet i Norge, selv om de er smittet i utlandet, smittet 

før de flyttet til Norge, eller om de har mottatt behandling i utlandet. Resultatene reflekterer 

derfor ikke risikoen for å bli smittet med et resistent virus i Norge (21), og mangelen på 

kobling med epidemiologiske data er en svakhet ved disse dataene. 

 

Figur	6.	Prosentandel	prøver	fra	hiv-	nydiagnostiserte	pasienter	som	inneholder	
resistensmutasjoner	(SDRM),	blå	søyler.	De	fargede	kurvene	viser	fordelingen	av	de	ulike	
mutasjonene	som	er	assosiert	med	resistens	mot	NNRTI,	NRTI	og	proteaseinhibitorer	(PI)	(21).		
 

Fremskritt	i	behandling	og	forebygging		

 

I Europa og Nord-Amerika, der tilgangen på medisiner er god, har det vært store fremskritt i 

hiv-forebygging og behandling de siste 20 årene. Behandlingen i dag gir mindre bivirkninger, 

består av færre piller og har høyere genetisk barriere for resistens sammenliknet med tidligere. 

Selv om det ennå ikke finnes noen kur eller vaksine for hiv-infeksjon, har effektiv 

kombinasjonsbehandling som hemmer virusets replikasjonsevne (ART) gjort at pasienter som 

tar medisiner daglig ikke er smitteførende og kan leve lenge og symptomfritt med 
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infeksjonen. Medikamentell behandling av hiv smittede har også blitt et viktig forebyggende 

tiltak for hiv spredning i et folkehelseperspektiv (TasP-treatment as prevention).  

 

Kampanjen U=U (undetectable=untransmittable) ble introdusert i 2016 av Prevention Access 

Campaign på grunn av den sterke evidensen for at hiv-positive under god virussuppressjon 

ikke smitter sine partnere (17). Grunnlaget for dette har blitt styrket i andre studier (10). Dette 

har vært viktig for å motivere til behandling, redusere stigma og bedre livskvalitet og seksuell 

helse blant hiv-positive. 

 

PrEP-	preeksposisjonsprofylakse	

 
De viktigste forebyggende tiltakene for seksuelt overført hiv-smitte i vår del av verden er 

kondombruk, tidlig diagnostikk, raskest mulig start med behandling og forebyggende 

medikamentell behandling hos de med størst risiko i form av   

preeksposisjonsprofylakse (PrEP ). PrEP innebærer at friske personer tar antiretroviral 

medikasjon for å beskytte seg mot hiv-smitte. Kombinasjonspreparatet tenofovir disoproxil 

fumarat og emtricitabine (TDF/FTC), markedsført som Truvada® av selskapet Gilead, ble i 

2012 godkjent av US Food and Drug Administration (FDA) for PrEP i USA (1). I 2016 ble 

medikamentet godkjent for dette formålet også av European Medical Agency (EMA). Man 

kan ta PrEP enten i form av en daglig pille over lang tid (kontinuerlig), eller det kan tas 

intermitterende, det vil si at man tar en tablett minimum 2 timer før sex og fortsetter 

behandlingen til det har gått to døgn siden sist man hadde sex. 

 

Effekten av PrEP som hiv-forebyggende tiltak er godt dokumentert i flere kliniske studier 

(2,3,4).  iPrex-studien(2), en multisenter fase 3-studie, randomiserte menn og trans-kvinner 

med høy risiko for hiv-smitte til å ta én daglig dose TDF/FTC eller placebo som tillegg til 

standard hiv-forebyggende tiltak som veiledning, råd om kondombruk og regelmessig testing 

for andre seksuelt overførbare infeksjoner. Studien viste at PrEP reduserte hiv-transmisjon 

med 73%(95% CI, 41%-88%, P <0,001) blant om lag halvparten av deltakerne (n=2499) som  

rapporterte at de tok pillen over 90% av dagene. I en påfølgende kohortstudie fant man en 

sterk korrelasjon mellom målt medikament i blod tilsvarende konsistent pillebruk og den 

beskyttende effekten av PrEP (13). I PROUD-studien fant man en relativ reduksjon i hiv-
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smitte på 86% (90% CI 64%-96%; P<0,001) i en gruppe som fikk TDF/FTC daglig, 

sammenlignet med en gruppe som måtte vente et år før de fikk samme behandlingen. Dette 

tilsvarer et antall som må behandles for å forebygge én hiv-infeksjon på 13 (90%CI 9-23). 

Studiepopulasjonen var 544 msm fra helseklinikker i England(3).  

Den fransk-canadiske studien IPERGAY (4) baserte seg på en  hypotese om at dersom PrEP 

kun tas ved behov, vil man få høyere etterlevelse, og dermed større effekt enn tidligere studier 

hadde vist. Blant 400 deltakere som ikke hadde hiv-infeksjon ved oppstart av studien, utviklet 

16 hiv-infeksjon; to av disse var i gruppen som tok intermitterende TDF/FTC og resten var i 

gruppen som fikk placebo. Det gir en relativ reduksjon av hiv-smitte på 86% (95%CI 40%-

98%; P=0,002). Det er rimelig å anta at de to tilfellene skyldtes manglende etterlevelse, da 

nesten alle pillene ble returnert under oppfølgingsvisitt. Evidensen for effekten av 

intermitterende PrEP i å forebygge hiv-infeksjon blant msm ble videre styrket i en 

kohortstudie fra samme forskningsgruppe(14).  

 

Emitricitabin og tenofovir er godt kjente og tolererte medikamenter i hiv-behandling. I 

behandling av hiv-infeksjon må TDF/FTC kombineres med en direktevirkende enzymhemmer 

(boostret proteasehemmer eller integrasehemmer) for å redusere virusreplikasjonen så mye at 

resistens ikke selekteres frem. Til forebyggende bruk har derimot TDF/FTC alene 

dokumentert effekt (2,3). Vanlige bivirkninger er kvalme, hodepine, diaré, søvnproblemer og 

utslett, men de er oftest milde og forbigående. Medikamentene kan over tid gi nyreskade og 

benskjørhet. 

 

PrEP	i	Norge	

 

I 2017 ble PrEP startet opp som en gratis tilbud i Norge til personer i høy risiko for hiv-

smitte. Olafiaklinikken i Oslo, nasjonalt kompetansesenter for seksuelt overførbare 

infeksjoner, har utarbeidet retningslinjer for gjennomføringen av PrEP.  

 

I tillegg til det som skrives ut i primærhelsetjenesten i resten av landet, får ca 1000 personer 

PrEP ved Olafiaklinikken i Oslo. Pasientene blir fulgt opp hver tredje måned og PrEP tilbys 

først og fremst til menn som har sex med menn og transpersoner som har/har hatt; 

- Ubeskyttet analt samleie med flere partnere siste 12 mnd	

- Selvrapportert høy risiko for gjentakelse	
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Tilleggsfaktorer som styrker indikasjonen: 

- Seksuell overførvar infeksjon eller behov for PEP siste 12 mnd	

- Sex under ruspåvirkning	

- Minioritetsbakgrunn	

 (7) 

PrEP	og	resistens	
 

Resistensmutasjonene som har relevans for PrEP er de som er assosiert med redusert 

følsomhet for medikamentene TDF/FTC, og er beskrevet nærmere i tabell 3. Alle disse 

mutasjonene sitter på revers transkriptasegenet, og den hyppigst forekommende og klinisk 

viktigste av dem er M18V. 

 

Tabell	3.	Oversikt	over	de	ulike	mutasjonene	med	potensiale	til	å	gi	resistens	mot	
TDF/FTC.	(16)	
Mutasjon	 Type	NRTI	

mutasjonen	gir	

resistens	mot	

Grad	av	

redusert	

følsomhet	

Klinisk	relevans	

M184V	 Emitricitabin	 høygradig	 Den	vanligste	mutasjonen	som	bidrar	til	
NRTI-resistens.	Endringen	gjør	at	viruset	
blir	mer	følsomt	for	andre	NRTI;	
zidovudine	og	tenoforvir	(9)	

M184I/M184IV	 Emitricitabin	 	 Ved	FTC-behandlingssvikt	oppstår	ofte	
først	M184I,	før	den	utkonkurreres	av	
M184V.	I	overgangen	kan	en	blandet	
populasjon	påvises	(M184IV)	

K65R	 Tenofovir	diproxil	
fumarat	og	
emitricitabin	

høygradig-
intermediær(T
DF)	
lavgradig-
intermediær(F
TC)	

Vanligvis	ikke	nok	til	å	gi	
behandlingssvikt	alene,	men	den	
forekommer	hyppig	ved	behandlingssvikt	
der	tenofovir	er	en	del	av	regimet.	Øker	
følsomheten	for	ziovudine	(NRTI)	

K65N/E	 Tenofovir	diproxil	
fumarat	

ligner	K65R,	
men	har	
mindre	
fremtredende	
effekt	

Sjelden	klinisk	relevant.K65E	gir	redusert	
adaptiv	evne	

K70E	og	K70Q	 Tenofovir	diproxil	
fumarat,	potensielt	
emitricitabin	

lavgradig	 	
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Risiko	for	resistens	i	forbindelse	med	PrEP		

 
Risiko for utvikling av resistens i forbindelse med PrEP ser ut til å være lav, og data fra 

kliniske studier tyder på at den smitteforebyggende effekten PrEP har dersom det 

gjennomføres kontrollert, klart overgår den lave potensielle risikoen for at det bidrar til 

resistens (6). Effekten av PrEP kan tenkes å være spesielt god fordi de som velger å ta det, har 

større sannsynlighet for å ha nytte av det fordi de er i gruppen med størst risiko. PrEP kan i så 

fall komme til å bidra til mindre resistens fordi det hindrer nye infeksjoner. Man kan også se 

for seg at den relative forekomsten av resistens vil øke, ettersom PrEP bidrar til å hindre 

spredning av sensitive stammer.  

 

Det er tre ulike situasjoner der det finnes en reell risiko for økt resistens i forbindelse med 

PrEP. Den ene foreligger dersom en person starter på PrEP under en akutt hiv-infeksjon, så 

tidlig i forløpet at en hiv-test vil gi et falskt negativt utslag (vindusperioden). Den andre 

situasjonen er at en person som bruker PrEP utsettes for smitte med resistente stammer. PrEP 

beskytter kun mot stammer som er sensitive mot TDF/FTC, og PrEP vil i slike tilfeller ikke 

beskytte mot smitte. Den tredje situasjonen er manglende etterlevelse hos PrEP-brukere er. 

 

1. PrEP-oppstart	i	vindusperioden			

 

Dersom PrEP startes opp under en ukjent akutt hiv-infeksjon, er det en risiko for 

resistensutvikling. Dette er fordi replikasjonsraten og dermed også mutasjonsraten er høy i 

denne fasen og medikamentene som brukes i PrEP ikke er tilstrekkelig i behandling av hiv-

infeksjon. Det blir altså pågående virusreplikasjon med subterapeutiske nivåer av 

medikamentene tilstede, og dette vil selektere resistente varianter. 

I PrEP-studiene og i den nasjonale PrEP veilederen har negativ hiv-test vært et krav for 

inklusjon (2,3,4). Det er en vindusperiode på 1-3 måneder fra smittetidspunktet til det er 

mulig å detektere hiv-1-antigen/antistoff-komplekset med en standard hiv-test. I iPrex-studien 

(2) ble to av deltakerne fra TDF/FTC gruppen smittet i inklusjonsperioden, begge hadde FTC-

resistens (M184V eller M184I). Parikh og Mellors undersøkte samlet forekomst av resistens i 

5 placebokontrollerte fase III PrEP- studier (6). I alle studiene fikk intervensjonsgruppen 

daglig TDF/FTC og samtlige deltakere ble testet månedlig for hiv-antistoff. Blant 17 

deltakere med akutt hiv infeksjon ved inklusjon i intervensjonsgruppen hadde 7 (41%) 
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emitricitabin-resistens (M184V eller M184I)  og én tenofovir-resistens (K65R eller K70E) 

(6).  

 

2. Smitte	med	resistent	virus	

 

PrEP beskytter ikke mot smitte med TDF/FTC resistent hiv. Det meste av TDF/FTC assosiert 

resistens kommer fra pasienter med kjent hiv-infeksjon som utvikler resistens og får 

behandlingssvikt (6). Det har vært totalt seks rapporterte tilfeller i kliniske studier av hiv-

smitte hos PrEP-brukere, der etterlevelsen har blitt objektivt bekreftet av måling av 

medikamentkonsentrasjon i blod (12). Fem av disse seks pasientene hadde resistens mot TDF 

og/eller FTC, det vil si at de sannsynligvis har blitt smittet med en resistent stamme. Én av de 

seks ble smittet med villtype hiv på tross av god etterlevelse. Pasienten rapporterte svært 

hyppig ubeskyttet reseptiv analsex med forskjellige partnere og tidligere gjennomgått flere 

bakterielle SOI. Artikkelforfatterne foreslår at en mulig forklaring kan være at kombinasjonen 

av disse risikofaktorene i dette tilfellet overgikk terskelen for den beskyttende effekten av 

PrEP. (12) 

 

Blant nydiagnostiserte pasienter er det lav forekomst av resistensmutasjoner som gir nedsatt 

følsomhet for TDF/FTC både i Norge og i Europa forøvrig. SPREAD, et europeisk 

overvåkingsprogram, har fulgt med på overført hiv antiretroviral resistens i Europa siden 

2002. Forekomsten i tidsperioden 2008-2010 ble estimert til 8,3% (95%CI; 7,2%-9,5%) blant 

4140 ubehandlede hiv-diagnostiserte i 26 land. Mutasjoner assosiert med NRTI-resistens var 

de hyppigst forekommende (4,5%) og prevalensen av disse mutasjonene var høyere hos MSM 

enn hos heteroseksuelle og intravenøse stoffmisbrukere (15).  I Norge presenteres tilsvarende 

data årlig i RAVN-rapporten. For pasienter med kjent hiv-infeksjon, har vi ingen systematisk 

overvåkning i Europa eller i resten av verden. Disse vil også være potensielle smittespredere, 

og kan overføre resistent virus til personer som står på PrEP. 
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3. Dårlig	etterlevelse	

 

PrEP-brukere med dårlig etterlevelse har naturligvis, på grunn av lav 

medikamentkonsentrasjon i blodet, større risiko for å blir smittet. Dersom de blir smittet, men 

fortsetter å ta medikamentet sporadisk, vil resistensmutasjoner kunne selekteres fram. Partiell 

etterlevelse vil gi mindre sannsynlighet for hiv-smitte men større fare for resistensutvikling 

dersom de blir smittet(8), og eksempler på dette er beskrevet (19).  

 

Tiltak	i	Norge	for	å	redusere	risiko	for	resistens	

 

Siden man startet med PrEP i 2017 i Norge, kjenner man ikke til at noen har blitt smittet med 

hiv mens de har brukt PrEP. For å minimere risiko for at PrEP kontinueres hos personer med 

pågående akutt hiv –infeksjon i vindusperioden, anbefaler man intensivert oppfølging 

omkring oppstart, både med hiv-PCR for å kunne påvise hiv-infeksjon noe tidligere enn med 

standard serologisk undersøkelse, og med hyppige kontroller de første ukene. 

Når det gjelder overført resistens, har Nasjonalt referanselaboratorium for hiv i samarbeid 

med RAVN satt i gang intensivert overvåkning av forekomst av mutasjoner assosiert med 

resistens mot medikamentene som brukes i PrEP. På denne måten kan man følge med på 

risikoen en som står på PrEP har for å bli smittet med en resistent variant.  

For å optimalisere etterlevelsen gis det nøye informasjon til PrEP-brukere og man har 

kontroller hvér tredje måned. 

 

Metode	
 

For å undersøke forekomsten av resistensmutasjoner med relevans for PrEP i Norge er det 

gjort et søk i laboratoriedatasystemet til mikrobiologiske avdeling ved OUS Ullevål.  Dette 

laboratoriedatasystemet (Swisslab)  inneholder alle prøvesvarene fra hiv-

resistensbestemmelse som er utført ved Nasjonalt referanselaboratorium for hiv. Søket 

omfatter alle prøvesvar i perioden 2012-2018, og uttrekket som er gjort inkluderer alle  

prøvesvar som inneholder PrEP-relevante mutasjoner i denne perioden. Vi har kun sett på 

prøver med mutasjoner som har vist seg å kunne gi resistens mot tenofovir eller emitricitabin 
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(16); M184I/V, K70E/Q og K65R/N. Datasettet inneholder både prøveresultater fra 

nydiagnostiserte pasienter og fra pasienter med kjent hiv-infeksjon som har fått viremi under 

eller etter hiv-behandling. For å skille mellom prøvene fra de nydiagnostiserte pasientene og 

fra de med kjent hiv-infeksjon, er uttrekket fra databasen sammenlignet med prøvesvarene 

som finnes i RAVN-rapportene fra 2012-2018. RAVN-rapporten inneholder 

overvåkningsdata over resistensmutasjoner som er påvist i prøver fra de som blir diagnostisert 

med hiv i Norge hvert år, og som er meldt inn anonymt via MSIS. 

 

I analyser for å beskrive og sammenligne forekomst av relevante resistensmutasjoner, har jeg 

ikke skilt mellom de ulike resistensmutasjonene, men inkludert alle prøvene med én eller flere 

mutasjoner i gruppen med resistens. Gruppen uten aktuell resistens er beregnet utfra 

totalantallet prøver analysert for resistens mot revers transkriptasehemmere ved Nasjonalt 

referanselaboratorium for hiv i samme periode. Andel prøver med resistensmutasjoner er 

angitt med 95% konfidensintervall. For å sammenligne forekomsten av resistensmutasjoner 

mellom ulike grupper i forbindelse  med innføringen av PrEP i 2017 har jeg brukt chi square 

test. I sammenligning av resistensforekomsten fra år til år og har jeg brukt fisher exact test. 

Statistiske analyser er utført ved hjelp av statistikkprogrammet IBM SPSS. Figurer og tabeller 

er laget i Google regneark.   

 

Resultater	
	
I perioden 2012-2018 ble det undersøkt 2400 prøver for hiv-resistens i Norge. Av disse er 951 

fra gruppen med nydiagnostiserte pasienter og 1449 fra gruppen med kjent hiv-infeksjon. 

Antall prøver med og uten resistensmutasjoner assosiert med resistens mot medikamentene 

som brukes i PrEP er vist i flytdiagrammet (figur 7). Av alle prøvene som er undersøkt, 

inneholder 193 prøver resistensmutasjoner relevante for PrEP. Av disse prøvene, er 13 fra 

nydiagnostiserte pasienter og 180 fra pasienter med kjent infeksjon som står eller har stått på 

hiv-behandling. Prøvene fra de nydiagnostiserte pasientene med resistensmutasjoner 

representerer overført resistens og  registreres som en del av RAVN-overvåkningen.  



19	
	

Figur	7	

 

 

Tabell	4.	TDF/FTC-	resistens	i	prøver	undersøkt	2012-20181	

År	 M184V2	 M184I/IV	 K70E/EQ	 K65R/N/E	
Antall	prøver	
med	resistens	

Andel	med	PrEP	
relevant	resistens,		
95%	KI3	

2012	 28	 7	 2	 5	 37	
9,3%	[6,6%-12,6%]	

(n=397)	

2013	 31	 4	 2	 3	 37	
10,3%	[7,3%-13,9%]	

(n=360)	

2014	 31	 7	 4	 7	 39	
11,4%	[8,2%-15,3%]		

(n=342)	

2015	 26	 1	 1	 3	 28	
10,0%	[6,7%-14,1%]	

(n=281)	

2016	 17	 5	 2	 2	 23	
6,2%	[4,0%-9,2%]		

(n=371)	

2017	 15	 2	 2	 0	 17	
4,6%	[2,7%-7,2%]		

(n=373)	

2018	 9	 1	 2	 4	 12	
4,3%	[2,3%-7,5%]	

(n=276)	

Totalt	 157	 27	 15	 24	 193	
8,0%	[7,0%-9,2%]	

(n=2400)	
1Forekomsten	av	PrEP-relevante	resistensmutasjoner	i	alle	hiv-prøvene	som	er	analysert	for	
resistens	i	perioden	2012-2018.		
2Tabellen	er	delt	inn	i	de	ulike	resistensmutasjonene,	der	M184V	er	den	klart	hyppigste	og	også	
den	mutasjonen	med	størst	klinisk	relevans.		
3Prosentandelen	som	inneholder	en	eller	flere	av	de	aktuelle	mutasjonene	er	angitt	med	95%	
konfidensintervall.		
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Av alle resistensanalysene som ble gjennomført perioden 2012-2018, det vil si både prøver fra 

nydiagnostiserte (n=951) og pasienter med kjent hiv-infeksjon (n= 1449), inneholdt 8% en 

eller flere av de aktuelle resistensmutasjonene (tabell 4). Av de 951 prøvene som ble 

undersøkt for primærresistens i perioden 2012-2018 var det svært få (omkring 1%) som 

inneholdt resistensmutasjoner assosiert med TDF/FTC-resistens (tabell 5).  

Dersom vi ser på prøvene gruppen med kjent hiv-infeksjon (n=1449) er prevalensen av PrEP-

relevante mutasjoner 12,4% [95% KI 10,8%-14,2%]. Det var signifikant høyere prevalens av 

TDF/FTC-resistens i gruppen med kjent hiv-infeksjon enn i gruppen med prøver fra 

nydiagnostiserte pasienter (p<0,001).  

 

 

Noen av prøvene 

inneholder flere ulike 

resistensmutasjoner. 

M184V/I/IV var tilstede i 

95% av prøvene med 

resistensmutasjoner  

(n=193) og 11% inneholdt 

K65R. Mutasjonene 

K70E/EQ og  K65E/N var 

mindre hyppige (Figur 8).  

 

Figur	8.	Fordelingen	av	de	ulike	TDF/FTC-	
resistensmutasjonene	i	datasettet.	Noen	
prøver	inneholdt	flere	ulike	mutasjoner,	
men	M184V	var	den	klart	hyppigste.		
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Tabell	5.	TDF/FTC-resistensmutasjoner	påvist	hos	nydiagnostiserte	pasienter1	

År	 M184V	 M184I	 K70E	 K65R	

	
Prøver	med	PrEP-relevant	resistens	

Antall		
Andel	%	(total	antall	
analysert)2	

2012	 2	 1	 1	 1	 3	 2,2%	(n=139)	
2013	 1	 0	 0	 0	 1	 0,8%	(n=125)	
2014	 3	 0	 0	 0	 3	 2,2%	(n=	139)	
2015	 2	 0	 0	 0	 2	 1,3%	(n=149)	
2016	 0	 0	 0	 0	 0	 0	(n=	134)	
2017	 3	 0	 0	 0	 3	 2,1%	(n=146)	
2018	 1	 0	 0	 0	 1	 0,8%	(n=	119)	

Totalt	 12	 1	 1	 1	 13	

1,4	%		
95%	KI	[0,7%-2,3%]	

(n=951)	
1Forekomsten	av	PrEP-relevante	resistensmutasjoner	hos	nydiagnostiserte	pasienter	i	
tidsperioden	2012-2018.	Tallene	er	hentet	fra	RAVN-overvåkningen.	Totalt	antall	prøver	
analysert	av	de	nysmittede	hvert	år	er	lik	n.		
2Prosentvis	andel	av	prøvene	som	inneholder	resistensmutasjoner	assosiert	med	TDF/FTC-	
resistens.		

 
Figur	9.		Andel	hiv-prøver	med	TDF/FTC-resistens	2012-2018.	Søylene	viser	andelen	PrEP-
relevante	resistensmutasjoner	funnet	i	prøvene	som	er	undersøkt	i	Norge	etter	år	(x-aksen).	
Prøver	fra	RAVN-overvåkningen	(overført	resistens)	er	vist	i	mørk	rød,	og	prøver	fra	pasienter	
med	kjent	hiv-infeksjon	(ervervet	resistens)	er	vist	i	en	lysere	rød.	
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Forekomst av påviste resistensmutasjoner med relevans for TDF/FTC-følsomhet har vært  

stabil i perioden 2012-2015 som vist i figur 9. Det er ingen signifikant forskjell i forekomsten 

mellom disse årene. Fra 2015- 2016 er det en trend mot en nedgang i resistensmutasjoner, 

men den er ikke signifikant (p=0,08). Fra 2016-17 er det en signifikant nedgang i forekomst 

av resistensmutasjoner i dette materialet,  fra 6,2% i 2016 til 4,6% i 2017 (p<0.05).  

 

Det er en statistisk signifikant forskjell i forekomst av resistensmutasjoner før og etter 

innføringen av PrEP (p<0,001). Forekomsten i prøvene analysert 2012-2016 (n=1751) var 

10,3%  og to år etter innføringen av PrEP i 2017 var den 4,6% (n=649). Hvis vi kun ser på 

prøvene analysert to år før innføringen av PrEP (n=601) inneholdt 8,5 % aktuelle 

resistensmutasjoner og sammenlignet med prøvene analysert i 2017-18 er det også en 

signifikant nedgang (p=0,008).  

 

Diskusjon	

	
I denne studien presenteres data relatert til forekomst av resistensmutasjoner med relevans for 

PrEP i Norge i perioden 2012-2018. Vi har sammenliknet forekomst i årene før PrEP ble 

innført i 2017 med forekomst de to første årene etter innføringen. Våre data viser en nedgang 

i denne forekomsten i årene omkring innføring av PrEP, men det er også innført andre tiltak i 

samme periode. 
 

Det kan være flere grunner til at det har blitt mindre TDF/FTC-resistens to år etter 

innføringen av PrEP i 2017. Denne studien er ikke designet for å si hvor mye av denne 

nedgangen som kan tilskrives effekten av PrEP, men resultatene tyder på at PrEP-

implementeringen i Norge i hvertfall ikke har ført til en økning i forekomsten av TDF/FTC-

resistent hiv. Både nedgangen i TDF/FTC-resistens og nedgangen i antall hiv-smittede blant 

msm de siste årene (18) kan tyde på at forebyggende tiltak som PrEP fungerer for å hindre 

hiv-smitte og spredning av resistente varianter, men en rekke ulike tiltak er implementert 

samtidig, og det er vanskelig å si hvor mye hvert tiltak har bidratt.  
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Det er svært få av de nysmittede i Norge som har mutasjoner assosiert med TDF/FTC-

resistens. Tallene fra de nysmittede kan tolkes som et indirekte mål på den totale forekomsten 

av resistens, og kan fortelle oss noe om i hvilken grad resistent hiv sprer seg. Den lave 

resistensforekomsten i dette materialet kan tyde på at dersom disse pasientene hadde tatt 

PrEP, ville de trolig ikke blitt smittet. Dette er en indikator på at PrEP kan forventes å ha god 

effekt dersom man når ut til den riktige målgruppen. Resultatene fra de nysmittede  er derimot 

ikke noe mål på hvor stor risiko det er for å smittes med resistent virus i Norge, da personer 

som er smittet i utlandet også inngår i denne gruppen.  

 

Data fra gruppen med kjent hiv-infeksjon tyder på at det er noe sirkulerende hiv med 

TDF/FTC-resistens i Norge som kan ha betydning for effekten av PrEP. Forhåpentligvis vil 

disse pasientene få justert sin behandling etter resistensundersøkelsen slik at de ikke lenger vil 

utgjøre noen smittefare. Denne studien sier ikke noe om forekomst av TDF/FTC-resistent 

virus i andre land. Man har noe data fra nydiagnostiserte i Europa (15), men mange land har 

begrenset overvåkning og lite data på resistens blant pasienter med kjent hiv-infeksjon. Slike 

data vil kunne si noe om effekten av PrEP hos personer som tar PrEP i forbindelse med 

utenlandsreise. 

 

Tidlig diagnose og effektiv hiv-behandling med medikamentregimer med høy genetisk 

barriere, bidrar til å hindre behandlingssvikt og spredning av resistente varianter. Økt satsning 

på slike tiltak i Norge og andre ressurssterke deler av verden kan være med på å forklare den 

observerte nedgangen i TDF/FTC-resistens. Det har skjedd et skifte i bruken av hiv-medisiner 

i Norge de siste årene. Bruken av nye kombinasjonspreparater med to NRTI og enten en 

integrasehemmer eller proteasehemmer har økt, samtidig som NNRTI-bruken har gått ned 

(21).  De nye en-tablett preparatene har høyere genetisk barriere for resistensutvikling, og lav 

pillebyrde bidrar trolig til bedre etterlevelse. I lavinntektsland er situasjonen annerledes. I land 

med redusert tilgang på medisiner er førstelinjebehandling ved hiv-infeksjon ofte NNRTI som 

tillegg til to NRTI, og mange får ikke muligheten til å bytte til andrelinjebehandling ved 

behandlingssvikt. NNRTI-basert behandling gir høyere risiko for selektering av resistente 

varianter sammenliknet med regimer basert på boostet proteasehemmer eller nyere 

integrasehemmere. I tillegg måles ikke virusmengden regelmessig for å detektere 

behandlingssvikt og hindre spredning av resistens i flere land med begrensede ressurser (25). 

Dette gjør at hiv-resistens sannsynligvis er mer utbredt i lavinntektsland og det er usikkert om 

PrEP vil beskytte mot smitte i disse populasjonene. 
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Nasjonalt referanselaboratorium for hiv mottar prøver fra litt under 70% av de 

nydiagnostiserte pasientene i Norge (11). Årsaken til at man ikke klarer å få sekvensdata fra 

alle nydiagnostiserte er at noen pasienter har for lav virusmengde ved diagnosetidspunktet, de 

har mottatt behandling i utlandet eller de flytter ut av landet og faller ut av oppfølging, eller 

rekvisisjonen er ufullstendig utfylt. Andelen prøver sekvensert har økt de siste årene, men det 

utgjør likevel en svakhet i overvåkningen at man ikke har data på alle de nysmittede, og at 

man heller ikke har oversikt over årsakene til at data mangler. For det andre, er datasettet ikke 

koblet sammen med epidemiologiske data. Endringen i prevalens av resistensmutasjoner kan 

påvirkes av mange andre forhold enn PrEP. For eksempel hvor de er smittet, om de er blitt 

behandlet i utlandet med TDF/FTC eller om de tilhører en bestemt risikogruppe. En annen 

ytre faktor som kan påvirke tallene i studien er hiv-insidensen og hiv-resistensforekomsten i 

de landene Norge mottar flyktninger, asylsøkere og andre innvandrere fra, noe som også kan 

variere fra år til år. 

 

Når man ser på data fra gruppen med kjent hiv-infeksjon, er en mulig feilkilde i datasettet at 

data ikke er angitt på individnivå. Det vil si at noen få prøver kan være fra samme pasient og 

dermed gi et falskt forhøyet eller lavt mål på resistensforekomsten, avhengig av om de 

aktuelle prøvene inneholder resistensmutasjoner eller ikke.  

 

Observasjonstiden på to år etter implementeringen av PrEP er kort, og tatt i betraktning det 

forholdsvis lave antallet nysmittede pr år i Norge, innebærer dette en usikkerhet i resultatene. 

Antall nysmittede i Norge 2017-18 var 404, av disse var 99 menn som har sex med menn som 

var bosatt i Norge ved smittetidspunktet (18). Fordi det i all hovedsak er msm som får PrEP er 

det denne gruppen det er mest relevant å undersøke.  Hvorvidt nåværende og fremtidig bruk 

av PrEP vil kunne påvirke resistensbildet, kreves det flere år med overvåkning og forskning å 

gi svar på.  

Konklusjon	
 

I denne oppgaven har jeg undersøkt forekomsten av hiv-resistens blant prøver fra 

nydiagnostiserte pasienter og prøver fra pasienter med kjent hiv-infeksjon. Prevalensen av 

resistensmutasjonene  M184V/I/IV, K65R/N/E og K70E/EQ har gått ned to år etter 
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innføringen av PrEP i 2017 sammenlignet med årene før. Dette er mutasjoner som er assosiert 

med resistens mot medikamentene som brukes i PrEP; emitricitabin og tenofovir. Fordi det er 

en rekke ulike faktorer i tillegg til innføringen av PrEP som kan påvirke resistensforekomsten, 

kan vi ikke si at nedgangen skyldes bruken av PrEP. Det er kort observasjonstid og flere 

begrensninger ved studiedesign og metode, men ut fra våre data er det allikevel mye som 

tyder på at implementeringen av PrEP i 2017 i hvert fall ikke ser ut til å ha ført til en økning i 

forekomst av resistens mot TDF/FTC. Videre overvåkning og studier er nødvendig for å følge 

med på hiv-resistensforekomsten i Norge og i utlandet i fremtiden. Dette for å kunne gi god 

informasjon om risiko og effekt, og for å gi et svar på hvordan PrEP og hiv-resistens påvirker 

hverandre – både til personer som får PrEP, til leger som skriver ut PrEP, og til 

helsemyndigheter og andre beslutningstakere som skal evaluere bruken av PrEP som et 

verktøy i det hiv-forebyggende arbeidet.    
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