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Inledning

Summering

Den här rapporten är baserad på
diskussioner från ett rundabordssamtal
på tema Hiv: Hållbar hälsa & livskvalitet.
Rundabordssamtalet ägde rum den 17
maj 2017 i Stockholm. Den nationella
patientorganisationen Hiv-Sverige bjöd in
ett antal experter med spetskompetens
inom hiv, folkhälsa, infektionssjukdomar,
könssjukdomar och geriatrik.

Sverige var det första landet att nå UNAIDS
90-90-90-mål, det vill säga att 90 procent
av personer som lever med hiv ska vara
diagnostiserade, 90 procent av dessa
ska behandlas med hivläkemedel och
90 procent av dessa ska ha icke mätbar
virusnivå. Under tiden Sverige nådde dessa
framgångar har nya utmaningar dykt
upp, bland annat i form av en åldrande
grupp personer som lever med hiv och
som drabbas av följdsjukdomar och/eller
samsjuklighet.
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Risk för co-morbiditet för hivpositiva jämfört
med hivnegativa patienter2

Venhälsan/Södersjukhuset genomför ett
par olika studier/projekt kring personer 50+
som lever med hiv. Kliniken har följt 346
män sedan 1998/99 och de konstaterar
följande inom denna grupp:
• Hög grad av samsjuklighet trots
effektiva hivläkemedel
• 40 procent har utvecklat typ 2-diabetes
eller nedsatt insulinkänslighet
• Mortaliteten påverkas av:
– rökning
– bukfetma
– kronisk inflammation
– högt blodtryck

Från dödlig till kronisk sjukdom
På 1980-talet var hiv en dödlig sjukdom
då det inte fanns någon behandling att
tillgå. Under de senaste decennierna har
många framgångar uppnåtts när det gäller
behandling av hiv - idag anses hiv vara en
kronisk sjukdom. En person som lever med
hiv och är följsam i sin behandling lever
nästan lika länge som en person utan hiv.
Livskvaliteten och risken för följdsjukdomar
är dock en utmaning.

”Studie av co-morbiditet hos patienter 50+
på Venhälsan 2013 - ” visar följande:

Faktorer som inverkar angående
följdsjukdomar/samsjuklighet

Ny utmaning: åldrande och följdsjukdomar
I Sverige idag är 40 procent av de som
lever med hiv 50 år eller äldre. Med högre
ålder följer också risken för följdsjukdomar/
samsjuklighet. Blickar vi framåt i tiden
kommer 84 procent av de som lever med
hiv ha minst en följdsjukdom/samsjuklighet
(år 2030).1 Personer som lever med hiv
drabbas i högre utsträckning av exempelvis
njursjukdom, hjärt-kärlsjukdom, cancer,
diabetes, osteoporos (benskörhet) och
depression jämfört med de som inte har hiv.

1 Smit M, et al. Lancet Infect Dis 2015. doi: 10.1016/ S1473-3099(15)00056-0

Livsstil
Ytterligare en bidragande faktor är livsstilen,
exempelvis rökning och alkohol, som
påverkar risken att utveckla till exempel
hjärt-kärlsjukdom, diabetes, osteoporos
(benskörhet), depression och/eller leveroch njursjukdomar.

Hivläkemedel
En del hivläkemedel kan ibland ge
följdsjukdomar som påverkar skelett och
njurar.
Inflammation
Antal år personen har levt med hiv
påverkar direkt risken för sjukdomar på
grund av den kroniska inflammationen
som hivinfektionen ger.
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2 Guaraldi G, et al. OUTCOMES RES. 2013 SEP 23:5 481-8

Åldersfördelning hivpatienter Venhälsan
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Samsjuklighet inom gruppen
• Högt blodtryck 44% (238)
• Högt kolesterol (blodfetter) 43% (237)
• Malignitet/cancer 19% (105)
– AIDS-relaterad 9% (47)
– Icke-AIDS relaterad 11% (58)
• Hjärt-kärlsjukdom* 17% (95)
• Njursjukdom 15% (80)
• Njursten 8% (45)
• Aktuell Hepatit C 4% (23)
• Kronisk Hepatit B 3% (15)
*Inklusive stroke

Hjärtåldern (median heart age) inom
gruppen var 8 år äldre (år 2015) än
gruppens faktiska ålder.

Preliminär uppföljning av 50+ (2016)
• Mortalitet var dubbelt så hög som
åldersmatchad svensk befolkning
• Dödsorsaker:
– 50% cancer (lungor, bröst, strupe, anal,
bukspottkörtel, urinvägar, prostata,
leukemi)
– 25% hjärt-kärlsjukdom
– 25% övrigt

Kan vi förutspå vem som riskerar
att drabbas av följdsjukdomar/
samsjuklighet?

•
•
•
•

Ja, till stor del. Dels är det möjligt att titta på
riskmarkörer och därför förutspå sårbarhet
hos vissa personer. Dessa markörer som
tidigare har nämnts är exempelvis antal
år med hivinfektion samt låg CD4-nivå
samt användning av vissa hivläkemedel
som påverkar risk för exempelvis hjärtkärlsjukdom. Även vissa hivläkemedel och
livsstil ökar risken. Livsstilsfaktorer som rökning
har en stor direkt påverkan på risken för hjärtkärlsjukdom och cancer. Högt blodtryck
och höga blodfetter påverkar också risk för
hjärt-kärlsjukdom och diabetes.

•
•
•
•

Aggressivt behandla högt blodtryck
och höga blodfetter
Upptäcka diabetes i tid
Hålla koll på njurfunktion
Låg tröskel för att initiera utredning kring
tumörsjukdom
Mäta bentäthet hos vissa patienter
med ökad risk för benskörhet
Informations- och kunskapskampanjer
riktade mot sårbara grupper för att öka
kunskap och förståelse
Samtal för att fånga upp psykisk ohälsa
Justera hivläkemedel vid behov

Mötet med vården: multidisciplinära
strategier och utbildning ett måste
För att möta utmaningen med äldre
hivpatienter
och
följdsjukdomar/
samsjuklighet
behövs
multidisciplinära
strategier som fokuserar på riskmarkörerna.
Dessutom finns ett behov av geriatriker
med åtminstone en viss specialistkunskap
inom hiv. Dessa geriatriker bör samverka
med respektive lokala infektionsläkare som
ansvarar för vården av den äldre personen
med hiv.

Riskbeteenden kan också innefatta att
dra sig undan (tecken på begynnande
depression/psykisk ohälsa) och att slå ifrån
sig information angående biverkningar/
följdsjukdomar/samsjuklighet med motiveringen ”det här gäller inte mig”.
Inom vissa grupper, speciellt migrantgruppen, finns även en stor rädsla för att
uppge sin hivstatus på grund av rädsla för
att inte få uppehållstillstånd eller för att bli
utesluten ur gruppen. Detta kan påverka
möjligheterna att tidigt sätta in behandling
och därmed är migrantgruppen mer sårbar.

Äldre personer som lever med hiv bör
screenas för samtliga riskmarkörer varje
år för att sjukvården ska kunna sätta in
insatser vid ett tidigt skede, för att förhindra
sjukdom, lidande och död på grund av
följdsjukdomar/samsjuklighet. Det här är en
generell rekommendation, expertgruppen
förstår att all screening måste föregås av
övervägande av risk/nytta.

Expertgruppen ser ett behov av att arbeta
preventivt med främst följande:
• Rökstopp eftersom rökning är en stor
riskfaktor
• Hälsosam livsstil (exempelvis kost och
motion)
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3 www.dspace.mah.se/handle/2043/22439

Dessutom är kunskapsläget angående hiv
inom sjukvården, speciellt primärvården,
bristfälligt och ordentliga utbildningsinsatser
behövs därför framöver, speciellt eftersom
personer som lever med hiv uppmanas
att söka vård för icke-hivrelaterade
sjukdomar genom primärvården. Enligt
rapporten ”Hiv-kunskap och attityder inom
primärvården”3 finns tydliga kunskapsluckor
hos personalen kring hivläkemedlens
effekt på smittsamheten samt om
indikatorsjukdomarna för hiv. I rapporten
framkommer det också att vårdpersonalen
upplever sig ha bristande kunskaper kring
sjukdomsförloppet, epidemiologisk statistik,
medicinering och läkemedelsinteraktioner.
Vidare visar rapporten ”Hiv-kunskap och
attityder inom primärvården” att de flesta
respondenter, 8 av 10, varken har hört talas
om eller sett det informationsmaterial om hiv
som Folkhälsomyndigheten distribuerade till
primärvården i början av september 2015.
Det framkom att respektive chef ofta utgjort
en flaskhals i denna process. Den minoritet
som tagit del av Folkhälsomyndighetens
informationsmaterial
var
positiva
till
innehållet och hur detta utformats.
Utbildningsinsatser
för
primärvården
är
nödvändiga
framöver.
Förutom
kunskap kring åldrande personer med
hiv och följdsjukdomar behöver all
sjukvårdspersonal ha kunskap om de rutiner
som redan finns vid provtagning och även
kring indikatorssjukdomar (och därmed
släppa tankar kring specifika så kallade
riskgrupper och minska risk för att missa en
person som bör testas för hiv). Dessutom

001/SE/17-06/NPM/1290

001/SE/17-06/NPM/1290
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skulle ökad kunskap om hivläkemedel hos
vårdpersonal minska obefogad rädsla för
att själv smittas eller för att en kollega med
hiv ska föra smittan vidare.
Utbildning är också viktigt för att hela kedjan
av personal, på exempelvis en vårdcentral,
ska bemöta personer som lever med hiv på
ett bra sätt - från receptionist till sköterska
och läkare. Det är viktigt att personen som
lever med hiv känner att bemötandet är
gott, att hen blir lyssnad på och att alla
frågor besvaras på ett bra sätt.

Förslag på åtgärder
• Övriga vården, speciellt primärvården
måste utbildas om hiv och hur
hivläkemedel påverkar risk för överföring
(i det närmaste obefintlig vid god
följsamhet).
• Större
fokus
måste
läggas
på
professionella utbildningar gällande hiv,

•
•

•

om sjukdomskontroll och att hålla låga
virusnivåer - fysisk hälsa och viruskontroll är
en grundförutsättning för god livskvalitet.

speciellt inom sköterskeutbildningen. På
så sätt säkerställs att informationen når
vårdpersonal istället för att stanna hos
chefen för vårdcentralen.
Riskmarkörer: använda befintlig kunskap
från andra patientgrupper.
Årlig screening av riskmarkörer hos äldre
personer som lever med hiv.
Pilotprojekt
(eventuellt
finansierad
genom sponsring) för att ta fram en
checklista för screening av riskmarkörer
och sammanfatta existerande rutiner.
Utbildning av vissa geriatriker.

Förslag på åtgärder
• Jämförelse mellan klinisk behandlingsframgång och självuppskattad livskvalitet (god livskvalitet uppnås där de
båda perspektiven möts).
• Grundläggande självskattningsundersökning.
• Identifiering av individer med hopplöshetskänslor.
• Medinflytande kring behandling för
patientgruppen.
• Fortsatt fokus på viruskontroll med
läkemedel som är säkra över lång tid.

Livskvalitet
Livskvalitet är ett svårt ämne då mycket
är en subjektiv tolkningsfråga samt en
blandning av fysisk och psykisk hälsa.
Folkhälsomyndighetens ”Att leva med
hiv i Sverige – En studie om livskvalitet hos
personer som lever med hiv”4 visar på höga
hopplöshetskänslor bland personer som
lever med hiv. I samma rapport framgår
också att även om många skattade sin
livskvalitet som hög så skattade hela 40
procent den samtidigt som låg – en mycket
hög siffra som inte går att bortse från.
Frågan om livskvalitet handlar också
om rättigheter och möjligheter, inklusive
sexuella rättigheter. En masteruppsats om
kvinnor som lever med hiv visar att kvinnorna
hade fått god vård och information kring risk
i samband med hiv, men ingen information
om sexuell lust eller sexuella problem.5
Sjukvårdens

perspektiv

handlar

4 www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/22059/att-leva-hiv-sverige-studie-livskvalitet-16031-webb.pdf
5 Masteruppsats av Kalle Reilert, år 2013: ”Vet man inte så mycket om hiv så dömer man. En kvalitativ studie av kvinnor som
lever med och deras sexualitet och reproduktion”
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inte följer riktlinjer.
För
att
säkerställa
att
Sverige
även
fortsättningsvis
upprätthåller
90-90-90-målet är det nödvändigt att
hivläkemedel förblir kostnadsfria för att
begränsa spridningen av hiv.

Slutligen
Utöver de specifika förslag på åtgärder som
diskuterades under rundabordssamtalet,
rådde enighet inom expertgruppen
att informations- och utbildningsinitiativ
angående hiv krävs framöver inom
sjukvården, främst primärvården, samt för
geriatriker.

Hälso- och sjukvårdspolicys
De nationella riktlinjer som finns idag är
begränsade genom att de enbart fokuserar
på primärprevention. Nationella riktlinjer
måste ta ett steg till och även innefatta
sekundärprevention för de som redan lever
med hiv och blir äldre, för att begränsa
följdsjukdomar/samsjuklighet.

Potentiella vinster skulle innefatta:
• Minskat stigma
• Ökad livskvalitet
• Bättre vård och förtroende för sjukvården
• Ökad följsamhet till behandling
• Möjlighet att begränsa följdsjukdomar/
samsjuklighet
• Minskade kostnader för samhället

De policydokument som existerar idag
uppfattas mest som tomma ord då det inte
finns några sanktioner om de inte följs av
landsting/regioner.

Dessutom var samtliga deltagare kritiska till
minskade resurser för hiv som påverkar såväl
preventionsarbete som hivtestning. Sveriges
framgångar inom behandling av hiv har
gjort att många politiker/beslutsfattare tror
att hiv inte längre är ett problem. Detta kan
få svåra konsekvenser då risken finns att hiv
slår tillbaka. Det behövs ett fortsatt fokus på
hiv och en fortsatt stark finansiering.

Förslag på åtgärder
• Riktlinjer måste innefatta sekundärprevention, och för att säkerställa
detta bör Socialstyrelsen och specialistföreningar inom hiv samarbeta med
Folkhälsomyndigheten.
• Sanktioner mot landsting/regioner som

främst

•
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Den kommunala vårdpersonalen inom
hemtjänst, hemsjukvård och i särskilda
boenden har idag bristfällig kunskap om
äldre med hiv och de flesta har ännu inte
heller mött äldre personer med hiv. I takt
med att personer som lever med hiv blir
allt äldre och får kroniska följdsjukdomar/
samsjuklighet kommer allt fler att vara i
behov av kommunal sjukvård. Det är därför
av stor vikt att utbilda och handleda även
kommunens personal så att de kan ge
ett gott bemötande, minska obefogad
rädsla och kunna ta hand om den basala
omvårdnaden
samt
de
medicinska
problem som den äldre personen med hiv
har.

•
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