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Kort sammanfattning

2015

• Upptäck infektionen tidigt!

• Det finns ingen risk för överföring 
av hiv vid vaginala och anala 
samlag om personen har 
välinställd behandling

• Smittöverföring vid graviditet och 
förlossning är mycket låg om 
behandling sätts in i tid och 
mamman har omätbara 
virusnivåer i blodet 

• Välinställd = kontinuerligt 
omätbara virusnivåer i 
blodplasma

+

god följsamhet till 

behandling och 
kontroller

• Personen har informationsplikt vid 
tillbud med risk för smitta till 
annan person

2019



Ex. på förhållningsregler vid välinställd
hiv-behandling

• Måste informera hälso-och sjukvården tidigt i graviditeten för att skydda 
barnet

• Får inte amma

• Har ingen skyldighet att använda kondom men rekommenderas att göra 
det som skydd för annan STI

• Blod ska alltid hanteras som smittfarligt:
- informera om ”blodsmitta” i kontakt med sjukvård  som innebär högre risk 

för stick- och skärskador ex. kirurgiska ingrepp, ej vid enklare us inom
tandvård  eller sjukvård som  provtagning eller injektioner

• Om någon kommer i kontakt med personens blod (via öppet sår eller 
stick/skärskador) måste de informera om att de har hiv.



Målet är att så få personer ska smittas!

Från Smittsant nr 1 2020 



Några funderingar…

• Provtar vi tillräckligt? 

• Hur når vi personer med ökad risk att smittas?

• Hade PrEP varit ett alternativ för denna 
person?



Vem bedöms vara aktuell för PrEP?

Faktorer som kan tala för att en person löper 
hög risk för att smittas med hiv:

• MSM med två eller fler episoder av genomgången 
gonorré 

• och/eller klamydia analt 

• och/eller infektion med lymfogranuloma venerum
oavsett lokal (oral, uretralt och/eller analt) under den 
senaste 2-års perioden 

• och/eller syfilis den senaste 5-års perioden

Referens: RAV, Folkhälsomyndigheten



PrEP- vad är det?

• PrEP ges i form av läkemedel innehållande 
tenofovir/emtricitabine (Truvada®)

• Ska ges tillsammans med andra smittförebyggande åtgärder 
(riskreducerande samtal, stöd och hjälp för ev. missbruk, 
kuratorskontakt)

• Förskrivning bör endast ske av eller i nära samarbete med 
läkare och mottagningar med erfarenhet av hiv-behandling.

Referens: RAV, Folkhälsomyndigheten



Mer om PrEP

• PrEP utgör inte ett 100%-igt skydd mot hiv (cirka 86%)

• PrEP skyddar inte mot andra STI vilket kondom gör 

• Finns potentiella biverkningar (njurfunktion och 
benmineralisering)  

• Bedömning är att ca 500 pers skulle vara aktuell för 
PrEP

Referens: RAV, Folkhälsomyndigheten


