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Sammendrag 
 

Bakgrunn 

Humant immunsviktvirus (HIV)-infeksjon har gått fra å kunne gi dødelig sykdom, til å 

kunne gi en kronisk ikke-dødelig sykdom. Takket være legemiddelterapien har HIV-

rammede en livslengde tilnærmet normalbefolkningen. Vi får en økende aldrende 

befolkning med HIV behandlet med antiretrovirale legemidler (ARL). Med økt alder 

følger økt risiko for kroniske sykdommer, økt legemiddelbruk og bruk av flere 

legemidler samtidig. Dette er nye problemstillinger gitt av at HIV ikke lenger er en 

dødelig sykdom. Økt alder, flere sykdommer og legemidler sammen med 

antiretroviral terapi (ART) i seg selv, skaper problemer. For å kunne forstå noen av 

de problemene som kan oppstå, må vi først få et bilde av epidemiologien og videre 

beskrive komedikasjon hos HIV-positive pasienter behandlet med ARL sammenlignet 

med normalbefolkningen. 

Hensikt 

1. Beskrive HIV-populasjonen og HIV-forskrivningens epidemiologi  

2. Analysere forekomst av komorbiditet og komedikasjon  

a. For de 20 mest forekomne legemiddelgruppene for aldersgrupper 

kvinner og menn i 2016 sammenlignet med normalbefolkningen 

b. For de mest brukte legemiddelgruppene for kvinner og menn over 30 år 

i HIV-populasjonen i 2016 sammenlignet med aldersjustert 

normalbefolkning 

Materiale og metode 

Reseptdata om alle personer med minst ett uttak av ARL, med gitte begrensninger, i 

løpet av perioden 2004-2016 ble innhentet fra Reseptregisteret. Studiepopulasjonen 
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besto av 6089 personer (3579 menn og 2510 kvinner). Det er sammenliknet mot 

normalbefolkningen. Dataene ble analysert ved hjelp av StataSE 15. 

Resultater 

3976 personer brukte et ARL i 2016, hvorav 35,5 % var kvinner. Det er en økning på 

5,7 ganger siden Reseptregisteret ble opprettet i 2004. Gjennomsnittsalderen for 

menn og kvinner i 2004 var 56 år og 48 år og i 2016, 58 år og 56 år. Antall brukere 

har økt for begge kjønn i alle aldre og har forflyttet seg mot høyere alder fra 2004 til 

2016. Antall brukere over 65 år har økt betydelig disse årene.  

Høyest forekomst av komedisinering blant HIV-populasjonen over 30 år var 

antibakterielle midler (ATC J01); 32 % mannlige og 29,5 % kvinnelige ART-brukere 

fikk forskrevet antibakterielle midler i 2016. Forekomsten var 2,1 og 1,2 ganger 

høyere enn i normalbefolkningen i 2016. Hjerte-kar-midler (ATC C03, C07, C08 og 

C09), statiner (ATC C10A), anxiolytika (ATC N05B), hypnotika (ATC N05C) og 

antidepressiva (N06A) ble også brukt hyppigere av de HIV-positive sammenlignet 

med normalbefolkningen. Den økte risikoen var 1,3 (menn)/1,3 (kvinner) for hjerte-

kar-midler, 1,2/2,1 for statiner, 2,9/1,2 for anxiolytika, 2,8/1,2 for hypnotika og 1,6/0,8 

for antidepressiva.  

Konklusjon 

Bruk av antibiotika, hjerte-kar-midler, anxiolytika, hypnotika og antidepressiva 

forekommer hyppigere hos HIV-positive pasienter enn i normalbefolkningen. Eldre 

personer som står på ART står overfor utfordringer med polyfarmasi og mulige 

skader av polyfarmasi. Det er begrenset kunnskap om polyfarmasi blant HIV-

populasjonen. Mer forskning er nødvendig for å håndtere hvordan man takler 

utfordringer som legemiddelinteraksjoner, bivirkninger og etterlevelse av 

legemiddelbruken. 
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i livet videre. Det har gitt meg faglig utvikling, vært en personlig reise og vært viktig i 

kampen mot anoreksien. At jeg står her i dag med en ferdig master gjør meg svært 

glad, ydmyk og stolt. Jeg sitter igjen med verdifull kunnskap som jeg ikke ville vært 

foruten og årene vil bli stående som dyrebare og viktige i livet. Ved veis ende, er det 

mange som fortjener en takk.  

Jeg hadde aldri vært her i dag hadde det ikke vært for mine gode hjelpere og 

heiagjeng. Jeg vil takke min psykiater Laila Sundgot Schneider for tålmodighet, 
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at hun passer på at alt går rett vei. Jeg vil også takke RASP (regional avdeling for 
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i livet. De har alle vært viktige i arbeidet med masteroppgaven og jeg er dypt 

takknemlig for at de har hjulpet meg å gjøre dette mulig. 

Jeg vil takke min familie som har stått i kampen og vist enorm styrke i svært 

krevende perioder. Takk til mamma og pappa for at de alltid bærer håpet og lyset, for 

at de alltid tror på meg og for den ubetingede kjærlige støtten de gir. Takk til storebror 

Mads, min svigerinne Henriette og mitt lille tantebarn Amalie som lyser opp 

hverdagen og over den enorme stoltheten de viser overfor meg. 

Venner er hverdagshelter og har stått med meg i kampen. Jeg vil takke Marthe og 

Ida for aldri å miste troen på meg. Jeg vil også takke medstudenter og andre 

støttespillere som har brøytet veien frem til en endelig ferdig master. 
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AIDS ervervet immunsviktsyndrom (engelsk: acquired immune deficiency syndrome), 

sykdomsbilde som følge av smitte med HIV-virus  

ARL antiretrovirale legemidler 

ART antiretroviral terapi, består av kombinasjonen av minimum tre ARL 

HAART høyaktiv antiretroviral terapi  

PrEP preeksponeringsprofylakse  

PEP posteksponeringsprofylakse  

NNRTI ikke-nukleosid og nukleotid revers transkriptasehemmere 

NRTI nukleosid og nukleotid revers transkriptasehemmere 

RT revers transkriptase, et HIV-protein (enzym) som kopierer virusets arvestoff  

PI proteasehemmer 

RNA ribonukleinsyre  

DNA deoksyribonukleinsyre  

UNAIDS Joint United Nations Programme on HIV and AIDS, FNs organisasjon for 

bekjempelse av aids 

FAFO Frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som utvikler kunnskap 

om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk, om 

sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati, utvikling og 

verdiskaping 

ATC anatomisk terapeutisk kjemisk klassifiseringssystem 
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1 Innledning 
Tema for denne masteroppgaven er humant immunsviktvirus (HIV)-sykdom, 

komorbiditet og komedikasjon. Dette er et tema som har aktualisert seg de siste tjue 

årene. HIV har gått fra å være en dødelig sykdom, til å bli en ikke-dødelig sykdom. 

Takket være legemiddelterapien har HIV-rammede en livslengde tilnærmet 

normalbefolkningen. Dette innebærer en økende aldrende befolkning med HIV 

behandlet med antiretrovirale legemidler (ARL). Med økt alder følger økt risiko for 

kroniske sykdommer, økt legemiddelbruk og bruk av flere legemidler samtidig. Økt 

alder, flere sykdommer og legemidler sammen med HIV-terapien i seg selv skaper 

problemer. For å kunne forstå noen av de problemene som kan oppstå, må vi først få 

et bilde av epidemiologien.  

1.1 HIV 

HIV er et virus som svekker immunsystemet og gjør pasienten mottakelig for alvorlige 

infeksjoner. Over tid vil ubehandlet HIV kunne utvikle seg til AIDS. HIV-viruset 

forekommer som to typer:  HIV-1 og HIV-2. Det er HIV-1 som er den første beskrevet. 

HIV-1 er mer virulent og er årsaken til den globale epidemien. HIV-1 er vanligst i 

Europa og det er dette viruset som omtales i det følgende som HIV (1). Ved 

begynnelsen av HIV-epidemien for nærmere 40 år siden kunne folk som ble 

diagnostisert med HIV eller AIDS forvente å leve kun 1-2 år etter å ha blitt 

diagnostisert (2). Da var kjennetegnet alvorlig sykdom som medførte langsom og 

smertefull død (3).  

Historisk sett ble HIV påvist som årsak til AIDS allerede i 1983 og har senere blitt 

påvist i blodprøver fra 1959 med opprinnelse fra Afrika (1). I 1981 ble det registrert en 

økning av friske individer som trengte behandling for alvorlige infeksjoner forårsaket 

av mikroorganismer som vanligvis ikke ville gitt alvorlige infeksjoner i friske individer. 

Ved testing oppdaget man at det de hadde felles var et sterkt nedsatt immunforsvar, 

med sterkt redusert antall CD4-positive T-celler som hovedproblem. Tilstanden ble 

etter hvert beskrevet som AIDS, men den bakenforliggende årsaken var fortsatt 
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ukjent. I 1983 ble HIV isolert fra lymfocytter i blodet hos individer som allerede hadde 

AIDS. Det ble raskt klart at dette var viruset som lå bak det hele (1). 

HIV er et lentivirus, kjennetegnet av lang inkubasjonstid (lenti- betyr sen). Det er et 

type retrovirus, som innebærer at det har RNA som arvemateriale. Viruset trenger inn 

i kroppens immunceller ved først å binde seg til overflatemolekylet CD4 og 

koreseptor CCR5/CXCR4 på vertscellens membran. Deretter skjer en fusjon av virus 

og celle ved hjelp av virusets glykoproteiner gp41 og gp120. Det er særlig CD4-

positive T-celler, makrofager og dendrittiske celler som infiseres. Videre replikerer 

viruset seg i vertscellen ved hjelp av revers transkripsjon og har med seg et eget 

enzym for denne oppgaven, revers transkriptase (RT). Slik gjøres RNA om til DNA, 

som videre inkorporeres i vertscellens genom av enzymet integrase. Cellen 

behandler da virusgenomet som sitt eget og produserer proteiner fra virusgenene ved 

celleaktivering. Det kan imidlertid gå flere år fra cellen infiseres til virusgenomet 

aktiveres, det ligger latent. Ved aktivering produseres viruspartikler som vil knoppe av 

cellemebranen, og et proteaseenzym kløyver store viruspartikler til mindre 

funksjonelle proteiner. Vertscellen dør og over tid vil virusinfeksjonen føre til en 

nedgang i CD4-tall som tegn på et redusert cellemediert immunforsvar, og pasienten 

vil tilslutt vise tegn til AIDS (1). CD4-tallet overvåkes derfor som prognostisk faktor og 

som et mål på når man skal sette i gang med antiretroviral behandling. I faglige 

retningslinjer for 2018 brukt i Norge for behandling og oppfølging av HIV anbefales 

det at alle pasienter med HIV-infeksjon, uavhengig av CD4-tall, tilbys antiretroviral 

behandling (4). 

HIV smitter fra blod, sæd og vaginalsekret. Spytt, tårevæske, urin og avføring kan 

inneholde virus, men i for lave konsentrasjoner til at det representerer noen reell 

smittefare. Overføring av virus kan skje gjennom samleie, blod og blodprodukter, 

sprøyter og brukerutstyr, mor-til-barn-smitte og stikkskade eller annen blodkontakt. 

HIV-positive som er velbehandlet med ARL og som ikke har andre seksuelt 

overførbare infeksjoner vil ha svært lave virusmengder i blodet. Risikoen for å smitte 

en partner anses derfor som minimal. Oralsex med en person som er velbehandlet 

anses i praksis ikke å innebære smittefare (1). 
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1.1.1 HIV-situasjonen i Norge 

I 2017 ble det meldt om 213 nye HIV-smittede i Norge, 155 (73 %) menn og 58 (27 

%) kvinner. Det er i 2017 totalt diagnostisert 6277 HIV-positive, 4 260 menn og 2 017 

kvinner. Dette viser tall fra Folkehelseinstituttet sin rapport om HIV-situasjonen i 

Norge per 31. desember 2017 (5). Folkehelseinstituttet antar at det i 2017 lever i 

underkant av 4000 mennesker med HIV her i landet. De siste årene har det vært en 

nedgang i antall HIV-smittede etter en økning fra 1990-tallet til starten av 2000-tallet. 

Siden toppåret i 2008 har meldte HIV-tilfeller i Norge falt med 30 %. Trenden med 

nedgang i meldte HIV-tilfeller fortsetter (6). Nedgangen har særlig kommet blant 

menn som har sex med menn (msm) smittet mens de har vært bosatt i Norge og 

heteroseksuelt smittede innvandrere smittet før ankomst til Norge. Det er fortsatt 

stabil, lav HIV-forekomst blant personer som tar stoff med sprøyter, blant norskfødte 

kvinner og blant ungdom. Heteroseksuell smittespredning blant personer som er 

bosatt i Norge er fortsatt forholdsvis sjeldent. Mest utsatt for HIV-smitte er fortsatt 

msm og heteroseksuelle menn på reise i utlandet, særlig Asia. 

 

  
Figur 1: fra Folkehelseinstituttet sin rapport ”Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2017” (5): Hivinfeksjon i 
Norge meldt MSIS 1984-2017 etter diagnoseår og risikoutsatte grupper  

 

Økningen som ble sett blant HIV-smittede på starten av 2000-tallet fra en stabil 

periode på 1990-tallet, skyldtes i hovedsak innvandrere som var smittet før ankomst 
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til Norge (1). Det er en økende tendens til at innvandrere som blir testet i Norge, 

allerede har blitt testet HIV-positive i tidligere hjemland. Nedgangen som ses de siste 

årene i antall tilfeller blant nyankomne asylsøkere relateres til nedgang i antall HIV-

positive asylsøkere til Norge. I 2017 utgjorde innvandrere halvparten av dem som fikk 

påvist HIV-infeksjon i Norge (6). 

Fra 1990-tallet til begynnelsen på 2000-tallet ble det også sett en betydelig økning av 

smitte blant msm (1). Hos disse er det mange som er nysmittet på arenaer for tilfeldig 

eller anonym sex. Fra 2015 har det vært en nedgang i meldte tilfeller hos msm 

smittet mens de var bosatt i Norge (6). Denne tendensen har fortsatt også i 2016 og 

2017. Nedgangen kan nå tyde på at nye forebyggingstiltak som rask igangsatt og 

effektiv behandling av alle nydiagnostiserte HIV-positive samt HIV-profylakse (PrEP) 

til risikoutsatte har effekt. Andelen HIV-positive msm med innvandrerbakgrunn har 

vært økende de siste årene, og i 2017 hadde 60 % av de diagnostiserte msm 

innvandrerbakgrunn (5). 

1.1.2 HIV-situasjonen globalt 

HIV-infeksjon er påvist i alle verdens land. UNAIDS (Joint United Nations Programme 

on HIV and AIDS), anslår at det ved utgangen av 2016 var ca. 36,7 millioner 

mennesker som lever med HIV-infeksjon, ca. 17 millioner av disse har tilgang til 

antiretroviral behandling (1). Siden det første tilfellet av HIV ble rapportert for mer enn 

35 år siden anslås det at det er ca. 78 millioner mennesker som har blitt smittet med 

HIV og ca. 35 millioner mennesker har dødd av AIDS-relaterte sykdommer. Kvinner 

utgjør globalt ca. 52 % av de HIV-smittede. Afrika sør for Sahara har flest tilfeller av 

HIV med ca. 69 % av de HIV-smittede. 

Tall fra 2016 (1) viser at det årlig smittes ca. 1,8 millioner med HIV, mens det døde 1 

million mennesker av AIDS, hvorav 120 000 barn under 14 år. Antall nydiagnostiserte 

i 2016 er det laveste antallet siden midten av 1990-tallet. Antall døde av AIDS synker 

for hvert år som resultat av at flere og flere i lav- og mellominnkomstland får tilgang til 

behandling. Globalt er det tuberkulose som er den vanligste dødsårsaken for 

personer som lever med HIV. Forekomsten av HIV er høy og spesielt alvorlig i land 
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som Den sentralafrikanske republikk, Demokratiske republikk Kongo, Indonesia, 

Nigeria, Russland og Sør-Sudan. Her er behandlingsdekningen lav og det er lite 

nedgang i nye HIV-infeksjoner. 

1.2 Antiretrovirale legemidler (ARL) 

Fra HIV-epidemiens start og frem til i dag har det skjedd en betydelig bedring av 

behandlingsresultatene. I 1987 kom Zidovudin, en nukleosid revers 

transkriptasehemmer (NRTI), på markedet som det første aktive legemiddelet mot 

HIV. Legemiddelet brukt alene hadde en forbigående effekt på grunn av 

resistensutvikling. NRTI er legemidler med lav genetisk barriere, det vil si at det skal 

få mutasjoner til før det utvikles resistens mot legemidlene. For NRTI kan kun én 

punktmutasjon resultere i høygradig resistens. Utviklingen og bruk av 

proteasehemmere (PI) fra midten av 1990-tallet innebar imidlertid et stort 

gjennombrudd for behandlingen av HIV, og ble brukt i kombinasjonsterapi med to 

nukleosidanaloger. Disse legemidlene har høy genetisk barriere, det vil si at det 

kreves flere mutasjoner før virusresistens utvikles ovenfor PI. De kliniske effektene 

var slående, og den immunologiske og virologiske responsen var så betydelig at 

virus ofte ikke kunne detekteres i pasientens plasma og CD4-tallene steg etter bare 

noen måneders behandling. Kombinasjonsbehandlingen ble kalt HAART (høyaktiv 

antiretroviral terapi) og man trodde en stund at man hadde funnet en kur for HIV. 

Studier og beregning av virusets kinetikk gjorde det imidlertid klart at 

kombinasjonsbehandlingen ikke eliminerte HIV ettersom viruset kan overleve i lang 

tid «sovende» i latent infiserte celler integrert i cellens DNA hvor HAART ikke når 

frem. Konklusjonen ble dermed at behandlingen kun var supprimerende, måtte være 

livslang og at pasientenes etterlevelse over år hadde størst betydning for resultatet 

(7). HAART er fortsatt gjeldene i dag og har revolusjonert HIV-pasientenes 

livsprognose og livskvalitet. HIV-infeksjon har gått fra å være en dødsdom til en 

kronisk, behandlingstrengende sykdom (8). 

HIV/AIDS behandles i dag med antiretroviral terapi (ART) som består av en 

kombinasjon av minimum tre antiretrovirale legemidler (ARL) som standard (9). 
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Kombinasjonsbehandling har vært en milepæl innen HIV/AIDS-behandlingen, 

grunnet nedgangen i resistensutvikling sammenlignet med monoterapi. Det er 

imidlertid viktig å presisere at resistensutvikling fortsatt er et potensielt stort problem 

ved ART, men før kombinasjonsbehandlingens inntog var det et generelt problem at 

effekten av legemiddelbehandlingen kun var kortvarig grunnet resistensutvikling (10). 

God etterlevelse er helt essensielt for å unngå terapisvikt (9). Så fort behandlingen 

stoppes vil latent virus begynne å replikere igjen. 

Behandling av HIV-infeksjon er et dynamisk fagfelt. De norske faglige retningslinjene 

for oppfølging og behandling av HIV 2018 (4) anbefaler at alle pasienter med HIV-

infeksjon, uavhengig av CD4-tall, tilbys ART. Videre sier retningslinjene at ved akutt 

HIV-infeksjon og ved kronisk HIV-infeksjon med lave CD4-tall er det viktig å komme 

raskt i gang med behandling. ART reduserer risikoen for alvorlig kompliserende 

sykdom og død selv ved høye CD4-tall og reduserer i betydelig grad risikoen for 

overføring av HIV til seksualpartner.  

ARL mot HIV med markedsføringstillatelse (MT) i Norge, deles inn i følgende 

hovedgrupper etter ATC-kode (9, 11): 

Proteasehemmere (PI) (ATC: J05A E):  Protease har sin virkning ved å kløyve større, 

nydannede virale proteiner til mindre og umodne partikler. Hemming av protease 

resulterer i dannelsen av virale partikler som er ufunksjonelle og ikke-infeksiøse. 

Denne legemiddelgruppen virker på HIV-protease som viruset trenger for oppbygning 

av nye viruspartikler. 

Nukleosid og nukleotid revers transkriptasehemmere (NRTI) (ATC: J05A F): 

Nukleosid/nukleotidanalogene har klare strukturelle likheter med nukleotidene som 

bygger opp RNA og DNA. Denne egenskapen brukes for å hindre virusets omforming 

av RNA til DNA. Legemidlene i denne klassen konkurrerer med virusets enzym 

revers transkriptase ved selv, etter først å ha gjennomgått fosforylering for å 

aktiveres, inkorporeres i viralt DNA og dermed forhindrer videre syntese av viralt 

DNA. HIV-viruset trenger enzymet revers transkriptase for å lage kopier av seg selv 

og nydannes. Denne gruppen legemidler hemmer dette enzymet. 



7 
 

Ikke-nukleosid revers transkriptasehemmere (NNRTI) (ATC: J05A G):  I motsetning til 

nukleosid/nukleotidklassen, trenger ikke disse å gjennomgå fosforylering for å bli 

aktivert, og de blir heller ikke inkorporert i virus DNA. Disse legemidlene har kun 

effekt mot HIV-1, det har ingen effekt mot HIV-2. Deres virkningsmekanisme har en 

direkte og ikke-konkurrerende binding til enzymet revers transkriptase, og hindrer 

DNA polymerase-aktivitet på det katalytiske område av enzymet. 

Andre antiretrovirale midler (ATC: J05A X): I denne gruppen finnes det legemidler 

som interfererer med andre steg i prosessen HIV bruker for å lage kopier av seg selv. 

Deriblant kjemokinreseptorantagonist og integrasehemmer. Integrasehemmere 

hindrer integrase fra å overføre virus-DNA. 

 

Det velges 3 legemidler i kombinasjonsterapi – innenfor disse fire – ved behandling 

av HIV: 

2 Nukleosid-/nukleotid revers transkriptase inhibitorer (NRTI) 

+ 1 Integrasehemmer (INSTI=integrase strand transfer inhibitor)  

eller 

2 NRTI 

+ 1 Nonnukleosid revers transkriptase inhibitor (NNRTI) 

eller 

2 NRTI 

+ 1 boostret proteasehemmer (PI+booster) 

 

I dagens marked finnes det ferdige kombinasjoner av disse som omfattes under 

ATC-kode J05A R. 
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1.2.1 PrEP og PEP 

I tillegg til behandling av HIV og AIDS brukes også ARL som 

preeksponeringsprofylakse (PrEP) hos utvalgte pasienter og som 

posteksponeringsprofylakse (PEP) etter stikkskade eller høyrisikosex (9). 

Legemidlene som brukes er de samme som også benyttes for å behandle HIV, 

forskjellen er at de tas som en kur i forkant (PrEP) eller i etterkant (PEP) av en 

situasjon som kan innebære risiko for overføing av HIV (4). 

PrEP: 

PrEP ble tilgjengelig tidlig i 2017 (1). PrEP innebærer bruk av ARL for å forebygge 

HIV-infeksjon hos HIV-negative personer. Behandlingen tas i bruk før man er i en 

situasjon som kan innebære risiko for overføring av HIV. Det velges 

legemiddelkombinasjonen tenofovirdisoproksil/emtricitabine (Truvada®, Tenofovir 

disoproxil® Sandoz eller andre kommende kombinasjonspreparater med de samme 

to innholdsstoffene, ATC J05A R03) (4). Det er to typer behandlingsregimer:  

1) Kontinuerlig behandling: ved høy frekvens av seksuelle kontakter: 1 tablett daglig 

2) Intermitterende behandling: ved lavere frekvens av seksuelle kontakter: 2 tabletter 

2-24 timer før seksuell kontakt og deretter 1 tablett daglig til samme tidspunkt så 

lenge risikoaktivitet pågår og til det har gått 2 døgn siden siste risikoeksponering før 

og etter seksuelle situasjoner hvor smitterisikoen er høy.  

Høsten 2016 anbefalte norske helsemyndigheter bruk av PrEP som et supplerende 

tiltak i det HIV-forebyggende arbeidet. Helsedirektoratet skriver at ”PrEP anbefales 

primært overfor menn som har sex med menn (msm), og som har særlig høy risiko 

for å bli smittet med HIV. Andre grupper med tilsvarende høy risiko bør på samme 

måte vurderes for denne behandlingen” (12).  

PEP: 

PEP ble tilgjengelig i Norge i 2009 (1). PEP brukes like etter en situasjon hvor smitte 

med HIV kan ha funnet sted, altså til personer med signifikant risiko for HIV-smitte. 

Dette gjelder særlig helsepersonell/andre yrkessammenhenger som jobber med 
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sprøytestikk av personer med HIV eller høy risiko for HIV, for personer med risikosex 

(ubeskyttet analt eller vaginalt samleie med person med HIV eller høy risiko for HIV) 

og ved deling av nål, sprøyte eller brukerutstyr med rusmisbruker med kjent HIV. Ved 

signifikant risiko for HIV-smitte er det viktig å komme i gang med PEP raskest mulig, 

helst innen 4 timer, men kan vurderes inntil 48 timer etter eksponering. Behandlingen 

forskrives på H-resept (Helseforetaksfinansierte legemidler brukt utenfor sykehus). 

Behandlingen innebærer bruk av 2 NRTI (i kombinasjon) + 1 integrasehemmer: 

tenofovirdisoproksil/emtricitabine (Truvada®, Tenofovir disoproxil® Sandoz eller 

andre kommende kombinasjonspreparater med de samme to innholdsstoffene, ATC 

J05A R03) + raltegravir (Isentress®, ATC J05A X08). Behandlingstid er 30 dager (4 

uker) (4). 

1.3 Komorbiditet og komedikasjon 

Takket være den medisinske utviklingen og etter de antiretrovirale legemidlene ble 

innført i 1996, kan de HIV-positive som diagnostiseres tidlig og følges opp med 

behandling, holde infeksjonen i sjakk og de kan dermed forvente å leve lengre og 

nærme seg frisk levealder (13). ARL har signifikant redusert morbiditeten og 

mortaliteten (14). Dagens behandling har blitt enklere, mer effektiv og bedre tålt. HIV 

har endret seg fra å være en dødelig infeksjon til å bli en kronisk lidelse (15). 

Prevalensen av personer som bruker ARL er økende, da dette er å regne som 

livslang behandling (16). 

Med den forventede økte levealderen følger det også en del utfordringer som ofte 

sees ved aldring (17). Eldre over 65 år fikk utlevert 48 % av totalt antall definert 

døgndoser (DDD) som ble utlevert på resept i 2017.	  Størst andel eldre finner vi i 

ATC-gruppe B (legemidler til forebygging av blodpropp) og ATC-gruppe C (legemidler 

ved hjerte- og karsykdommer), der andelen eldre legemiddelbrukere er henholdsvis 

61 % og 55 %, og de bruker henholdsvis 65 % og 64 % av totalt antall DDD (18). 

Eldre HIV-positive og/eller de som har levd lenge med HIV, representerer nye typer 

helseutfordringer, som blant annet er et resultat av langvarig bruk av ARL samt et 
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resultat av kombinasjonen av å bli eldre og samtidig være HIV-smittet. HIV-infeksjon 

og/eller ARL-behandling medfører komorbiditet (19). 

En rekke sykdommer som er knyttet til økende alder i befolkningen generelt, kan 

opptre hyppigere og tidligere hos HIV-positive. En studie fra USA utført i New York så 

nettopp på polyfarmasi hos HIV-positive eldre (20). De mest uttalte komorbiditetene 

var hypertensjon, kronisk obstruktiv lungesykdom og diabetes mellitus. I tillegg 

oppstår det tidligere tilstander som dyslipidemi, dysregulering av 

glukosemetabolismen, redusert bentetthet og osteopeni, hypogonadisme, nyre- og 

leversykdommer, psykiske lidelser, nevrokognitiv svekkelse, og koronarsykdom hos 

de HIV-positive sammenlignet med den generelle befolkningen. Samme studie viser 

til en studie som sammenlignet HIV-positive over 50 år med HIV-negative over 50 år. 

Der ble det funnet at eldre HIV-positive oftere hadde komorbiditet.  

Studien fra USA, som så på polyfarmasi hos eldre HIV-infiserte, konkluderte med at 

det finnes lite kunnskap om alderdommens påvirkning av legemiddelbruken hos HIV-

positive; potensialet for interaksjoner med ARL og koadministrerte legemidler; og 

hvordan disse faktorene påvirker terapitoleransen og virologisk respons (20).  

1.3.1 Legemiddelinteraksjoner og bivirkninger 

Det er også en stor fare for legemiddelinteraksjoner (21). Legemiddelinteraksjoner 

oppstår ved at et legemiddel påvirker et annet legemiddels farmakokinetikk eller 

farmakodynamikk med mulig endring i terapeutisk respons (effekt/bivirkning) som 

resultat. Klinisk betydning av legemiddelinteraksjoner varierer fra person til person, 

avhengig av farmakogenetikk, patofysiologi, komorbiditet og komedisinering. Det er 

særlig hos eldre observert betydelig varierende kliniske konsekvenser av 

legemiddelinteraksjoner (21, 22). 

Som vist i tabell 1, metaboliseres ARL i utstrakt grad gjennom CYP-enzymer og er 

derfor substrater for cytokrom P-450. En rekke av legemidlene hemmer og/eller 

induserer også en rekke av disse enzymene. Å kombinere ARL med andre 

legemidler som selv enten er substrater, induserer eller hemmer disse enzymene vil 

påvirke konsentrasjonen av de ulike legemidlene og derav effekt og ikke-ønsket 
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effekt. Det betyr at f.eks. nødvendige legemidler for aldersrelaterte sykdommer eller 

plager i interaksjon med ARL påvirker virkningen av de ulike legemidlene. Så lenge vi 

ikke har noen kur mot HIV-infeksjon, kan en se for seg at denne typen utfordringer vil 

øke med økende antall eldre blant de HIV-positive. 

Det finnes lange lister over potensielle interaksjoner relatert til ARL og oversikt over 

de ulike interaksjonene finnes oppdatert på nettet (www.hivinsite.ucsf.edu) (23). 

Spesielt har ikke-nukleosid revers transkriptasehemmere og proteasehemmere 

betydelig interaksjon med andre legemidler. Før behandlingsstart må interaksjoner 

mellom legemidler vurderes, både i forhold til andre ARL, men også til andre 

legemidler. Komorbiditet som oppstår etter oppstart av ARL kan være årsak til 

problemer. Dersom det legges på nye legemidler for andre diagnoser kan det tenkes 

at dosen som forskrives blir for lav eller at det kan påvirke konsentrasjonen av ARL. 

Interaksjoner er først og fremst assosiert med en rekke negative effekter, men brukes 

også for å oppnå større behandlingseffekt, såkalt ”boosting” av legemidler. I de første 

ukene av behandling ses ofte uspesifikke bivirkninger, som dyspepsi og hodepine. 

Disse er som oftest forbigående. Videre kan man på sikt få mer alvorlige bivirkninger, 

som varierer fra legemiddel til legemiddel. For denne gruppen bivirkninger finnes 

store oversikter på internett (23). Her følger en oversikt over de vanligste 

bivirkningene assosiert med de ulike legemiddelgruppene (23): 

- Proteasehemmere (dylipidemi, hyperglykemi, insulinresistens, lipodystrofi og 

økt blødningstendens hos blødere) 

- Nukleosid og nukleotid revers transkriptasehemmere (laktoacidose, 

steatohepatitt og lipodystrofi) 

- Ikke-nukleosid revers transkriptasehemmere (diverse exanthema, Steven-

Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrose) 

- Andre antiretrovirale midler (kvalme, diaré, levertoksisk, øvre 

luftveisinfeksjoner, hodepine, slapphet, muskelsmerter og kløe) 
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1.3.2 Polyfarmasi 

Polyfarmasi som begrep er i litteraturen blitt benyttet om bruk av flere legemidler. Det 

finnes ingen entydig definisjon av begrepet, og det er ikke enighet om hvor mange 

legemidler som skal til for at en skal kunne bruke betegnelsen polyfarmasi. Noen 

definerer polyfarmasi som samtidig behandling med fem eller flere legemidler, andre 

ved overdreven eller unødvendig anvendelse av mange legemidler og noen ved for 

mange legemidler per sykdom. Felles for definisjonene er at polyfarmasi assosieres 

med flere negative helseutfall (24). 

Polyfarmasi er assosiert med risiko for bivirkninger, feilmedisinering og dårlig 

etterlevelse (25). Bruk av legemidler og legemiddelinteraksjoner er utfordringer for 

eldre individer blant den generelle befolkningen som har flere komorbiditeter, og kan 

være en spesiell utfordring for eldre HIV-positive (26). 

Dette problemet ble fremhevet i funnene i en studie som gjennomgikk reseptene til 

nesten 1500 HIV-positive individer (21). Det var større sannsynlighet for de over 50 

år å ha potensielle legemiddelinteraksjoner sammenlignet med yngre pasienter (51 % 

mot 35 %). Blant de eldre pasientene oppstod potensielle interaksjoner med ARL 

hovedsakelig med kardiovaskulære legemidler, legemidler for sentralnervesystemet 

(inkludert anxiolytika, antidepressiva og antikonvulsive midler) og metadon.  

I en studie fra San Francisco i 2014 så man på hyppigheten av legemiddelrelaterte 

problemer hos eldre HIV-smittede sammenlignet med tilsvarende populasjon av ikke-

HIV-smittede (27). Av de 89 HIV-positive individene over 60 år som var inkludert, var 

de mest forekommende komorbiditetene hyperlipidemi (61 %), hypertensjon (43 %) 

og depresjon (37 %). Median antall legemidler per pasient var 13 (inkludert vitaminer, 

mineraler, plantebaserte legemidler og andre tilskudd), hvor bare 4 av disse var ARL. 

Av ikke-ARL legemidlene var to tredjedeler reseptbelagte legemidler, hyppigst var 

legemidler for sentralnervesystemet (27 %), kardiovaskulære legemidler (23 %) og 

gastrointestinale legemidler (11 %); de resterende, en tredjedel, var vitaminer og 

andre tilskudd. Til sammenligning var det hos normalbefolkningen median 6 

legemidler.  Av pasientene hadde 70 % minst én potensiell legemiddelinteraksjon 

sammenlignet med 39 % av den generelle befolkningen med samme kjønn og alder. 
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Blant de HIV-positive var omtrent halvparten (54 %) av legemiddelinteraksjonene 

mellom et ARL og et ikke-ARL, mens ca. en tredjedel (35 %) av 

legemiddelinteraksjonene var mellom ikke-ARL. 

1.4 Reseptregisteret 

Alle resepter som ekspederes fra norske apotek registreres i Reseptregisteret, et 

sentralt helseregister forankret i Helseregisterloven, som har eksistert siden 1. januar 

2004 (28). Bakgrunnen for opprettelsen av registeret skjedde etter ønske fra 

offentlige myndigheter og fagmiljøene om et hjelpemiddel til oppfølging av 

legemiddelbruk i befolkningen. Det var et behov for bedre informasjon om 

legemidlene og hvordan de brukes etter at de er markedsført og tatt i alminnelig bruk 

i befolkningen. Data fra Reseptregisteret benyttes til kvalitetssikring (29). 

Formålet med Reseptregisteret i Norge beskrives i Forskrift om innsamling og 

behandling av helseopplysninger i Reseptbasert legemiddelregister 

(Reseptregisteret), (§1-3) (28): 

- kartlegge forbruket i landet og belyse endringer over tid 

- fremme og gi grunnlag for forskning og utredning for å kunne belyse positive 

og negative effekter av legemiddelbruk 

- gi myndighetene et statistisk grunnlag for kvalitetssikring av legemiddelbruk og 

overordnet tilsyn, styring og planlegging 

- gi legemiddelrekvirenter et grunnlag for internkontroll og kvalitetsforbedring 

I Reseptregisteret er fødselsnummeret kryptert og erstattet med et pseudonym. I 

følge Reseptregisterets forskrift § 1-2 er kryptering i denne sammenheng: ”… 

omforming av opplysninger slik at de ikke kan leses eller rekonstrueres av 

uvedkommende”, og et pseudonym (i Reseptregisteret): ”… identitet er kryptert eller 

skjult på annet vis, men likevel individualisert slik at det lar seg gjøre å følge hver 

person uten at identitet røpes”. Det vil derfor ikke være mulig å finne tilbake til den 
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enkelte person, men det enkelte personnummer er erstattet av ett bestemt 

pseudonym slik at man på den måten har mulighet til å følge den enkeltes 

legemiddelforbruk over tid. Med legemiddelforbruk menes ikke i denne sammenheng 

’inntak av legemiddel’, men ’uttak av legemiddel fra apotek’ etter resept eller 

rekvisisjon. 

Reseptregisteret samler informasjon om pasienters kjøp av reseptpliktige legemidler 

(også til dyr og forskrivers egen praksis) ekspedert på norske apotek. Også reseptfrie 

legemidler forskrevet på resept og legemidler uten markedsføringstillatelse inngår i 

registeret. Legemidler solgt fra apotek til sykehjem, sykehus og andre institusjoner er 

ikke knyttet til enkeltindivider, men informasjon om utleverte legemidler til disse 

institusjonene blir sendt inn og registrert i Reseptregisteret på et aggregert nivå. 

Legemidler som kjøpes reseptfritt, inngår ikke i registeret. 

I Reseptregisteret er legemidlene gruppert i et anatomisk terapeutisk kjemisk 

klassifiseringssystem (ATC). ATC er et klassifikasjonssystem som brukes for å 

inndele legemidler i ulike grupper etter hvilket organsystemer de påvirker og deres 

terapeutiske og kjemiske egenskap. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics 

Methodology har ansvar for å vedlikeholde og oppdatere ATC/DDD systemet.  I 

Norge har legemiddelstatistikk vært publisert med ATC/DDD metoden siden 1976. 

Legemidlene grupperes på 5 nivåer. På 1. nivå fordeles legemidlene på 14 

anatomiske hovedgrupper. 2. nivå er en terapeutisk eller farmakologisk undergruppe. 

3. nivå og 4. nivå er terapeutiske, farmakologiske eller kjemiske undergrupper, mens 

5. nivå representerer den kjemiske substansen/virkestoffet (18). 

1.4.1 Bruk av Reseptregisteret i farmakoepidemiologiske studier 

Legemiddelepidemiologi, eller farmakoepidemiologi, defineres som studiet av bruk, 

trygghet og effekter av legemidler i store, uselekterte befolkninger etter at 

legemiddelet er markedsført og tatt i bruk (30). Man ønsker å beskrive, forklare, 

kontrollere og predikere bruk og effekter av legemiddelbehandling innen en gitt tid, 

sted og befolkning. Reseptregisteret er et nyttig verktøy ved å bidra med ulike 

epidemiologiske mål som prevalens, insidens, behandlingsvarighet, skjevheter i 
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forbruk og hvem som forskriver. Reseptregisteret dekker hele Norges befolkning, og 

all reseptpliktig utlevering av legemidler fra apotek blir registrert i databasen. 

Reseptregisteret er basert på individdata og dette gjør det mulig å studere og øke 

kunnskapen rundt legemiddelbruk i befolkningen i Norge. 

Reseptregisteret er et av flere helseregister i Norge, hvor fødselsnummer er et felles 

kjennetegn og man har en unik mulighet for kobling mellom ulike register takket være 

fødselsnummer (31). Ved å koble opplysninger fra Reseptregisteret opp mot andre 

helseregistre vil man kunne ta den farmakoepidemiologiske forskningen et steg 

videre. Med Reseptregisteret har man tilgang til mye informasjon om 

legemiddelforbruket i befolkningen: 

Pasientspesifikke data: pseudonym (løpenummer), kjønn, fødselsår og –måned, 

dødsår og –måned og bostedskommune og –fylke. 

Opplysninger om forskriver: pseudonym (løpenummer), kjønn, fødselsår, 

profesjon og spesialitet. 

Legemiddelinformasjon: preparat og pakningsstørrelse (varenummer både for 

rekvirert preparat og utlevert preparat ved generisk bytte), antall pakninger, 

utleveringsgruppe, ATC kode og definert døgndose (DDD), refusjonsordning, 

refundert beløp og refusjonskode iht. refusjonslisten, jf. forskrift 28. juni 2007 nr. 814 

om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. §2, pris (både for rekvirert 

preparat og utlevert preparat ved generisk bytte), dosering, diagnosekode og 

utleveringsdato. 

Opplysninger om apotek: konsesjonsnummer og kommune. 

Andre opplysninger: dyreslag ved ekspedisjon til dyr, leveranser til institusjon, 

helseenhetsregisternummer (HER) og kommune hvis mulig og leveranser til skip. 
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1.5 Tidligere forskning 

Flere internasjonale rapporter tar opp HIV og aldring. Av forskning og dokumentasjon 

kan det nevnes at GMHC (32) har gitt ut en rapport med tittelen ”Growing Older with 

the Epidemic: HIV and Aging”. Det nevnes to sider ved utviklingen. Det første er at 

legemidlene har gjort at mange med HIV nå blir både 60 og 70 år, og enda eldre. Det 

andre er at dette også innebærer at HIV-positive dermed får vanlige aldersrelaterte 

tilstander og at det i tillegg kommer konsekvenser av lang tids legemiddelbruk, uten 

at vi vet veldig mye om konsekvensene av dette. UNAIDS ga i 2013 ut en global 

rapport om aidsepidemien med et eget tillegg om aldring: HIV and Aging (33). 

Rapporten beskriver andelen HIV-positive fordelt på alder og den viser at andelen 

HIV-positive i Vest-Europa øker mest. 

Det er et stort behov for mer forskning – nasjonalt så vel som internasjonalt. I Fafo-

rapporten ”Å bli eldre med hiv” basert på en pilotstudie som ble publisert i 2017, 

gjennomgår de funn fra litteratursøk (2). Det konkluderes med at det er stor 

etterspørsel etter mer forskning på feltet, også i Norge. Blant annet er budskapet i 

forskningen som er gjennomgått at man har vært for opptatt av å snevre inn 

symptomer (34). De påpeker at med en aldrende HIV-befolkning må en i større grad 

se sammenhengen med ulike andre aldersrelaterte tilstander.  

For komorbiditet angir de nasjonale retningslinjene (4) hva man må ta hensyn til ved 

oppstart av ART-behandling, men det er ingen beskrivelse for hva som skjer etter 

hvert, f.eks. ved nyoppstått annen sykdom flere år etter behandlingsstart, og 

konsekvenser ved eventuell igangsettelse av annen legemiddelterapi. 

Prosentandelen av HIV-positive personer over 70 år som får ART er økende. I 2016 

fikk rundt 3 % av personer over 70 år som brukte ART tilhørende ATC-gruppe J05A 

R. Dette er en tredobling fra året 2007, da bare 0,7 % av de som fikk legemidler i 

denne gruppen var over 70 år. En eldre HIV-positiv populasjon vil få andre 

aldersrelaterte sykdommer som også trenger legemiddelbehandling. Det er lite 

internasjonal litteratur som omhandler denne problemstillingen. Det som finnes har 

ofte fokusert på sykdommer som har vært knyttet til HIV-infeksjon, f.eks. 
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tuberkulosebehandling. Det er derfor ønsket å studere og beskrive hvordan 

legemiddelbehandlingen av andre type sykdommer håndteres i denne populasjonen.  

1.6 Prosjektets målsetting 

Målsettingen for denne masteroppgaven er å beskrive legemiddelbehandlingen av 

HIV-populasjonen og HIV-forskrivningens epidemiologi; fordeling på år, alder og 

kjønn. Forekomst av komorbiditet og komedisinering (definert som bruk av 

legemidler) vil analyseres og de 20 mest forekomne medisinene/medisingruppene for 

HIV-populasjonen i ulike aldersgrupper, kvinner og menn i 2016 sammenlignes mot 

bruken av de samme i normalbefolkningen. Videre vil de mest brukte 

legemiddelgruppene for kvinner og menn over 30 år i 2016 basert på et vektet 

aldersgjennomsnitt sammenlignes med normalbefolkningen. Det vil beskrives hva 

som brukes, hvem som bruker i ulike pasientpopulasjoner (alder, kjønn) og hvilke 

legemidler som forekommer. 
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2 Materiale og metode 

2.1 Datakilder 

Dette er en studie av HIV-positive individer i alle aldre som har hentet ut HIV-

legemidler etter definerte kriterier på norske apotek i tidsperioden 2004 til juni 2016.  

Forskningsfiler fra Reseptregisteret for 2004 til juni 2016 ble utlevert fra Avdeling for 

legemiddelepidemiologi ved Divisjon for epidemiologi, Nasjonalt Folkehelseinstitutt. 

Prosjektet er godkjent av Farmasøytisk Institutt i Oslo.  

Følgende variabler fra Reseptregisteret ble inkludert i forskningsfilen: 

- Pasientens kjønn, fødselsår og bostedsfylke 

- Pasientens løpenummer (pseudonymisert fødselsnummer) 

- Varenummer, ATC-kode, antall DDD og utleveringsdato for de valgte 

legemidlene 

- Resepttype (refusjon/ikke-refusjon) og resept-id 

- Forskrivers løpenummer (pseudonymisert helsepersonellnummer)  

Det er i tillegg hentet inn informasjon om uttak av legemidler fra Reseptregisterets 

egne nettside www.reseptregisteret.no. Dette med hensikt i å kunne sammenlikne 

andre legemiddeluttak hos de som bruker ARL med uttak av de samme legemidlene i 

den generelle befolkningen.  

2.1.1 Analyseverktøy 

StataSE 15 ble brukt for å analysere datamaterialet. Stata er et statistikkprogram som 

inneholder statistiske analysemetoder.  

I tillegg er Excel brukt i dataanalysen for å håndtere dataene. 
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2.1.2 Personvern  

Reseptregisteret er et pseudonymisert register. Pseudonymiserte helseopplysninger 

er definert i helseregisterloven som ”helseopplysninger der identitet er kryptert eller 

skjult på annet vis, men likevel individualisert slik at det lar seg gjøre å følge hver 

person gjennom helsesystemet uten at identitet røpes” (35). Personene som inngår i 

datamaterialet er alle pseudonymiserte (36). Dette gjelder både pasienter og 

forskrivere. Pasientsamtykke var ikke nødvendig siden dette er en 

observasjonsstudie uten intervensjoner og fordi alle data fra Reseptregisteret er 

anonymisert og derav umulig å spore pasientenes identitet. 

2.2 Utvalg 
Datamaterialet består av 6089 personer som alle har hentet ut et eller flere ARL, etter 

kriterier gitt under, fra norske apotek i perioden 2004 til juni 2016. Av de 6089 

personene var det 2510 kvinner og 3579 menn. Dette er populasjonen i dette 

prosjektet, videre kalt HIV-populasjonen.  

2.2.1 HIV-populasjonen 

For å bli inkludert i studien og definert som HIV-positiv ble det gjort begrensninger. 

Individene er definert som HIV-positive dersom de får et legemiddel innenfor ATC-

koden J05A R – Antivirale midler for behandling av HIV-infeksjoner, kombinasjoner – 

som de har hentet ut på norske apotek, med unntak av ATC-koden J05A R03. 

Unntakene er beskrevet under. 

Datafilen ble oppdelt som vist i figur 1. De faglige retningslinjene for behandling av 

HIV i Norge inkluderer legemiddelregimer fra andre legemiddelklasser enn det som er 

tatt med i denne studien. (4) Legemidlene innenfor ATC-kode J05A R, med de 

kriteriene det er satt i denne studien, omfatter legemiddelkombinasjoner – Antivirale 

midler for behandling av HIV-infeksjoner, kombinasjoner – som består av 

kombinasjoner av virkestoff innenfor ATC-kodene J05A E, J05A F, J05A G og J05A 

X. De aller fleste som starter opp med legemidler til behandling av en HIV-infeksjon 

vil gå over til kombinasjonspreparatene (ATC-kode J05A R) etter å ha funnet riktige 
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legemiddelkombinasjoner og -dose ved bruk av enkeltpreparatene. Enkeltsubstanser 

i de nevnte ATC 4. nivåene kan tenkes å være brukt til andre indikasjoner, som bl.a. 

Hepatitt B. Vi valgte derfor å selektere utvalget til kun å omfatte legemidler innenfor 

ATC-koden J05A R, som kun inneholder legemidler ved HIV-infeksjon. Dette er gjort 

for å sikre at det med større sannsynlighet faktisk er legemidler mot HIV som blir 

inkludert.  

Det er videre gjort begrensning på uthenting av legemidler i ATC-kode J05A R03 

tenofovir og emtricabin. For å inkludere denne koden må pasienten også ha hentet ut 

andre HIV legemidler innenfor ATC gruppene J05A E, J05A F (utenom J05A F07-

13), J05A G og J05A X innen 6 måneder før/etter oppstart med J05A R03. Dette er 

fordi denne spesifikke kombinasjonen (J05A R03) også brukes profylaktisk som PEP 

og PrEP til brukere som ikke har en HIV-diagnose. For å sikre at bare HIV-positive er 

inkludert i studiepopulasjonen, er kriteriet at de også har hentet ut et legemiddel 

innenfor de nevnte ATC-kodene. Oversikt over ATC-kodene som er inkludert vises i 

tabell 1. 
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Figur 1: Oppdeling av forskningsfilen 

Det vil kanskje være pasienter med HIV som ikke kommer med i studiepopulasjonen 

ved denne selekteringen, men antakelig veldig få. De fleste vil bli fanget opp på et 

senere tidspunkt/år ved at de går over på kombinasjonspreparatene (ATC-kode J05A 

R).  

2.2.2 Normalbefolkningen 

I denne oppgaven sammenlignes HIV-populasjonen opp mot normalbefolkningen. 

Normalbefolkningen består av hele den norske befolkningen med personnummer. 

Disse er hentet ut fra interndatabasen til Reseptregisteret. I normalbefolkningen er 

også HIV-populasjonen inkludert. Dette er en feilkilde, men synes likevel ikke å være 
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et problem fordi det er så få med HIV sammenlignet med normalbefolkningen. 

Prevalens av legemiddelbruk i normalbefolkningen vil derfor ikke påvirkes i noen 

betydelig grad. 

Normalbefolkningen defineres som samme aldersgrupper som vi ser på i denne 

studiens populasjon. Snakkes det om menn 18-29 år i HIV-populasjonen og det 

henvises til normalbefolkningen som sammenligningsgrunnlag, er det altså snakk om 

normalbefolkningen i tilsvarende aldersgruppering.  

2.2.3 Fordelt på kjønn og alder 

Populasjonen er fordelt på både kjønn og alder.  

Populasjonen er både inndelt i 1 års intervaller og i aldersgrupper. Aldersgruppene er 

inndelt henholdsvis 0-17, 18-29, 30-44, 45-64 og 65+ år. Det er valgt å samle alle 

over 65 år i én gruppe da det er relativt få HIV-positive eldre enn 65 år som har 

hentet ut et eller flere legemidler mot HIV på norske apotek.  

I tillegg er det sett på de mest brukte legemiddelgruppene for voksne menn og 

kvinner over 30 år. Dette er gjort da det var så få brukere av HIV-midler under 30 år. 

Aldersjustering blir brukt i oppgaven under avsnitt 3.2.1 De mest brukte 

legemiddelgruppene for voksne over 30 år, hvor det ses på gjennomsnittsalder. Dette 

for å korrigere for forskjeller mellom HIV-populasjonen og normalbefolkningen. Dette 

muliggjør valide sammenligninger mellom disse to gruppene, selv om de har 

forskjellige alderssammensetninger. Justeringer av denne typen er vanlig i 

epidemiologiske sammenligninger for å jevne effekten av forstyrrende faktorer, i dette 

tilfellet alder.  

Alderen er justert etter vektet gjennomsnitt. Antall HIV-rammede per 1 års alder er 

tatt i betraktning ved utregning av gjennomsnitt og sammenlignet mot 

normalbefolkningen ved denne gjennomsnittsalderen. Dette for å justere for at det er 

færre av de eldste i HIV-populasjonen sammenlignet med normalbefolkningen sett i 

lys av type komorbiditet som oppstår med økt alder.  
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2.2.4 Studerte legemidler 

Legemidlene i dette prosjektet er inndelt etter anatomisk terapeutisk kjemisk 

klassifiseringssystem (ATC). Alle legemidlene er selektert med ATC-koder, i 

hovedsak inndelt på 3.- og 4.-nivå (37). Tabell 1 viser legemidler som ble inkludert i 

studien.  

Tabell 1: Legemidler som har vært eller er på markedet i Norge i dag til behandling av HIV og deres CYP-
interaksjoner (11) (38) 

Farmakologisk 
angrepspunkt 

ATC-kode Virkestoff Preparat Merkand CYP-interaksjoner 

Protease-
hemmer 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

J05A E01 Sakinavir Invirase®  
 

Utgått 
2017 

Metaboliseres av CYP 3A4 
Hemmer CYP 3A4  

Fortovase®  Utgått 
2006 

J05A E02 Indinavir Crixivan®    Metaboliseres av CYP 3A4 
Hemmer CYP 3A4 

J05A E03 Ritonavir Norvir®   Metaboliseres av CYP 3A og 
2D6 
Hemmer CYP 3A og 2D6 
Induserer CYP 1A2, 2C8, 2C9 
og 2C19 

Ritonavir 
Accord®  

  

J05A E04 Nelfinavir Viracept®  Utgått 
2008 

Metaboliseres av CYP 3A4, 
2C19 2C9 og 2D6 
Hemmer CYP 3A4  

J05A E05 Amprenavir Agenerase
®  

Utgått 
2004 

Metaboliseres av CYP 3A 
Hemmer CYP 3A4 

J05A E06 Lopinavir Kaletra®   Metaboliseres av CYP 3A 
Hemmer CYP 3A 
Induserer CYP 2C9 og 2C19 

J05A E07  Fosam-
prenavir 

Telzir®  Utgått 
2015 

Metaboliseres av CYP 3A4  
Hemmer CYP 3A4 
Induserer mulig CYP 3A4 

J05A E08 Atazanavir-
sulfat 

Reyataz®   Metaboliseres av CYP 3A4 
Hemmer CYP 3A4 og 2C8 

J05A E09 Tipranavir Aptivus®  Utgått 
2012 

Metaboliseres av CYP 3A4 
Hemmer CYP 3A og 2D6 
Induserer CYP 3A og 2C19 

J05A E10  Darunavir Prezista®    Metaboliseres av CYP3A4 
Hemmer CYP 3A4 og 2D6 
Induserer CYP 2C9, 2C19 og 
2C8 

Nukleosid og 
nukleotid revers 
transkriptase-
hemmer 
 
  
  
  
  

J05A F01 Zidovudin Retrovir® Utgått 
2007 
kapsler 
og 2013 
tabletter  

  

J05A F02 Didanosin Videx EC®  Utgått 
2016 

  

Videx®  Utgått 
2007 
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J05A F04 Stavudin Zerit®  Utgått 
2011 

  

J05A F05 Lamivudin Epivir® 
(indikasjon 
HIV) 

    

Zeffix® 
(indikasjon 
hepatitt B) 

    

J05A F06 Abakavir Ziagen®     
J05A F07  Tenofovir 

disoproksil 
Tenofovir 
disoproxil®  

    

Viread®      
J05A F08 Adefovir 

dipivoxil 
Hepsera®   

J05A F09 Emtricitabin Emtriva®      
Ikke-nukleosid 
revers 
transkriptase-
hemmer 
  
  
  
  

J05A G01 Nevirapin Viramune®   Metaboliseres av CYP 3A4 og 
2B6  
Induserer CYP 3A4 

J05A G03 Efavirenz  Efavirenz®    Metaboliseres av CYP 3A4 og 
2B6 
Hemmer CYP 2C9, 2C19 og 
3A4 
Induserer CYP 3A4 

Stocrin®   

J05A G04 Etravirin Intelence®   Metaboliseres av CYP 3A4, 
2C9 og 2C19 
Hemmer CYP 2C9 og 2C19 
Induserer CYP3A4 

J05A G05 Rilpivirin Edurant®    Metaboliseres av CYP 3A 
Antivirale midler 
for behandling 
av hiv-
infeksjoner, 
kombinasjoner 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

J05A R01 Lamivudin 
og zidovudin 

Combivir®      

J05A R02 Akabavir og 
lamivudin 

Abacavir/ 
lamivudin®  

   

Kivexa®      
J05A R03 Emtricitabin 

og tenofovir-
disoproksil 

Emtricitabin/
tenofovir-
disoproksil®  

    

Truvada®      
J05A R04 Abakavir, 

lamivudin og 
zidovudin 

Trizivir®      

J05A R06 Emtricitabin, 
tenofovir-
disoproksil 
og efavirenz 

Atripla®    Metaboliseres av CYP 3A4 og 
2B6 
Hemmer CYP 2C9, 2C19 og 
3A4 
Induserer CYP 3A4 
  

Efavirenz/ 
emtricitabin/ 
tenofovir-
disoproksil®  

  

Padviram®    
J05A R08 Emtricitabin, 

tenofovir-
disoproksil 
og rilpivirin 

Eviplera®     Metaboliseres av CYP 3A 

J05A R09 Emtricitabin, 
tenofovir-
disoproksil, 

Stribild®    Metaboliserers av CYP 3A og 
2D6 
Hemmer CYP 3A og 2D6  
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elvitegravir 
og kobicistat 

Induserer CYP 2C9 

J05A R10 Lopinavir og 
Ritonavir 

Kaletra®    Metaboliseres av CYP 3A og 
2D6 
Hemmer CYP 3A og 2D6 
Induserer CYP 1A2, 2C8, 2C9 
og 2C19 

J05A R13 Dolutegravir, 
abakavir og 
lamivudin 

Triumeq®     Metaboliseres av CYP 3A4 

J05A R14 Darunavir 
og kobicistat 

Rezolsta®    Metaboliseres av CYP 3A og 
2D6 
Hemmer CYP 3A4 og 2D6 
Induserer CYP 2C9, 2C19 og 
2C8 

J05A R15 Atazanavir 
og kobicistat 

Evotaz®    Metaboliseres av CYP 3A og 
2D6 
Hemmer CYP 3A4, 2C8 og 2D6 

J05A R17 Emtricitabin, 
tenofovir-
alafenamid 

Descovy®      

J05A R18 Emtricitabin, 
tenofovir-
alafenamid, 
elvitegravir 
og kobicistat 

Genvoya®    Metaboliseres av CYP 3A og 
2D6 
Hemmer CYP 3A og 2D6 
Induserer CYP2C9 

J05A R19 Emtricitabin, 
tenofovir-
alafenamid 
og rilpivirin 

Odefsey®     Metaboliseres av CYP 3A 

J05A R22 Emtricitabin, 
tenofovir-
alafenamid, 
darunavir og 
kobicistat 

Symtuza®    Metaboliseres av CYP3A og 
2D6 
Hemmer CYP 3A4 og 2D6 
Induserer CYP 2C9, 2C19 og 
2C8 

Andre antivirale 
midler 
  
  
  

J05A X07 Enfuvirtide Fuzeon®  Utgått 
2010 

  

J05A X08 Raltegravir Isentress®      
J05A X09 Maraviroc Celsentri®    Metaboliseres av CYP 3A4 og 

3A5 
Hemmer CYP 2D6 ved høye 
doser 

J05A X12 Dolutegravir Tivicay®     Metaboliseres av CYP 3A4 
 

Under avsnitt 3.2 Komorbiditet og komedisinering presenteres de mest forekomne 

legemiddelgruppene for hver aldersgruppe for kvinner og menn i HIV-populasjonen i 

2016. Det er sett på utbredelsen av bruk for denne gruppen og sammenlignet mot 

normalbefolkningen. Videre er det utregnet en risiko for bruk av disse legemidlene 

dersom man er rammet av HIV. Det er valgt å kun ta med de 20 mest forekomne 

legemiddelgruppene. Dette på grunn av at det er så få pasienter for de mindre 
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forekomne legemidlene. Videre, for de yngste aldersgruppene (kvinner og menn 0-17 

år) er det så få pasienter at det blir usikre tall. Tallene er likevel nevnt i teksten. 

Videre under avsnitt 3.2.1 De mest brukte legemiddelgruppene for voksne over 30 år 

sammenlignet med normalbefolkningen ses det på de mest brukte 

legemiddelgruppene for voksne over 30 år i HIV-populasjonen sammenlignet med 

normalbefolkningen. Det er justert for alder. Legemiddelgruppene er satt sammen av 

de mest brukte ATC 3.-nivågrupper og utvalgte ATC-grupper. De uvalgte ATC-

gruppene gjelder ATC J01 som omfatter antibakterielle midler og legemiddelgruppen 

hjerte-kar. Legemiddelgruppen hjerte-kar inkluderer ATC C03 diuretika, C07 

betablokkere, C08 kalsiumantagonister og C09 midler som virker på renin-

angiotensin systemet. Dette er midler som i all hovedsak benyttes mot hypertensjon 

og hjertesvikt. 
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3 Resultater 
 

3.1 Forekomst av HIV og uttak av antiretrovirale 
legemidler (ARL) 
Tabell 2 og figur 2 viser hvor mange personer som hvert år i perioden 2004 til 2016 

hentet ut et eller flere ARL og videre definert i denne studien som antall HIV-positive. 

Tabellen viser også hvordan uttaket fordelte seg mellom menn og kvinner. Den 

gjennomsnittlige prosentandelen menn var i løpet av perioden 63,8 %, mens den for 

kvinner var 36,2 %. Andel HIV-smittede kvinner i prosent av befolkningen for 

perioden 2004 til 2016 vises også i tabell 2. Det er en jevn økning i forekomst av HIV 

hos både menn og kvinner for samtlige år, definert som andel av befolkningen som 

behandles med HIV-midler.  
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Tabell 2: Totalt antall kvinner og menn samt totalt antall samlet kvinner og menn med uttak av antiretrovirale 
legemidler og andel (prevalens) målt i prosent av befolkningen 2004-2016 

År Antall personer pr år (% andel kvinner) Kvinner Menn Prevalens (%) av befolkningen 

2004 692 (36,3 %) 251 441 0,015 

2005 803 (37,6 %) 302 501 0,017 

2006 1108 (37,2 %) 412 696 0,024 

2007 1363 (38,7 %) 527 836 0,029 

2008 1609 (37,8 %) 608 1001 0,034 

2009 1911 (37,9 %) 724 1187 0,040 

2010 2165 (36,9 %) 799 1366 0,044 

2011 2421 (36,1 %) 875 1546 0,049 

2012 2749 (35,4 %) 973 1776 0,055 

2013 3018 (35,8 %) 1080 1938 0,059 

2014 3341 (34,9 %) 1165 2176 0,065 

2015 3610 (35,2 %) 1270 2340 0,070 

2016 3976 (35,5 %) 1411 2565 0,076 

 

I 2016 var det 3976 mennesker som brukte et ARL i Norge. I 2004 var tallet 692. Det 

er en økning på 5,7 ganger siden Reseptregisteret ble opprettet i 2004, med hensikt 

å kunne registrere reseptutleveringer fra alle apotek i Norge, og det ble mulig å føre 

statistikk over legemiddelbruk. Det har vært en relativt jevn økning av HIV-tilfeller fra 

2004 til 2016. Det er en økning av antall brukere av ARL både for kvinner og menn. I 

2004 hentet 441 menn og 251 kvinner (36,3 % kvinner) ut et antiretroviralt 

legemiddel, mens i 2016 var det henholdsvis 2565 og 1411 (35,5 % kvinner). 
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Figur 2: Antall brukere som har hentet ut et eller flere antiretrovirale legemidler i Norge fra 2004 til 2016, totalt 
og fordelt pr kjønn 

 

Gjennomsnittsalderen for menn og kvinner i 2004 lå på 56 år og 48 år. Tilsvarende i 

2016 var 58 år og 56 år. Vektet gjennomsnittsalder for menn og kvinner var i 2004 46 

år og 40 år, mens det i 2016 var økt til 49,5 år og 44 år. I tabell 3 og 4 vises endringer 

i både gjennomsnittsalder og vektet gjennomsnittsalder fra 2004 til 2016. 

Tabell 3: Gjennomsnittsalder blant HIV-populasjonen fra 2004 til 2016, menn (M) og kvinner (K) 

 2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	   2016	  

M	   56	   54	   57	   57	   58	   56	   56	   57	   57	   58	   58	   57	   58	  

K	   48	   51	   50	   50	   52	   51	   52	   52	   53	   53	   54	   54	   56	  

 

Tabell 4: Vektet gjennomsnittsalder blant HIV-populasjonen fra 2004 til 2016, menn (M) og kvinner (K) 

 2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	   2015	   2016	  

M	   46,0	   46,2	   46,6	   47,0	   47,4	   47,6	   47,9	   48,0	   48,1	   48,3	   48,7	   49,0	   49,4	  

K	   39,9	   40,6	   40,5	   40,8	   41,2	   41,2	   41,6	   41,8	   42,5	   42,8	   43,0	   43,5	   43,9	  
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Antall brukere av ARL har økt for både kvinner og menn i alle aldre. Figur 3 og 4 

viser menn og kvinner med uttak av et eller flere ARL i Norge fordelt på alle aldre i år 

2004, 2010 og 2016. Det har blitt flere brukere og figurene viser også at toppene av 

antall brukere er forskjøvet mot høyre, dvs. det har blitt flere eldre brukere av ARL. 

For menn var det i 2005 flest brukere på 42 år, i 2010 hadde dette forskjøvet seg til 

48 år, mens det i 2016 var flest brukere på 52 år. For kvinnene var det flest brukere 

blant 32-åringene i 2005. I 2010 var toppen forskjøvet mot 35 år, mens det i 2016 var 

flest brukere blant de på 41 år.  

 

Figur 3: Antall menn med uttak av et eller flere antiretrovirale legemidler i Norge for alle aldre i 2005, 2010 og 
2016 fordelt på 1-års aldersgruppe 
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Figur 4: Antall kvinner med uttak av et eller flere antiretrovirale legemidler i Norge for alle aldre i 2005, 2010 og 
2016 fordelt på 1-års aldersgruppe 

 

Antall brukere over 65 år har økt betydelig fra året 2004 til 2016. I 2004 var det kun 

14 menn og 3 kvinner, mens tallet i 2016 hadde økt til 269 menn og 42 kvinner. 

3.2 Komorbiditet og komedisinering 
Under presenteres de 19 mest forekomne legemiddelgruppene i ulike aldersgrupper 

for kvinner og menn i vår definerte HIV-populasjon i 2016. Alle bruker også et 

antiviralt legemiddel. I figurene nedenfor er den aller mest forekomne 

legemiddelgruppen antivirale midler til systemisk bruk (ATC J05A) ikke vist. Dette 

fordi det uansett vil være 100 % av befolkningen som bruker dette, da det er kriterier 

for å bli inkludert i HIV-populasjonen. Figurene viser derfor de 19 mest forekomne 

legemidlene. ATC J05A er valgt vist i tabellen.  
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Menn og kvinner 0-17 år 

Tall for aldersgruppen kvinner og menn 0-17 år presenteres ikke, da det er for få 

pasienter til å kunne si noe sikkert. Likevel vil en presentasjon av hvilke trender som 

sees gi et bilde.  

For menn 0-17 år er det dermatologiske midler – fungicider til topikal bruk (ATC 

D01A) og antibiotika til topikal bruk (ATC D06A) – samt antihistaminer (ATC R06A) 

som brukes mest. For fungicider til topikal bruk er risikoen 5,9 ganger større hos HIV-

populasjonen sammenlignet med normalbefolkningen, for antibiotika til topikal bruk er 

risikoen 5,2 ganger større og for antihistaminene er risikoen 1,3 større.  

For kvinner 0-17 år er de viktigste legemiddelgruppene virusvaksiner (ATC J07B), 

motilitetsregulerende midler (ATC A03F), antipsykotika (ATC N05A), opioider (ATC 

N02A), antibiotika (ATC J01), p-piller (ATC G03A) og antihistaminer (ATC R06A). Det 

er 47,5 ganger så høy risiko for bruk av virusvaksiner for HIV-populasjonen som for 

normalbefolkningen. Tilsvarende brukes det 35,9 ganger så mye 

motilitetsregulerende midler, 18,7 ganger så mye antipsykotika, 9,1 ganger så mye 

opioider, 3,3 ganger så mye antibiotika, 5,1 ganger så mye av p-piller og 2,3 ganger 

så mye antihistaminer. Når det gjelder antibiotika (ATC J01) er det særlig makrolider 

(ATC J01F), tetrasykliner (ATC J01A), sulfonamider (ATC J01E) og penicilliner (ATC 

J01C) hvor risikoen er størst for bruk blant HIV-populasjonen.  

Menn og kvinner 18-29 år 

Motilitetsregulerende midler (ATC A03F) brukes mye i aldergruppen menn 18-29 år. 

Det er den mest brukte legemiddelgruppen, foruten ATC J05A, og brukes av 14 % av 

alle i HIV-populasjonen. Det er den legemiddelgruppen med størst risiko for bruk 

sammenlignet med normalbefolkningen; nesten 40 ganger høyere bruk. Det er 10 

ganger større risiko for bruk av sulfonamider og trimetoprim (ATC J01E) i HIV-

populasjonen enn i normalbefolkningen. Det er også en økt risiko for bruk av både 

virus- (ATC J07B) og bakterievaksiner (ATC J07A) for de i HIV-populasjonen, 

henholdsvis 9 og 6,5 ganger større risiko sammenlignet med normalbefolkningen, 

samt anxiolytika (ATC N05B), hypnotika og sedativer (ATC N05C) utpeker seg med 
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større risiko for bruk blant de i HIV-populasjonen, henholdsvis 3,5 og 2,5 ganger 

større. 

 

Figur 5: De 19 mest forekomne legemidler (ATC J05A er tatt ut) i % av HIV-populasjonen sammenlignet med 
normalbefolkningen for menn 18-29 år i 2016 (n=193). Sortert etter mest brukte legemiddel i HIV-populasjonen 

Tabell 5: De 20 mest brukte legemidlene i % av HIV-populasjonen sammenlignet med normalbefolkningen og 
risiko for bruk ved HIV for menn 18-29 år i 2016. Sortert synkende etter risiko 

ATC 3.-nivå 
Andel 
HIV 

Antall 
HIV 

Andel 
normalbefolkning 

Antall 
normalbefolkning 

Prevalens-
ratio 

J05A - Antivirale midler til systemisk 
bruk 100,00 193 0,61 2593 164,50 

A03F - Motilitetsregulerende midler 13,99 27 0,35 1498 39,83 

J01E - Sulfonamider og trimetoprim 4,15 8 0,41 1748 10,11 

J07B - Virusvaksiner 4,66 9 0,51 2158 9,22 

J07A - Bakterievaksiner 4,15 8 0,64 2738 6,46 

N05B - Anxiolytika 5,18 10 1,56 6638 3,33 

N05C - Hypnotika og sedativer 6,74 13 2,58 11003 2,61 

J01F - Makrolider, linkosamider og 
streptograminer 8,29 16 3,48 14848 2,38 

A11C - Vitamin A og D, inkl. A og D 
i kombinasjon 3,63 7 1,66 7090 2,18 

S01A – Midler til øyet; antiinfektiver 5,18 10 2,56 10902 2,03 

D01A - Fungicider til topikal bruk 4,15 8 2,28 9725 1,82 
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A02B - Midler mot ulcus og 
gastroøsofagal reflukssykdom (GERD) 5,18 10 2,99 12765 1,73 

D07A - Kortikosteroider, 
usammensatte preparater 6,74 13 4,11 17516 1,64 

N06A - Antidepressiver 4,66 9 3,05 13002 1,53 

N02A - Opioider 9,33 18 6,13 26138 1,52 

J01A - Tetrasykliner 5,70 11 4,19 17863 1,36 

J01C - Penicilliner 12,44 24 9,25 39452 1,34 

R01A - Rhinologika og andre 
preparater til lokal bruk i nesen 6,74 13 6,27 26724 1,08 

R06A - Antihistaminer til systemisk 
bruk 10,88 21 10,42 44452 1,04 

M01A - Antiinflammatoriske og 
antirevmatiske midler, ekskl. Steroider 
(NSAIDs) 7,77 15 10,20 43516 0,76 

 

Blant kvinner er den mest brukte legemiddelgruppen p-piller (ATC G03A), foruten 

ARL til systemisk bruk (ATC J05A). Derimot er risikoen betydelig lavere for bruk av 

dette legemiddelet blant HIV-populasjonen sammenlignet med normalbefolkningen. I 

overkant av 30 % av HIV-populasjonen i denne aldersklassen bruker p-piller, mens i 

overkant av 50 % av alle i normalbefolkningen gjør det. Slik som for menn i 

aldersgruppen 18-29 år er det spesielt motilitetsregulerende midler (ATC A03F) som 

utpeker seg. Nesten 30 % av alle i HIV-populasjonen bruker et legemiddel innenfor 

denne gruppen og det er 16,5 ganger større risiko for bruk sammenlignet med 

normalbefolkningen. Legemidler innenfor gruppen ”nervesystemet” (ATC N) brukes 

også mer blant de med HIV. Antipsykotika (ATC N05A), hypnotika og sedativer (ATC 

N05C) og anxiolytika (ATC N05B) er alle hyppigere brukt blant HIV-populasjonen 

sammenlignet med normalbefolkningen, risikoen er på henholdsvis 5,5, 4 og 3,5. 
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Figur 6: De 19 mest forekomne legemidler (ATC J05A er tatt ut) i % av HIV-populasjonen sammenlignet med 
normalbefolkningen for kvinner 18-29 år i 2016 (n=154). Sortert etter mest brukte legemiddel i HIV-
populasjonen 

Tabell 6: De 20 mest brukte legemidlene i % av HIV-populasjonen sammenlignet med normalbefolkningen og 
risiko for bruk ved HIV for kvinner 18-29 år i 2016. Sortert synkende etter risiko 

ATC 3.-nivå 
Andel 
HIV 

Antall 
HIV 

Andel 
normalbefolkning 

Antall 
normalbefolkning 

Prevalens-
ratio 

J05A - Antivirale midler til systemisk 
bruk 100,00 154 1,75 7097 57,09 

A03F - Motilitetsregulerende midler 28,57 44 1,71 6936 16,69 

J07B - Virusvaksiner 12,99 20 1,44 5840 9,01 

N05A - Antipsykotika 11,04 17 2,01 8152 5,49 

N05C - Hypnotika og sedativer 14,94 23 3,86 15643 3,87 

N05B - Anxiolytika 9,09 14 2,52 10220 3,60 

J01F - Makrolider, linkosamider og 
streptograminer 20,78 32 6,00 24302 3,46 

J01E - Sulfonamider og trimetoprim 7,14 11 2,80 11356 2,55 

G01A - Antiinfektiver og antiseptika, 
ekskl. kombinasjoner med 
kortikosteroider 9,09 14 3,69 14957 2,46 

N06A - Antidepressiver 13,64 21 5,76 23335 2,37 

N02B - Andre analgetika og 
antipyretika 9,74 15 4,89 19828 1,99 
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A02B - Midler mot ulcus og 
gastroøsofageal reflukssykdom 
(GERD) 15,58 24 8,68 35154 1,80 

N02A - Opioider 7,79 12 4,32 17506 1,80 

J01A - Tetrasykliner 10,39 16 6,23 25259 1,67 

J01C - Penicilliner 29,22 45 20,13 81569 1,45 

R05D - Antitussiva, ekskl. 
kombinasjoner med ekspektorantia 7,79 12 5,53 22387 1,41 

D07A - Kortikosteroider, 
usammensatte preparater 8,44 13 6,32 25605 1,34 

R06A - Antihistaminer til systemisk 
bruk 17,53 27 14,71 59595 1,19 

M01A - Antiinflammatoriske og 
antirevmatiske midler, ekskl. steroider 
(NSAIDs) 17,53 27 14,98 60695 1,17 

G03A – P-piller 32,47 50 52,09 211024 0,62 

 

Menn og kvinner 30-44 år 

Det mest brukte legemiddelet for menn i aldergruppen 30-44 år, foruten antivirale 

midler til systemisk bruk (ATC J05A), er NSAIDs; Antiinflammatoriske og 

antirevmatiske midler, ekskl. steroider (ATC M01A). Det er ingen markant forskjell i 

bruk blant befolkningsgruppene. Legemidler innenfor gruppen ”nervesystemet” (ATC 

N) utpeker seg med større risiko for bruk dersom en er rammet av HIV. Risikoen for 

bruk av hypnotika og sedativer (ATC N05C), anxiolytika (ATC N05B) og antipsykotika 

(ATC N05A) er rundt 3 ganger større ved HIV. Urologika (ATC G04B), i all hovedsak 

med indikasjon erektil dysfunksjon, forekommer hyppigere hos de med HIV. Et 

legemiddel innenfor denne gruppen brukes i underkant av 10 % av alle menn i 

alderen 30-44 år blant de med HIV og risikoen er 4 ganger større enn for 

normalbefolkningen. Sulfonamider og trimetoprim (ATC J01E) og tetrasykliner (J01A) 

brukes også hyppigere i HIV-befolkningen sammenlignet med normalbefolkningen, 

en økt risiko på 8 og 3.  
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Figur 7: De 19 mest forekomne legemidler (ATC J05A er tatt ut) i % av HIV-populasjonen sammenlignet med 
normalbefolkningen for menn 30-44 år i 2016 (n=836). Sortert etter mest brukte legemiddel i HIV-populasjonen 

Tabell 7: De 20 mest brukte legemidlene i % av HIV-populasjonen sammenlignet med normalbefolkningen og 
risiko for bruk ved HIV for menn 30-44 år i 2016. Sortert synkende etter risiko 

ATC 3.-nivå 
Andel 
HIV 

Antall 
HIV 

Andel 
normalbefolkning 

Antall 
normalbefolkning 

Prevalens-
ratio 

J05A - Antivirale midler til systemisk 
bruk 100,00 836 0,92 5010 109,01 

J07B - Virusvaksiner 5,98 50 0,49 2697 12,11 

J01E - Sulfonamider og trimetoprim 4,67 39 0,62 3370 7,56 

G04B - Urologika 8,97 75 2,25 12272 3,99 

N05C - Hypnotika og sedativer 13,40 112 4,12 22487 3,25 

N05B - Anxiolytika 10,05 84 3,22 17569 3,12 

J01A - Tetrasykliner 7,66 64 2,45 13397 3,12 

N05A - Antipsykotika 7,30 61 2,49 13606 2,93 

R05D - Antitussiva, ekskl. 
kombinasjoner med ekspektorantia 8,13 68 4,05 22132 2,01 

J01F - Makrolider, linkosamider og 
streptograminer 5,86 49 3,48 19026 1,68 

N06A - Antidepressiver 7,66 64 4,72 25777 1,62 

D07A - Kortikosteroider, 
usammensatte preparater 6,70 56 4,46 24360 1,50 
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S01A – Midler til øyet; antiinfektiver 4,67 39 3,13 17071 1,49 

J01C - Penicilliner 13,52 113 9,58 52310 1,41 

N02A - Opioider 13,52 113 10,16 55492 1,33 

R06A - Antihistaminer til systemisk 
bruk 12,68 106 9,51 51944 1,33 

A02B - Midler mot ulcus og 
gastroøsofageal reflukssykdom 
(GERD) 7,06 59 6,17 33694 1,14 

M01A - Antiinflammatoriske og 
antirevmatiske midler, ekskl. steroider 
(NSAIDs) 17,70 148 16,00 87399 1,11 

N02B - Andre analgetika og 
antipyretika 5,86 49 5,34 29189 1,10 

R01A - Rhinologika og andre 
preparater til lokal bruk i nesen 5,50 46 6,84 37346 0,80 

 

Den mest brukte legemiddelgruppen for kvinner i aldersgruppen 30-44 år, etter 

antivirale midler til systemisk bruk (ATC J05A), er som for mennene 

antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider (ATC M01A9). Derimot 

er bruken større i normalbefolkningen. Det er generelt en mindre risiko for bruk av 

legemiddelgrupper blant HIV-populasjonen enn for normalbefolkningen 

sammenlignet med mennene i samme aldersgruppe. Bakterievaksiner (ATC J07A) 

og virusvaksiner (ATC J07B) er 12 og 9 ganger mer brukt blant HIV-populasjonen. 

Jernpreparater (B03A) er brukt 3 ganger hyppigere, det samme for sulfonamider og 

trimetoprim (ATC J01E). Antipsykotika (N05A) er en legemiddelgruppe som brukes 

av 4 % av alle i HIV-populasjonen og risikoen for bruk er 1,5 gang større enn for 

normalbefolkningen.  
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Figur 8: De 19 mest forekomne legemidler (ATC J05A er tatt ut) i % av HIV-populasjonen sammenlignet med 
normalbefolkningen for kvinner 30-44 år i 2016 (n=719). Sortert etter mest brukte legemiddel i HIV-
populasjonen 

Tabell 8: De 20 mest brukte legemidlene i % av HIV-populasjonen sammenlignet med normalbefolkningen og 
risiko for bruk ved HIV for kvinner 30-44 år i 2016. Sortert synkende etter risiko 

ATC 3.-nivå 
Andel 
HIV 

Antall 
HIV 

Andel 
normalbefolkning 

Antall 
normalbefolkning 

Prevalens-
ratio 

J05A - Antivirale midler til systemisk 
bruk 100,00 719 1,60 8201 62,53 

J07A - Bakterievaksiner 4,87 35 0,41 2087 11,96 

J07B - Virusvaksiner 7,93 57 0,87 4440 9,16 

B03A - Jernpreparater 4,31 31 1,28 6559 3,37 

J01E - Sulfonamider og trimetoprim 7,51 54 2,34 12005 3,21 

N05A - Antipsykotika 4,17 30 2,62 13444 1,59 

A11C - Vitamin A og D, inkl. A og D 
i kombinasjon 5,15 37 3,54 18158 1,45 

A02B - Midler mot ulcus og 
gastroøsofageal reflukssykdom 
(GERD) 9,32 67 7,00 35879 1,33 

J01F - Makrolider, linkosamider og 
streptograminer 7,23 52 5,46 27993 1,32 

N05C - Hypnotika og sedativer 7,93 57 6,06 31090 1,31 

R05D - antitussiva, ekskl. 
7,79 56 7,01 35923 1,11 
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kombinasjoner med ekspektorantia 

D07A - Kortikosteroider, 
usammensatte preparater 6,40 46 6,06 31053 1,06 

N02B - Andre analgetika og 
antipyretika 9,32 67 9,07 46488 1,03 

N02A - Opioider 12,10 87 12,00 61549 1,01 

J01C - Penicilliner 16,13 116 17,44 89436 0,93 

M01A - Antiinflammatoriske og 
antirevmatiske midler, ekskl. steroider 
(NSAIDs) 18,64 134 20,76 106473 0,90 

N06A - Antidepressiver 7,09 51 8,30 42574 0,85 

R06A - Antihistaminer til systemisk 
bruk 11,40 82 15,38 78882 0,74 

R01A - Rhinologika og andre 
preparater til lokal bruk i nesen 5,29 38 9,70 49765 0,54 

G03A – P-piller 6,40 46 18,37 94202 0,35 

 

Menn og kvinner 45-64 år 

For menn i aldersgruppen 45-64 år er det mange som bruker et legemiddel innenfor 

gruppen ”nervesystemet” (ATC N). 20 % av HIV-populasjonen innenfor denne 

gruppen bruker hypnotika og sedativer (ATC N05C), en risiko på 2,5 sammenlignet 

med normalbefolkningen. Bruken av anxiolytika (ATC N05B) er 14 %, en økt risiko på 

2,5. Videre bruker 7 % et antiepileptika (N03A), også en økt risiko på 2,5. Den mest 

brukte legemiddelgruppen, etter antivirale midler til systemisk bruk (ATC J05A), er 

antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider (ATC M01A).  Av HIV-

populasjonen brukte 22 % et legemiddel innenfor denne gruppen, et tilsvarende bruk 

som i normalbefolkningen. Antibakterielle midler som sulfonamider og trimetoprim 

(ATC J01E), makrolider, linkosamider og streptograminer (ATC J01F) og penicilliner 

(ATC J01C) brukes i større omfang blant HIV-populasjonen, en risiko på henholdsvis 

6,5, 2 og 2. Av alle menn i denne aldersgruppen bruker 16 % et urologika (ATC 

G04B), en økt risiko på 2.  
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Figur 9: De 19 mest forekomne legemidler (ATC J05A er tatt ut) i % av HIV-populasjonen sammenlignet med 
normalbefolkningen for menn 45-64 år i 2016 (n=1269). Sortert etter mest brukte legemiddel i HIV-
populasjonen 

Tabell 9: De 20 mest brukte legemidlene i % av HIV-populasjonen sammenlignet med normalbefolkningen og 
risiko for bruk ved HIV for menn 45-64 år i 2016. Sortert synkende etter risiko 

ATC 3.-nivå 
Andel 
HIV 

Antall 
HIV 

Andel 
normalbefolkning 

Antall 
normalbefolkning 

Prevalens-
ratio 

J05A - Antivirale midler til systemisk 
bruk 100,00 1269 0,93 6437 107,22 

J01E - Sulfonamider og trimetoprim 9,22 117 1,38 9501 6,70 

N05B - Anxiolytika 13,55 172 5,00 34475 2,71 

N05C - Hypnotika og sedativer 19,23 244 7,35 50702 2,62 

N03A - Antiepileptika 6,93 88 3,06 21146 2,26 

G04B - Urologika 15,60 198 7,13 49222 2,19 

J01F - Makrolider, linkosamider og 
streptograminer 7,01 89 3,58 24741 1,96 

J01C - Penicilliner 19,15 243 10,92 75364 1,75 

N06A - Antidepressiver 10,80 137 6,28 43309 1,72 

R05D - Antitussiva, ekskl. 
kombinasjoner med ekspektorantia 9,06 115 5,33 36806 1,70 

D07A - Kortikosteroider, 
usammensatte preparater 8,98 114 6,20 42803 1,45 
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N02A - Opioider 19,31 245 13,72 94698 1,41 

R06A - Antihistaminer til systemisk 
bruk 12,92 164 10,01 69092 1,29 

R03A - Adrenergika, midler til 
inhalasjon 7,80 99 7,14 49258 1,09 

C07A - Betablokkere 8,59 109 8,28 57151 1,04 

M01A - Antiinflammatoriske og 
antirevmatiske midler, ekskl. steroider 
(NSAIDs) 21,75 276 21,24 146575 1,02 

A02B - Midler mot ulcus og 
gastroøsofageal reflukssykdom 
(GERD) 12,21 155 12,06 83263 1,01 

N02B - Andre analgetika og 
antipyretika 9,69 123 9,65 66567 1,00 

B01A - Antitrombotiske midler 11,66 148 12,97 89516 0,90 

C10A - Lipidmodiiserende midler, 
usammensatte preparater 13,48 171 16,16 111518 0,83 

 

For kvinner i aldersgruppen 45-64 år blir det også hyppig brukt antiinflammatoriske 

og antirevmatiske midler, ekskl. steroider (ATC M01A), mens bruken i 

normalbefolkningen er noe større; 26 % av HIV-populasjonen mot 28 % i 

normalbefolkningen. Det er mindre forskjell i bruken av legemidler for kvinnene enn 

for mennene i denne aldersgruppen. Det som utpeker seg er malariamidler (ATC 

P01B) som blir brukt av 8 % av alle i HIV-populasjonen og med en økt risiko på 9,5 i 

forhold til normalbefolkningen. Forbruket av interessante legemiddelgrupper i HIV-

befolkningen er større for sulfonamider og trimetoprim (ATC J01E) (risiko på 2,5), 

antipsykotika (ATC N05A) (risiko på 2) og anxiolytika (ATC N05B) (risiko på 1,5). 
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Figur 10: De 19 mest forekomne legemidler (ATC J05A er tatt ut) i % av HIV-populasjonen sammenlignet med 
normalbefolkningen for kvinner 45-64 år i 2016 (n=474). Sortert etter mest brukte legemiddel i HIV-
populasjonen 

Tabell 10: De 20 mest brukte legemidlene i % av HIV-populasjonen sammenlignet med normalbefolkningen og 
risiko for bruk ved HIV for kvinner 45-64 år i 2016. Sortert synkende etter risiko 

ATC 3.-nivå 
Andel 
HIV 

Antall 
HIV 

Andel 
normalbefolkning 

Antall 
normalbefolkning 

Prevalens-
ratio 

J05A - Antivirale midler til systemisk 
bruk 100,00 474 1,35 8945 73,85 

P01B - Malariamidler 8,23 39 0,88 5838 9,31 

J01E - Sulfonamider og trimetoprim 7,81 37 3,23 21331 2,42 

A11C - Vitamin A og D, inkl. A og D 
i kombinasjon 6,75 32 3,02 19952 2,24 

N05A - Antipsykotika 6,96 33 3,63 23975 1,92 

N05B - Anxiolytika 12,87 61 8,59 56753 1,50 

D07A - Kortikosteroider, 
usammensatte preparater 8,65 41 7,91 52281 1,09 

J01C - Penicilliner 18,35 87 17,03 112468 1,08 

A02B - Midler mot ulcus og 
gastroøsofageal reflukssykdom 
(GERD) 14,98 71 14,02 92620 1,07 

B01A - Antitrombotiske midler 7,81 37 7,40 48869 1,06 

R05D - Antitussiva, ekskl. 
kombinasjoner med ekspektorantia 8,86 42 8,58 56646 1,03 
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N05C - Hypnotika og sedativer 13,92 66 13,88 91700 1,00 

N02A - Opioider 16,03 76 16,76 110699 0,96 

N02B - Andre analgetika og 
antipyretika 15,40 73 16,29 107633 0,95 

M01A - Antiinflammatoriske og 
antirevmatiske midler, ekskl. steroider 
(NSAIDs) 25,74 122 28,22 186437 0,91 

R06A - Antihistaminer til systemisk 
bruk 16,24 77 18,30 120872 0,89 

R03A - Adrenergika, midler til 
inhalasjon 8,44 40 10,17 67161 0,83 

C10A - Lipidmodiiserende midler, 
usammensatte preparater 9,07 43 11,00 72671 0,82 

N06A - Antidepressiver 9,07 43 12,08 79777 0,75 

G03C - Kjønnshormoner og midler 
med effekt på genitalia 6,96 33 10,48 69247 0,66 

 

Menn og kvinner over 65 år 

Generelt er det større bruk av legemidler som går på hjerte-kar-systemet for menn i 

aldersgruppen over 65 år enn for yngre aldersgrupper, men forbruket er likevel større 

i normalbefolkningen. Den mest brukte legemiddelgruppen er antitrombotiske midler 

(ATC B01A9). Hele 36 % av HIV-populasjonen brukte et legemiddel innenfor denne 

gruppen. Det er derimot en lavere risiko – i underkant av en halv gang – for bruk 

sammenlignet med normalbefolkningen, der det ble brukt av 49 %. Også 

legemiddelgruppen lipidmodifiserende midler (ATC C10A) blir brukt av hele 32 % av 

HIV-populasjonen, mens bruken i normalbefolkningen er høyere, 41 %. Det brukes 

mest sulfonamider og trimetoprim (ATC J01E), en økt risiko på 3,5. Også legemidler 

under gruppen ”nervesystemet” (ATC N) er det større forbruk av i HIV-populasjonen. 

Anxiolytika (ATC N05B) har en risiko på 2 og antidepressiver (ATC N06A), hypnotika 

og sedativer (ATC N05C) og opioider (ATC N02A) har alle en risiko på 1,5. Urologika 

brukes av 15 % av HIV-populasjonen, mot 11 % i normalbefolkningen, en økt risiko 

på 1,5. 
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Figur 11: De 19 mest forekomne legemidler (ATC J05A er tatt ut) i % av HIV-populasjonen sammenlignet med 
normalbefolkningen for menn over 65 år i 2016 (n=253). Sortert etter mest brukte legemiddel i HIV-
populasjonen 

Tabell 11: De 20 mest brukte legemidlene i % av HIV-populasjonen sammenlignet med normalbefolkningen og 
risiko for bruk ved HIV for menn over 65 år i 2016. Sortert synkende etter risiko 

ATC 3.-nivå 
Andel 
HIV 

Antall 
HIV 

Andel 
normalbefolkning 

Antall 
normalbefolkning 

Prevalens-
ratio 

J05A - Antivirale midler til systemisk 
bruk 100,00 253 0,85 3570 116,97 

J01E - Sulfonamider og trimetoprim 15,02 38 4,15 17351 3,61 

N05B - Anxiolytika 14,62 37 7,58 31661 1,93 

N06A - Antidepressiver 10,67 27 7,22 30145 1,48 

N05C - Hypnotika og sedativer 21,34 54 14,71 61422 1,45 

N02A - Opioider 22,53 57 16,39 68446 1,37 

G04B - Urologika 15,42 39 11,27 47046 1,37 

R03A - Adrenergika, midler til 
inhalasjon 16,21 41 12,17 50825 1,33 

M01A - Antiinflammatoriske og 
antirevmatiske midler, ekskl. steroider 
(NSAIDs) 20,55 52 16,42 68556 1,25 

J01C - Penicilliner 20,55 52 17,26 72064 1,19 

D07A - Kortikosteroider, 
9,88 25 10,11 42200 0,98 
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usammensatte preparater 

C09C - Angiotensin II-
reseptorblokkere (ARB), 
usammensatte preparater  13,04 33 14,13 58996 0,92 

A02B - Midler mot ulcus og 
gastroøsofageal reflukssykdom 
(GERD) 18,18 46 20,88 87195 0,87 

C10A - Lipidmodiiserende midler, 
usammensatte preparater 32,41 82 40,60 169538 0,80 

N02B - Andre analgetika og 
antipyretika 12,25 31 15,42 64404 0,79 

B01A - Antitrombotiske midler 35,57 90 48,75 203577 0,73 

G04C - Midler mot beningn 
prostatahyperplasi 10,67 27 15,15 63267 0,70 

C07A - Betablokkere 19,37 49 29,98 125212 0,65 

C09D - Angiotensin II-
reseptorblokkere (ARB), 
kombinasjoner 9,49 24 15,36 64132 0,62 

C08C - Selektive kalsiumantagonister 
med primært vaskulær virkning 9,88 25 17,73 74024 0,56 

 

Forbruket av antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider (ATC 

M01A), etter antivirale midler til systemisk bruk (ATC J05A), er størst for kvinner i 

aldersgruppen over 65 år. Risikoen for bruk av et legemiddel innenfor denne gruppen 

er en halv gang større enn for normalbefolkningen. Forbruket av 

motilitetsregulerende midler (ATC A03F) er uttalt brukt i denne aldersgruppen, slik 

som for yngre aldersgrupper. Risikoen for bruk av et legemiddel innenfor denne 

gruppen er 3 ganger større sammenlignet med normalbefolkningen. Antiepileptika 

(ATC N03A) blir brukt av 18 % av HIV-populasjonen, nesten 4 ganger større risiko 

enn for normalbefolkningen. Det er nesten 2 ganger større risiko for bruk av både 

sulfonamider og trimetoprim (ATC J01E) og antihistaminer til systemisk bruk (ATC 

R06A) i HIV-populasjonen; 26 % av HIV-populasjonen bruker et antihistamin.  
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Figur 12: De 19 mest forekomne legemidler (ATC J05A er tatt ut) i % av HIV-populasjonen sammenlignet med 
normalbefolkningen for kvinner over 65 år i 2016 (n=34). Sortert etter mest brukte legemiddel i HIV-
populasjonen 

Tabell 12: De 20 mest brukte legemidlene i % av HIV-populasjonen sammenlignet med normalbefolkningen og 
risiko for bruk ved HIV for kvinner over 65 år i 2016. Sortert synkende etter risiko 

ATC 3.-nivå 
Andel 
HIV 

Antall 
HIV 

Andel 
normalbefolkning 

Antall 
normalbefolkning 

Prevalens-
ratio 

J05A - Antivirale midler til systemisk 
bruk 100,00 34 0,99 4854 101,38 

S01G - Karkontraherende og 
antiallergiske midler 14,71 5 3,38 16655 4,34 

N03A - Antiepileptika 17,65 6 4,53 22312 3,89 

A03F - Motilitetsregulerende midler 8,82 3 3,02 14880 2,92 

S01A – Midler til øyet; antiinfektiver 11,76 4 6,02 29644 1,95 

J01E - Sulfonamider og trimetoprim 11,76 4 6,12 30097 1,92 

R06A - Antihistaminer til systemisk 
bruk 26,47 9 14,71 72401 1,80 

M01A - Antiinflammatoriske og 
antirevmatiske midler, ekskl. steroider 
(NSAIDs) 29,41 10 20,00 98438 1,47 

R03A - Adrenergika, midler til 
inhalasjon 17,65 6 13,49 66387 1,31 

A10B - Blodglukosesenkende midler, 
ekskl. insulin 8,82 3 6,90 33943 1,28 
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J01C - Penicilliner 26,47 9 22,32 109835 1,19 

D07A - Kortikosteroider, 
usammensatte preparater 11,76 4 10,26 50467 1,15 

N02A - Opioider 23,53 8 21,12 103903 1,11 

N05C - Hypnotika og sedativer 20,59 7 27,08 133239 0,76 

B01A - Antitrombotiske midler 23,53 8 35,78 176077 0,66 

A02B - Midler mot ulcus og 
gastroøsofageal reflukssykdom 
(GERD) 14,71 5 23,28 114570 0,63 

N02B - Andre analgetika og 
antipyretika 14,71 5 25,88 127329 0,57 

C08C - Selektive kalsiumantagonister 
med primært vaskulær virkning 8,82 3 16,17 79573 0,55 

C10A - Lipidmodiiserende midler, 
usammensatte preparater 17,65 6 33,03 162544 0,53 

C07A - Betablokkere 8,82 3 25,27 124353 0,35 

 

3.2.1 De mest brukte legemiddelgruppene for voksne over 30 år 
sammenlignet med normalbefolkningen 

De mest brukte legemidlene blant HIV-populasjonen for voksne kvinner og menn 

over 30 år fordelt på legemiddelgrupper sammenlignet med normalbefolkningen for 

2016 er samlet under. Tallene for normalbefolkningen er basert på en vektet 

gjennomsnittsalder og gjennomsnittsalder for HIV-populasjonen. Risikoen 

(prevalensratioen) for bruk av legemiddelgruppene sammenlignet 

normalbefolkningen, utregnet etter vektet gjennomsnittsalder, er også vist. 

Legemiddelgruppene er inndelt som følgende: antibakterielle midler (alle legemidler 

innenfor ATC J01), hjerte-kar (alle legemidler innenfor ATC C03, C07, C08 og C09), 

statiner (ATC C10A – i all hovedsak statiner, men også enkelte andre lipidsenkende 

midler), anxiolytika (ATC N05B), hypnotika (ATC N05C) og antidepressiver (ATC 

N06A). 

I 2016 brukte menn i HIV-populasjonen antibakterielle midler (ATC J01) 2,1 ganger 

så ofte som menn i normalbefolkningen, tilsvarende for kvinner var 1,2. 
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Antibakterielle midler (J01) ble brukt av 32 % av alle mennene og 29,5 % av alle 

kvinnene i HIV-populasjonen.  

Blant legemiddelgruppen hjerte-kar (ATC C03, C07, C08 og C09) var risikoen for 

bruk blant HIV-populasjonen sammenlignet med normalbefolkningen 1,3 for begge 

kjønn. 18 % (menn) og 11 % (kvinner) av alle i HIV-populasjonen mot 14,5 % (menn) 

og 8 % (kvinner) av alle i normalbefolkningen basert på et vektet aldersgjennomsnitt 

brukte et antibakterielt middel i 2016. 

Legemiddelgruppen statiner (ATC C10A) ble hyppigere brukt av både kvinner og 

menn blant HIV-populasjonen sammenlignet med normalbefolkningen. 12 % (menn) 

og 5 % (kvinner) av HIV-populasjonen brukte et statin i 2016 sammenlignet med 9,5 

% (menn) og 2,5 % (kvinner) i normalbefolkningen. Det ble brukt et statin 1,2 (menn) 

og 2,1 (kvinner) ganger så ofte som i normalbefolkningen. 

Innenfor legemiddelgruppen anxiolytika (ATC N05B) var bruken blant HIV-

populasjonen i større grad ulik for kvinner og menn. Risikoen for bruk blant menn var 

2,9 ganger større i HIV-populasjonen sammenlignet med normalbefolkningen. 12,5 % 

av alle mennene i HIV-populasjonen brukte et legemiddel innenfor 

legemiddelgruppen anxiolytika mot 4,5 % i normalbefolkningen. Kvinnene i HIV-

populasjonen brukte så vidt mer enn kvinnene i normalbefolkningen: 7,5 % blant HIV-

populasjonen mot 6 % blant normalbefolkningen, en risiko på 1,2 for HIV-

populasjonen. 

Som for legemiddelgruppen anxiolytika var risikoen for bruk av legemiddelgruppen 

hypnotika (ATC N05C) større hos menn i HIV-populasjonen sammenlignet med 

normalbefolkningen enn den var for kvinner i HIV-populasjonen sammenlignet med 

normalbefolkningen. Mennene i HIV-populasjonene brukte hypnotika 2,8 ganger så 

ofte som menn i normalbefolkningen, tilsvarende for kvinner var 1,2. Av alle mennene 

i HIV-populasjonen brukte 17,5 % et legemiddel innenfor gruppen hypnotika mot 6 % 

blant normalbefolkningen, mens for kvinnene var andelen 10,5 % blant HIV-

populasjonen mot 8,5 % i normalbefolkningen. 
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Antidepressiver (ATC N06A) var hyppigere brukt blant menn i HIV-populasjonen enn 

for kvinner i HIV-populasjonen sammenlignet med normalbefolkningen. Av mennene i 

HIV-populasjonen brukte 9,5 % antidepressiver mot 6 % i normalbefolkningen, en 

risikoøkning på 1,6. For kvinnene brukte 8 % i HIV-populasjonen et antidepressiva 

mot 10,5 % i normalbefolkningen, dvs. en risiko på 0,8 blant HIV-populasjonen. 

Tabell 13: Andel (%) komedisinering for HIV-populasjonen over 30 år for de mest brukte legemiddelgruppene i 
2016 sammenlignet med normalbefolkningen basert på et vektet aldersgjennomsnitt og risiko (prevalensratio) for 
bruk i HIV-populasjonen (utregnet fra vektet aldersgjennomsnitt i HIV-populasjonen). Til sammenligning er 
prevalens i normalbefolkningen vist. 

Legemiddelgruppe  

(ATC) 

Kjønn Prevalens 
i % HIV 

Prevalens i % 
normalbefolkning 

(Vektet gjennomsnitt 
for HIV: menn 49 år, 
kvinner 44 år) 

Prevalensratio 
(risiko) basert på 
vektet 
gjennomsnitt 

Prevalens i % 
normalbefolkning 

(Gjennomsnitt for 
HIV: menn 58 år, 
kvinner 56 år) 

Antibakterielle 
midler (J01) 

Menn: 32,1 15,2 2,1 17,6 

Kvinner: 29,3 23,5 1,2 26,0 

Hjerte-kar  

(C07, C08, C09, 
C03) 

Menn: 18,0 14,4 1,3 30,6 

Kvinner: 10,8 8,2 1,3 22,3 

Statiner  

(C10A) 

Menn: 11,7 9,5 1,2 21,1 

Kvinner: 5,1 2,4 2,1 12,3 

Anxiolytika (N05B) Menn: 12,4 4,3 2,9 5,7 

Kvinner: 7,5 6,1 1,2 9,0 

 

Hypnotika (N05C) Menn: 17,4 6,2 2,8 8,3 

Kvinner: 10,6 8,6 1,2 14,7 

Antidepressiver  

(N06A) 

Menn: 9,7 6,0 1,6 6,7 

Kvinner: 7,9 10,3 0,8 12,7 
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Endringene i bruk av legemiddelgruppene, nevnt overfor, for kvinner og menn over 

30 år for både HIV-populasjonen og normalbefolkningen fra 2004 til 2016 er vist i 

figurene under.  

Det har vært en større reduksjon i bruk av antibakterielle midler (ATC J01) blant HIV-

populasjonen enn for normalbefolkningen for både kvinner og menn i perioden 2004 

til 2016. I 2004 brukte 46,5 % (menn) og 44,5 % (kvinner) et antibakterielt middel, 

mens tallet i 2016 var 32 % (menn) og 29,5 % (kvinner) blant HIV-populasjonen. For 

normalbefolkningen var tallet 16,5 % (menn) og 26 % (kvinner) i 2004, mens tallet i 

2016 var 15 % (menn) og 23,5 % (kvinner). Det har altså vært en nedgang i bruken 

av antibakterielle midler på 31 % (menn) og 33,5 % (kvinner) blant HIV-populasjonen 

og 9 % (menn) og 9,5 % (kvinner) i normalbefolkningen. 

 

 

Figur 13: Andel (%) menn av HIV-populasjonen og normalbefolkningen som brukte et antibakterielt middel 
(ATC J01) fra 2004 til 2016 
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Figur 14: Andel (%) kvinner av HIV-populasjonen og normalbefolkningen som brukte et antibakterielt middel 
(ATC J01) fra 2004 til 2016 
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Figur 15: Andel (%) menn av HIV-populasjonen og normalbefolkningen som brukte et hjerte-kar-middel (ATC 
C03, C07, C08, C09) fra 2004 til 2016 

 

Figur 16: Andel (%) kvinner av HIV-populasjonen og normalbefolkningen som brukte et hjerte-kar-middel 
(ATC C03, C07, C08, C09) fra 2004 til 2016 
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% (kvinner) i normalbefolkningen. Det var en økningen fra 2004 til 2016 på 109 % 

(menn) og 100 % (kvinner) i HIV-populasjonen og 58,5 % (menn) og 150 % (kvinner) 

i normalbefolkningen. 

 

Figur 17: Andel (%) menn av HIV-populasjonen og normalbefolkningen som brukte et statin (ATC C10A) fra 
2004 til 2016 

 

 

Figur 18: Andel (%) kvinner av HIV-populasjonen og normalbefolkningen som brukte et statin (ATC C10A) fra 
2004 til 2016 
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Det er en større forskjell i bruk av anxiolytika (ATC N05B) mellom kvinner og menn 

og mellom HIV-populasjonen og normalbefolkningen fra 2004 til 2016. Trenden er 

likevel felles ved at det er en nedgang i bruk. Mennene i HIV-populasjonen har 

gjennom tidene hatt opptil 3 ganger så høyt forbruk som mennene i 

normalbefolkningen. I 2004 brukte 15 % av alle mennene i HIV-populasjonen og 5,5 

% av alle mennene i normalbefolkningen et anxiolytikum. I 2016 ble det brukt av 12,5 

% blant HIV-populasjonen og 4,5 % normalbefolkningen. Blant kvinnene var bruken 

av et anxiolytikum i 2004 15,5 % av HIV-populasjonen, mens 6,5 % av 

normalbefolkningen brukte det. I 2016 var tallet for HIV-populasjonen 7,5 % og 

normalbefolkningen 6 %. Det har vært en reduksjon fra 2004 til 2016 på 16 % (menn) 

og 51 % (kvinner) i HIV-populasjonen og 18 % (menn) og 7,5 % (kvinner) i 

normalbefolkningen. 

 

 

Figur 19: Andel (%) menn av HIV-populasjonen og normalbefolkningen som brukte et anxiolytika (ATC N05B) 
fra 2004 til 2016 
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Figur 20: Andel (%) kvinner av HIV-populasjonen og normalbefolkningen som brukte et anxiolytika (ATC 
N05B) fra 2004 til 2016 
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Figur 21: Andel (%) menn av HIV-populasjonen og normalbefolkningen som brukte et hypnotika (ATC N05C) 
fra 2004 til 2016 

 

 

Figur 22: Andel (%) kvinner av HIV-populasjonen og normalbefolkningen som brukte et hypnotika (ATC 
N05C) fra 2004 til 2016 
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normalbefolkningen i 2004, mens tallene i 2016 var 8 % og 10,5 %. Blant mennene 

er det en reduksjon på 23 % i HIV-populasjonen og 7,5 % i normalbefolkningen, 

mens for kvinnene har det vært en økning på 14,5 % i HIV-populasjonen og stabilt i 

normalbefolkningen. 

 

Figur 23: Andel (%) menn av HIV-populasjonen og normalbefolkningen som brukte et antidepressiva (ATC 
N06A) fra 2004 til 2016 

 

 

Figur 24: Andel (%) kvinner av HIV-populasjonen og normalbefolkningen som brukte et antidepressiva (ATC 
N06A) fra 2004 til 2016 

 

0	  
2	  
4	  
6	  
8	  
10	  
12	  
14	  

2004	  2005	  2006	  2007	  2008	  2009	  2010	  2011	  2012	  2013	  2014	  2015	  2016	  

Pr
ev
al
en
s	  i
	  %
	  a
v	  
be
fo
lk
ni
ng
en
	  

År	  

Menn	  30+	  år	  ATC	  N06A	  

Andel	  HIV	   Andel	  normalbefolkningen	  vektet	  gjennomsnittsalder	  

0	  

2	  

4	  

6	  

8	  

10	  

12	  

2004	  2005	  2006	  2007	  2008	  2009	  2010	  2011	  2012	  2013	  2014	  2015	  2016	  

Pr
ev
al
en
s	  i
	  %
	  a
v	  
be
fo
lk
ni
ng
en
	  

År	  

Kvinner	  30+	  år	  ATC	  N06A	  

Andel	  HIV	   Andel	  normalbefolkningen	  vektet	  gjennomsnittsalder	  



59 
 

 



60 
 

4 Diskusjon 
 

4.1 Metode 

4.1.1 Datakilder 

Fordeler ved metoden 

Å benytte Reseptregisteret i en studie som dette gir mulighet til å studere hele 

pasientgrupper over en bestemt periode. I dette tilfellet har det vært mulig å studere 

alle pasienter med uttak av et eller flere ARL innenfor gitte kriterier i en bestemt 

periode. Det er en fordel å kunne studere hele pasientgrupper da det gir mulighet til å 

følge pasientpopulasjonens legemiddelbehandling. Kvalitative studier, som for 

eksempel intervju av pasienter, vil ikke på samme måte avdekke de resultatene man 

får ved bruk av Reseptregisteret. 

Reseptregisteret kan også kobles opp mot andre nasjonale helseregistre som 

Medisinsk fødselsregister, Norsk pasient register, Dødsårsaksregisteret og 

Kreftregisteret. Da vil en kunne få flere opplysninger om personen og på den måten 

kan man sammenligne legemiddelbruk med utfall (symptomer, utfall og død) som 

man ønsker å studere. Statistisk sentralbyrå, som har data om miljø, utdanning, 

inntekt, offentlige ytelser, yrkesdeltakelse etc., kan også kobles opp mot 

Reseptregisteret. Det gir muligheten til å samle inn mye informasjon til forsking og 

kartlegging av legemiddelbruk knyttet opp mot ulike områder.  

Videre forskning på dette området bør utnytte fordelene ved å knytte Reseptregisteret 

opp mot andre registre. 
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Ulemper ved metoden 

En ulempe ved bruk av Reseptregisteret er at det kun gir informasjon om uttak av 

legemidler fra norske apotek. Det betyr at det kun blir gitt informasjon om legemidler 

på resept som er hentet ut. Reseptregisteret gir ikke informasjon om hva som faktisk 

inntas av pasienten eller hva legen har forskrevet. Det sier ikke noe om eller når det 

er brukt. Ved bruk av Reseptregisteret som metode for å kartlegge legemiddelbruk og 

forskrivningspraksis, har man derfor ingen tilgang til informasjon om pasientens 

etterlevelse, årsaker til den enkelte forskrivning (indikasjon og begrunnelse for 

forskrivning av uheldige kombinasjoner) og dosering. Dermed kan det være vanskelig 

å si noe sikkert om sammenhengen mellom bruk og utfall/hendelse. 

Den faktiske bruken av ARL kan i denne studien derfor ikke slås fast med sikkerhet. 

Både når det gjelder om det faktisk forekommer uheldige legemiddelkombinasjoner 

ved tilsynelatende komedikasjon via funn fra registeret og komorbiditetens 

sammenheng med legemiddelbruken.  

Legemidler som er kjøpt uten resept er ikke inkludert. Dette gjelder f.eks. små 

pakninger av paracetamol og antihistaminer. Det kan være at HIV-populasjonen 

oftere kjøper reseptfrie legemidler. Legemiddelbruk på sykehus og andre 

legemiddelinstitusjoner er ikke knyttet til enkeltindivider, men informasjon om 

utleverte legemidler til disse institusjonene blir sendt inn og registrert i 

Reseptregisteret på et aggregert nivå. Det vil ikke være mulig å studere effekten av 

legemidler kun brukt i institusjon. Dermed ekskluderes den pasientgruppen som ikke 

henter ut sine medisiner med resept på apoteket. Det kan tenkes at HIV-

populasjonen ofte er innlagt på helseinstitusjon. Da vil man kunne miste informasjon 

om deler av legemiddelbruken. Dette er potensielle feilkilder.  

4.1.2 Utvalg 

Definisjon av HIV-populasjonen 

I denne oppgaven er inklusjon av HIV-populasjonen definert ved en person som: 
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- Må ha hentet ut minimum et legemiddel innenfor ATC-kode J05A R, men ikke 

J05A R03 (med unntak gitt i neste punkt) 

- Kan ha hentet ut minimum et legemiddel innenfor ATC-kode J05A R03 dersom 

det også er hentet ut et annet legemiddel innenfor J05A E, J05A F, J05A G og 

J05A X utenom J05A F07-13 innen 6 måneder før/etter oppstart med J05A 

R03 

Med andre ord må det ha vært hentet ut et legemiddel innenfor J05A R, med gitte 

begrensninger, for å klassifiseres i HIV-populasjonen. 

En del av legemidlene som har indikasjon HIV kan også benyttes ved andre 

indikasjoner, som f.eks. Hepatitt B. Kombinasjonspreparatene – ATC J05A R 

(Antivirale midler for behandling av HIV-infeksjoner, kombinasjoner) er preparater 

som er satt sammen med tanke på HIV-behandling.. De fleste som behandles for 

HIV-infeksjon vil derfor kunne bli fanget opp under denne definisjonen. Derfor ble det 

valgt å kun omfatte individer som brukte legemidler innenfor denne ATC-koden.  

Ved å snevre inn inklusjonskriteriene som nevnt over, er vår definerte HIV-populasjon 

i overenstemmelse med antall HIV-smittede som fremkommer i rapporten 

Folkehelseinstituttet utgir årlig om HIV-situasjonen i Norge (5). HIV er definert som 

allmennfarlig smittsom sykdom og er meldepliktig i Norge, det er derfor mulig å si noe 

om den faktiske forekomsten av HIV i Norge. Disse tallene er en slags gullstandard 

for forekomsten av HIV. Ved å inkludere alle personer som har fått et legemiddel med 

indiksjon HIV vil en få betydelige større andel enn tallene i rapporten om HIV-

situasjonen i Norge, men ved å snevre inn til et legemiddel innenfor J05A R, med 

gitte begrensninger gir, dette grunnlag for å mene at vår definerte HIV-populasjon i all 

hovedsak vil være riktig. I tillegg ble det gjort en ytterligere seleksjon. 

Preeksponeringsprofylakse ble tilgjengelig i Norge i 2017. Ved denne behandlingen 

velges det legemiddelkombinasjonen tenofovirdisoproksil/emtricitabine som er 

klassifisert under ATC-koden J05A R03. Dette er individer som ikke er HIV-positive, 

men som skal forebygge HIV-infeksjon før man er i situasjoner som kan innebære 

risiko for overføring av HIV. Disse individene er ikke HIV positive og skal ikke 

inkluderes i populasjonen i denne studien. Selv om preeksposisjonsprofylakse 
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offisielt ble tilgjengelig fra 2017, og sånn sett ikke vil ha stor betydning for tallene i 

denne studien, var metoden kjent i det infeksjonsmedisinske miljøet og noen 

personer kan ha fått dette likevel. For å utelate de personene som ble behandlet med 

PrEP i vårt datamateriale, har vi valgt å kun inkludere personer som har fått 

forskrevet resepter med ATC-kode J05A R03 dersom de også har hentet ut minimum 

et legemiddel innenfor ATC-kode J05A E, J05A F, J05A G og J05A X utenom J05A 

F07-13 innen 6 måneder før/etter oppstart med J05A R03. 

Analysene viser at det er en jevn økning i forekomst av HIV, definert som uttak av 

ARL, både for kvinner og menn i perioden 2004 til 2016. Den økte forekomsten 

skyldes ikke at flere blir rammet av HIV, men at levealderen har økt betydelig. Det vil 

trolig i årene fremover være flere overlevende og eldre med HIV. Det er grunnen til at 

forekomsten av HIV ser ut til å øke. Flere overlever med HIV og overlevelsen skyldes 

bedret ART med en kombinasjon av minimum tre ARL som standard. 

 

4.2 Resultater 

4.2.1 Forekomst av HIV 

I 2016 var det 3976 personer som hentet ut et eller flere ARL fra norske apotek. Dette 

er tall som samsvarer med Folkehelseinstituttet sin rapport om HIV-situasjonen i 

Norge per 31. desember 2017 (5). Folkehelseinstituttet antar i sin rapport at det i 

2017 var i underkant av 4000 som levde med HIV. 

Ut fra tabell 3 og figur 2 (kapittel 3), som viser forekomsten av HIV basert på antall 

personer som har hentet ut ARL i perioden 2004 til 2016, ser man en økende 

tendens. Det kan se ut til at det er flere som diagnostiseres med HIV. At antallet øker 

skyldes derimot flere årsaker. Økningen er et naturlig resultat av at HIV-behandlingen 

er livslang. Har man først fått en HIV-diagnose og starter med legemidler mot dette, 

skal disse brukes livet ut. Når det i tillegg diagnostiseres nye personer som 

igangsetter HIV-terapi hvert år, vil antallet HIV-positive naturlig nok øke fra år til år 
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(1). At enkelte personer faller fra er også naturlig å tenke seg ved at de forlater landet 

eller dør. 

At andelen menn med uttak av ARL er større enn andelen kvinner, skyldes trolig 

andelen HIV-positive homofile menn, da HIV-smitte har vært og er et problem blant 

homofile (5). 

Av tabell 4 og 5 og figur 3 og 4 (kapittel 3) ser man at gjennomsnittsalderen for både 

menn og kvinner som bruker ARL har økt fra 2004 til 2016. Det viser at det har blitt 

flere eldre brukere av ARL. Dette skyldes at vi først nå ser de som overlever HIV-

infeksjonen. HIV har gått fra å være en dødelig infeksjon til å bli en kronisk lidelse 

(15). Personer som tidligere døde av HIV i tidlig alder etter diagnose, har nå overlevd 

og blitt eldre. Det viser at den ART har signifikant redusert morbiditeten og 

mortaliteten (14). 

4.2.2 Komorbiditet 

En rekke sykdommer som er vanlige med økende alder i befolkningen for øvrig, 

opptrer hyppigere og tidligere hos de HIV-positive (19, 39, 40). Man kan si at 

«alderdommen kommer raskere og rammer hardere». Forskning fra USA som så på 

polyfarmasi og komorbiditet blant personer med HIV (20) viste at de mest uttalte 

komorbiditetene var hypertensjon, kronisk obstruktiv lungesykdom og diabetes 

mellitus. I tillegg viste forskningen at det hos HIV smittede oppstår tidligere tilstander 

som dyslipidemi, dysregulering av glukosemetabolismen, redusert bentetthet og 

osteopeni, hypogonadisme, nyre- og leversykdommer, psykiske lidelser, 

nevrokognitiv svekkelse og koronarsykdom sammenlignet med normalbefolkningen. 

Det er større risiko for komorbiditet og polyfarmasi dersom en er over 50 år . En 

studie fra San Francisco i 2014, som så på hyppigheten av legemiddelrelaterte 

problemer hos eldre HIV-smittede sammenlignet med tilsvarende populasjon av 

normalbefolkningen, viste at de mest forekommende komorbiditetene var 

hyperlipidemi (61 %), hypertensjon (43 %) og depresjon (37 %) (27). De mest 

forekomne legemidlene blant de HIV-positive, sett bort fra den antiretrovirale 

terapien, var legemidler for sentralnervesystemet (27%), kardiovaskulære legemidler 
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(23 %) og gastrointestinale legemidler (11 %). De fant også en uttalt polyfarmasi; 

median antall legemidler per HIV-positiv var 13, mens det for normalbefolkningen var 

6 (27).  

Dette er funn som også går igjen i denne studien. De mest brukte 

legemiddelgruppene vi finner er antibakterielle midler (alle legemidler innenfor ATC 

J01), hjerte-kar-midler (alle legemidler innenfor ATC C03, C07, C08 og C09), statiner 

(ATC C10A), anxiolytika (ATC N05B), hypnotika (ATC N05C) og antidepressiva (ATC 

N06A). Legemiddelgruppene anxiolytika, hypnotika, og antidepressiva er videre 

samlet under ”nervesystemet”. Disse legemidlene indikerer større hyppighet av 

infeksjoner, høyt blodtrykk, hyperlipidemi, angst og depresjon hos HIV-positive 

pasienter i Norge. 

 

Antibakterielle midler 

Antibakterielle midler (ATC J01) brukes av flere i HIV-populasjonen sammenlignet 

med normalbefolkningen. Det er særlig menn som bruker mer, 2,1 ganger så stor 

risiko som for normalbefolkningen i 2016. De som er rammet av HIV har større risiko 

for infeksjoner (41). Dette kan være årsaken til at det er høyere forbruk av 

antibakterielle midler sammenlignet med normalbefolkningen. En annen forklaring 

kan være at dette er en pasientgruppe som blir fulgt tett opp av helsepersonell. Det 

er vist at legesøkning har betydning for om man får forskrevet antibiotika (42). Menn i 

normalbefolkningen bruker mye mindre antibiotika enn kvinner, i 2019 fikk 16% av 

mennene en antibiotikakur mot 23% av kvinnene (43). Hvis legesøkning er årsaken 

på kjønnsforskjeller i antibiotikaforskrivning kan dette også forklare en del av den 

store forskjellen mellom HIV-smittede menn og menn i normalbefolkningen. 

HIV-populasjonen har særlig økt risiko for bruk av sulfonamider og trimetoprim (ATC 

J01E) sammenlignet med normalbefolkningen for alle aldersgrupper. Ved 

pneumocystis pneumoni, en lungebetennelse forårsaket av soppen pneumocystis 

jiroveci, som rammer immunsvekkede HIV-smittede, er førstevalget trimetoprim-

sulfametoxazol (44). I tillegg brukes det profylaktisk mot samme infeksjon. 



66 
 

Bruken av antibakterielle midler har gått mer ned for begge kjønn i HIV-populasjonen 

sammenlignet med normalbefolkningen. De som rammes av HIV i dag blir godt 

medisinert for HIV-diagnosen. Det reduserer komplikasjoner og bivirkninger av HIV i 

seg selv, og dermed kan det tenkes at behovet for antibakterielle midler avtar (14, 

15). 

 

Hjerte-kar 

Flere studier har dokumentert at HIV-pasienter har større risiko for kardiovaskulær 

sykdom og kardiovaskulær dødelighet enn normalbefolkningen i samme alder (45, 

46, 47). Dette kan skyldes HIV i seg selv, ved at HIV forårsaker 

betennelsestilstander, spesielt i årevegger og økt tendens til levring av blodet samt 

immunologisk hyperaktivitet (46). Det kan også skyldes HIV-terapien, dvs. 

legemidlene i seg selv. Tradisjonelle risikofaktorer og bivirkninger av ART kan ha 

innvirkning på utviklingen av slike sykdommer i tidlig alder (1). I tillegg har HIV-

smittede voksne generelt høyere forekomst av visse kardiovaskulære risikofaktorer 

(som røyking) og andre komorbide tilstander enn ikke-smittede (48). 

Det er økt risiko for bruk av hjerte-kar-midler i HIV-populasjonen sammenlignet med 

normalbefolkningen. For begge kjønn i 2016 var bruken 1,3 ganger større. At bruken 

har økt for denne populasjonen kan også være en bivirkning av HIV-behandlingen. 

Bivirkninger av ARL er blant annet hyperlipidemi med økt risiko for hjerte-karsykdom 

(1). En forklaring er at de med HIV lever lengre og blir gamle i dag sammenlignet 

med tidligere.  

Forskjellen i bruk mellom HIV-populasjonen og normalbefolkningen er likevel ikke så 

stor som forventet, da studier viser at HIV-pasienter har økt risiko for hjerte-kar-

sykdommer og at en derfor kunne tro at det ville være en signifikant forskjell i bruk.  
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Statiner 

Lipidforstyrrelser er vanlig hos personer med HIV-infeksjon som får ART (20, 49). 

HIV-terapien gir økt risiko for hyperlipidemi, ved at den øker lipidnivået i blodet. Det 

er en bivirkning av behandlingen (1). Det er vist i denne studien at det er en økt risiko 

for bruk av statiner (ATC C10A) for de over 30 år sammenlignet med 

normalbefolkningen; 1,2 ganger så stor risiko for menn og 2,1 for kvinner. 

Betydningen av at legekontroll vil kunne spille inn kan være en faktor, da de HIV-

rammede oftere går til legen. Ser man på aldersgruppene hver for seg, viser det seg 

at risikoen er lavere sammenlignet med tilsvarende alder i normalbefolkningen. Dette 

skyldes at det ikke er tatt hensyn til aldersjustering for aldersgruppene. Derfor vil 

sammenligningen for de over 30 år, hvor alderen er justert, gi mer valide 

sammenligninger. 

 

Nervesystemet 

Flertallet av pasientene opplever sin HIV-infeksjon som stigmatiserende og er derfor 

opptatt av å hemmeligholde sin HIV-status (2, 50). Hos mange fører dette til 

vedvarende og betydelig psykisk belastning som kan bidra til psykososiale 

problemer. En dansk studie viser at en stor del av disse pasientene utvikler psykisk 

sykdom etter å ha blitt diagnostisert med HIV (51). Resultatet fra studien viser også 

at HIV-smittede pasienter – spesielt de som døde av selvmord – stort sett levde som 

enslige personer med lav inntekt boende i hovedstadsområdet. I tillegg viser HIV-

veilederen fra Folkehelseinstituttet at psykiske forstyrrelser er en bivirkning av 

behandlingen (1). 

Det er betydelig større forbruk av anxiolytika og hypnotika (ATC N05B og N05C) for 

HIV-populasjonen sammenlignet med normalbefolkningen. Forskjellen er større for 

menn enn kvinner. I tillegg er det større risiko for bruk av et antidepressiva (ATC 

N06A) blant menn. Dette gir mening da forskning viser at en stor andel av disse 

pasientene utvikler psykisk sykdom og problemer, og at terapien i seg selv kan 

forårsake psykiske forstyrrelser.  
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Bruken av antidepressiva blant kvinner var lavere for HIV-populasjonen 

sammenlignet med normalbefolkningen. Dette er funn som kan overraske. I 

normalbefolkningen er det flere kvinner enn menn som bruker antidepressiva (36) og 

det vil være naturlig å tenke at også dette gjelder for HIV-populasjonen. Årsaken kan 

skyldes at det er få kvinner med HIV og at mennene lever enslige og mer ensomme 

enn normalbefolkningen, men dette er funn det bør forskes mer på.   

 

Andre funn 

Tall for aldersgruppen menn og kvinner 0-17 år presenteres ikke da det er for få og 

derfor usikre tall. Det er likevel interessant å nevne trekkene. Både dermatologiske 

midler av typen fungicider (ATC D01A) og antihistaminer (ATC R06A) viser økt 

forekomst blant mennene i HIV-populasjonen sammenlignet med 

normalbefolkningen. Det kan være en sammenheng med at HIV-populasjonen har et 

redusert immunforsvar og at det derfor oftere oppstår infeksjoner som må behandles 

(1). Kvinnene har økt forekomst av legemiddelgrupper som kan indikerer svekket 

immunforsvar. Risikoen er større for både virusvaksiner (ATC J07B), antibiotika (ATC 

J01) og antihistaminer (ATC R06A). Det er også økt forekomst av opioider (ATC 

N02A), antipsykotika (ATC N05A) og motilitetsregulerende midler (ATC A03F).  

Bruken av motilitetsregulerende midler (ATC A03F) er også høy for aldersgruppen 

menn og kvinner 18-29 år sammenlignet med normalbefolkningen. Det er kjent at 

både HIV i seg selv og legemidlene kan gi gastrointestinale problemer (52). 

Urologika (ATC G04B) er en hyppig brukt legemiddelgruppe blant menn 30-44 år, 45-

64 år og de over 65 år. Denne ATC gruppen inneholder midler mot inkontinens og 

erektil dysfunksjon. Risikoen for bruk sammenlignet med normalbefolkningen er 

henholdsvis 4, 2,2 og 1,4 ganger så stor. Disse tallene støtter opp under tidligere 

forskning som er gjort. Erektil dysfunksjon er vist i studier som et uttalt problem blant 

de som er rammet av HIV (53).  
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Legemiddelinteraksjoner og bivirkninger 

Dette er ikke en oppgave med formål å beskrive legemiddelinteraksjoner og 

bivirkninger. Det blir for omfattende for denne masteroppgaven. Vi velger likevel å 

kommentere temaet kort, da det er av stor betydning. Dataene i denne oppgaven 

viser at det er økt forekomst av visse typer sykdom hos HIV-smittede, som også 

støttes av tidligere forskning. Årsakene til økt komorbiditet kan ha flere årsaker. Det 

kan være som følge av bivirkninger av ARL, men det kan også være effekt av livsstil 

dersom en tenker seg at HIV-populasjonen generelt har en annen livsstil enn 

normalbefolkningen. 

ART har et stort interaksjonspotensiale (54). Dette bør det tas hensyn til ved valg av 

ARL-regime, men likeledes er det viktig å være klar over muligheten for 

legemiddelinteraksjoner ved bruk av tilleggsmedisiner. Disse pasientene vil kunne ha 

et stort behov og en stor nytte av legemiddelgjennomgang. 
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5 Konklusjon 
I denne studien ble det sett på HIV-populasjonens legemiddelbruk og HIV-

forskrivningens epidemiologi; fordelt på år, alder og kjønn. Videre ble forekomst av 

annen sykdom og komedisinering beskrevet.  

Forekomsten av HIV-smittede i befolkningen, basert på antall personer som har 

hentet ut antiretrovirale legemidler i perioden 2004 til 2016, har økt. Økningen er et 

naturlig resultat av at HIV-behandlingen er livslang. Når det i tillegg diagnostiseres 

nye personer som igangsetter HIV-terapi hvert år, vil antallet HIV-positive naturlig nok 

øke fra år til år. Gjennomsnittsalderen for både menn og kvinner som bruker HIV-

midler har økt. Bruk av ART reduserer morbiditet og mortalitet slik at personer som 

tidligere døde i tidlig alder av HIV i dag vil overleve og bli eldre. 

En rekke sykdommer som også er vanlige med økende alder i befolkningen for øvrig, 

opptrer hyppigere og tidligere hos de HIV-positive. De mest brukte 

legemiddelgruppene er antibakterielle midler, hjerte-kar, statiner, anxiolytika, 

hypnotika og antidepressiva. Den økte forekomsten av antibakterielle midler kan 

skyldes at populasjonen har større risiko for infeksjoner, og at de er bedre fulgt opp 

av helsepersonell sammenlignet med normalbefolkningen. Det brukes mer hjerte-kar-

midler sammenlignet med normalbefolkningen. At bruken har økt kan være et resultat 

av både HIV i seg selv og bivirkninger av HIV-behandlingen. Resultatet er likevel ikke 

så stort som forventet gitt av tidligere forskning. Det kan trolig skyldes at HIV-

smittede i Norge er bedre behandlet og bedre fulgt opp. Det at det er økt bruk av 

statiner er noe som støtter opp under tidligere forskning på at hyperlipidemi er en 

uttalt komorbiditet hos personer med HIV-infeksjon. Det er betydelig større forbruk av 

anxiolytika og hypnotika, som også støtter opp under tidligere forskning. Den tidligere 

forskningen som er gjort viser til at en stor andel av de HIV-rammede utvikler psykisk 

sykdom og problemer og at terapien i seg selv kan forårsake psykiske forstyrrelser. 

Bruken av antidepressiva var økt for menn, men ikke for kvinnene. Dette er funn som 

ikke var forventet. Flere kvinner enn menn bruker antidepressiva i 

normalbefolkningen og det var å forvente at det også gjelder for HIV-populasjonen. At 
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kvinnene bruker mindre kan forklares med at det er få kvinner med HIV og at 

mennene som lever enslig er i overtall.  

Eldre som står på ART star overfor utfordringer med polyfarmasi og mulige skader av 

polyfarmasi. Det er begrenset kunnskap om polyfarmasi blant HIV-populasjonen. Det 

trengs mer forskning for å forstå og håndtere utfordringer som 

legemiddelinteraksjoner, bivirkninger og etterlevelse av legemiddelbruken.  
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