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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Humant immunbristvirus är ett obotligt virus som angriper och försvagar kroppens immunförsvar. 
Uppskattningsvis lever idag 36,7 miljoner människor med HIV i världen varav Sydafrika anses vara det värst 
drabbade landet. Stora framsteg gällande utveckling av effektiva bromsmediciner har gjorts men för att uppnå ett 
lyckat behandlingsresultat krävs det att patienten upprätthåller god följsamhet till den antiretrovirala 
behandlingen. 
 
Syfte: Avsikten med examensarbetet är att undersöka förskrivarnas och patienternas följsamhet till de nationella 
rekommendationerna för antiretroviral behandling av HIV/AIDS i Sverige respektive Sydafrika. 
 
Resultat: Tenofovir uppvisade bäst effektivitet samt lägst risk för läkemedelssubstitution med 5,1 % i jämförelse 
med zidovudin 11,3% och stavudin 30 mg 10,5 % respektive 40 mg 14,4 %. Justerad hazard ratio för mortalitet 
var högre för zidovudine och stavudin med 1,5 respektive 1,2 i jämförelse med tenofovir. En större risk för 
virologisk svikt observerades hos patienter som behandlades med TDF-3TC-NVP (16,2 %) till skillnad från de 
som var insatta på TDF-3TC-EFV (6,1 %) i sydafrikanska studier. En studie genomförd i Sverige uppvisade att 
valet av ett tredje preparat hade en avgörande betydelse för behandlingsdurationen, där patienter insatta på 
lopinavir var mest benägna att avbryta sin behandling medan rilpivirin uppvisade lägst risk för 
behandlingsavbrott. Efavirenz användes mest bland behandlingsnaiva patienter medan darunavir var vanligast 
bland behandlingserfarna. I Sverige var god följsamhet till antiretroviral behandling associerad med god 
vårdkontakt, högre ålder, inga drog- eller alkoholproblem och kortare duration på nuvarande behandling. Stigma, 
diskriminering, arbetslöshet, otillräckligt med pengar till mat och för transport till klinikerna var de större 
bidragande faktorerna till sämre följsamhet hos patienter i en sydafrikansk studie. 
 
Slutsats: Effektivaste antiretrovirala kombinationsterapin bestod av tenofovir tillsammans med lamivudin och 
efavirenz, vilket stödjer Sveriges och Sydafrikas riktlinjer för förstahandsrekommendation. God följsamhet 
uppnåddes hos patienter med god vårdkontakt, högre ålder, inga drog-alkoholrelaterade problem medan i 
Sydafrika ansågs finansiella begräsningar, substansmissbruk, bristningar i hälsosjukvården vara barriärer till god 
följsamhet. 
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SUMMARY IN ENGLISH 
 
Background: Human immunodeficiency virus is an incurable virus that attacks and weakens 
the body’s immune system. Estimatedly, today 36.7 million people are living with HIV in the 
world, of which South Africa is considered the worst affected country with 7 million infected 
people. In Sweden, approximately 7000 people are living with the disease. Remarkable 
progress has been made in development of effective antiretroviral drugs in the past decades. 
Both countries are using the same form of standard therapy but in order to achieve successful 
treatment, high rates of adherence is necessary.  
 
Objective: The aim of this literature study is to investigate the prescriber’s and patient’s 
compliance with the national recommendations for the antiretroviral treatment of HIV/AIDS 
in Sweden and South Africa. 
 
Results: Tenofovir showed the best effectiveness and minimum risk of drug substitution by 
5,1 % compared to zidovudine 11,3 % and stavudine 30 mg and 40 mg, 10,5 % and 14,4 %, 
respectively. The adjusted risk factor for mortality was higher for zidovudine and stavudine 
with 1,5 and 1,2 respectively, compared with tenofovir. A greater risk of virological failure 
was observed in patients treated with TDF-3TC-NVP (16,2 %), than among those taking 
TDF-3TC-EFV (6,1 %) in South African studies. A study conducted in Sweden showed that 
the choice of a third drug has a strong impact on therapy duration, where patients taking 
lopinavir were most likely to discontinue their treatment while rilpivirine showed the lowest 
risk of treatment discontinuation. Efavirenz was most commonly used in treatment-naive 
patients, whereas darunavir was most common among treatment-experienced patients. In 
Sweden, a good adherence to antiretroviral treatment was associated with good contact with 
health care professionals, higher age, no drug or alcohol problems and shorter duration of 
current treatment. Stigma, discrimination, unemployment, insufficient money for food and 
transportation to the clinics were the major contributors to poorer compliance of patients in a 
South African study.  
 
Conclusions: The most effective antiretroviral combination therapy consists of tenofovir 
together with lamivudine and efavirenz, which supports Sweden and South Africa's guidelines 
for first recommendation. Good compliance was achieved in patients with good health care, 
higher age, no drug-related problems, while in South Africa financial constraints, substance 
abuse, bursts in health care were considered barriers to good compliance. 
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FÖRORD 
 
Detta examensarbete omfattar 15 hp vilket motsvarar tio veckors heltidsstudier som ingår i 
Farmaceutprogrammet, 180 hp vid Linnéuniversitetet i Kalmar.  
 
Ett hjärtligt tack till familj och vänner som stöttat mig genom hela utbildningen. Jag vill även 
rikta ett varmt tack till min handledare Marie-Louise Wadenberg – för all tid hon lagt ner och 
gett mig värdefulla råd och synpunkter under hela arbetes gång.  
 
 
 
Kristianstad, 24 maj 2017 
 
Angela Remfeld 
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FÖRKORTNINGAR OCH DEFINITIONER 
 
 
3TC  
AIDS                    
ART 
ATV/r 
AZT 
CD4 
d4T 
DRV 
EFV 
FI 
FTC 
HAART 
HIV 
HIV-RNA 
HR 
INI 
ITT 
LPV/r 
NNRTI 
NRTI 
NVP 
PI 
PI/r 
RPV 
RT 
TDF 
WHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lamivudine 
Acquired Immunodeficiency Syndrome 
Antiretroviral therapy 
Atazanavir/ritonavir  
Zidovudine 
T–lymphocyte	  cell	  bearing	  CD4	  receptor	  
Stavudine 
Darunavir 
Efavirenz 
Fusion inhibitor 
Emtricitabine 
Highly Activated Antiretroviral Therapy 
Human immunodeficiency virus 
Virushalt i blodet 
Hazard ratio  
Integrase inhibitor 
Intention to treat  
Lopinavir/ritonavir  
Non-nucleosid reverse transriptase inhibitors 
Nucleosid reverse transriptase inhibitors 
Nevirapine 
Protease inhibitor 
Protease inhibitor/ritonavir  
Rilpivirine 
Reverse transcriptase 
Tenofovir 
World Health Organization 
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INTRODUKTION 

GLOBAL EPIDEMI 
	  
En av vår tids största globala hälsoproblem är HIV/AIDS med flera miljoner människor 
drabbade. Enligt World Health Organization (WHO) lever idag 36,7 miljoner människor med 
sjukdomen (se figur 1) och ytterligare 2,1 miljoner smittas årligen. Sedan första fallet av 
HIV/AIDS upptäcktes 1981 i USA, har 35 miljoner liv skördats och varje år dör ungefär 1,1 
miljoner. Sydafrika tillhör de regioner i Afrika söder om Sahara som är värst drabbat med 7 
miljoner smittade människor (1, 2). I Sverige insjuknar ungefär 450 personer varje år och idag 
lever drygt 7000 personer med hivinfektionen (3).  
 

 
Figur 1. HIV/AIDS prevalens i världen. Källa: The Henry J. Kaiser Family Foundation (2017) med tillstånd.  

HUMANT IMMUNBRISTVIRUS  

Humant immunbristvirus (eng:	  human immunodeficiency virus, HIV) är ett retrovirus som 
infekterar och förstör cellerna i immunförsvaret. När viruset väl tagit sig in i kroppens 
arvsmassa går det inte att bli av med det, utan den drabbade bär på viruset hela livet. 
Immunsystemet hos den smittade blir försvagat och mer mottaglig för andra infektioner och 
sjukdomar. När immunförsvaret är så kraftigt nedsatt att det inte kan försvara kroppen mot 
andra mikroorganismer, bakterier eller virus har det avancerade stadiet av HIV utvecklats till 
förvärvat immunbristsyndrom, AIDS (eng: acquired immunodeficiency syndrome).  
 
HIV-viruset kan delas in i två varianter, typ-1 och typ-2. HIV-1 upptäcktes först och 
förekommer över hela världen medan HIV-2 påträffas främst i Västafrika. Den stora 
skillnaden de emellan är att HIV-2 är mindre smittsamt och har ett långsammare 
sjukdomsförlopp jämfört med HIV-1 (4). 	  
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LIVSCYKELN FÖR HIV 
 
HIV viruset angriper framför allt en viss sorts värdceller i människor, T-hjälparlymfocyter, 
men även andra celler som uttrycker CD4-receptorer på sin yta. Dessa har en central roll i 
immunförsvaret där de har till funktion att skydda kroppen mot infektioner och andra 
främmande ämnen. Viruset fäster sig på T-hjälparceller genom ett glykoprotein, gp-120, i sin 
ytstruktur som binder till CD4-receptorer på T-hjälparceller. Ytterligare en struktur på cellens 
yta kallad kemokinreceptor gör sammansmältningen mellan HIV-virusets hölje och 
cellmembranet möjlig. På så vis tar virusets arvsmassa sig in i cellen och därefter påbörjas 
transkription av virusets arvsmassa som består av enkelsträngat RNA till dubbelsträngat 
DNA, den arvsmassa som finns hos människor. Denna process går i motsatt riktning jämfört 
med den naturliga riktningen i humana celler där DNA bildas ur RNA. HIV-viruset bär med 
sig ett virusspecifikt enzym som kallas för omvänt transkriptas, eller på engelska reverse 
transcriptase, som utför denna syntes (5, 6). HIV-viruset benämns därför retrovirus där ordet 
”retro” betecknar just denna omvända ordning (7).  
 
Det nybildade provirus-DNA:t smälter sedan samman med värdcellens DNA och inkorporeras 
i cellens genom. Enzymet som driver denna process kallas för integras. Proviruset kan 
antingen hamna i en vilofas och aktiveras vid ett senare tillfälle eller direkt styra den 
infekterade cellen till att producera nya viruspartiklar. Nya proteinkomplex som tillverkas 
kopplas samman till viruspartiklar men innan detta sker måste en del av dessa klyvas i mindre 
delar för att en slutlig ihopsättning av viruspartikeln kan ske. Klyvningen katalyseras av 
ytterligare ett virusspecifikt enzym som kallas för proteas. De färdiga viruspartiklarna 
knoppas därefter av från cellytan för att vidare infektera andra celler (5, 6). 
 

SMITTSPRIDNING, SYMTOM, DIAGNOS 
	  
Den huvudsakliga överföringen av viruset sker genom direktkontakt av de infekterade 
individernas kroppsvätskor. Detta genom oskyddad sexuell kontakt, blod vid t.ex. 
blodtransfusioner och organtransplantation samt via förorenade sprutor som delats av flera 
personer vid t.ex. narkotikamissbruk. Infektionen kan även överföras från en HIV-smittad 
mor till hennes barn i samband med graviditet, förlossning och amning (3). Det finns ingen 
evidens för smittspridning via sociala kontakter, kyssar, beröring eller insektsbett (8). 
 
Ett par veckor efter smittillfället kan en primärinfektion uppstå med symptom i form av: 
feber, halsont, lymfkörtelsvullnad och hudutslag över bål och rygg. Dessa tidiga symptom 
uppträder hos cirka hälften av de som får en HIV-infektion och för en del är symtomen 
lindriga och snabbt övergående medan vissa upplever kraftigare symptom och behöver söka 
sjukvård (9). När symptomen av primärinfektionen avtar övergår sjukdomen i en latensfas 
som kan pågå under flera år. Under denna asymtomatiska fas befinner sig HIV-viruset kvar i 
kroppen och bryter långsamt ner immunförsvarets CD4-celler. När CD4-nivån sjunkit under 
200/µμL  ökar risken att drabbas av opportunistiska infektioner och tumörsjukdomar som 
kännetecknar AIDS; herpesinfektioner, svampinfektioner, lunginflammation, långvariga 
diarréer och andra tumörer (10). Det tar ungefär 10 år innan en obehandlad HIV-infektion 
övergår i AIDS men de individuella variationerna är stora (5). 
 
Diagnostisering av HIV i Sverige sker med hjälp av kombinationstester som detekterar 
förekomst av både antigen (en del av viruset) och antikroppar (ämnen som produceras av 
immunförsvaret mot viruset) i ett blodprov. Påvisning av antikroppar är den säkraste metoden 
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för att fastställa en HIV-diagnos (11). Antigentest används endast för att påvisa en väldigt 
tidig primärinfektion, då antikroppar uppträder först inom två månader efter smittillfället (10). 
Vid negativt provresultat efter misstänkt smittotillfälle rekommenderas en uppföljningstid på 
sex veckor vid kombinationstester för att utesluta en HIV-infektion. För tester med snabbsvar 
rekommenderas en uppföljningstid på åtta veckor (11).  
 

MEDICINSK BEHANDLING  
 
Idag finns ännu inget botemedel mot HIV-infektionen, men under de senaste decennierna har 
effektiva bromsmediciner utvecklats för att dämpa sjukdomsförloppet och insjuknandet i 
AIDS (se tabell I). En kombinationsbehandling bestående av tre läkemedel eller fler infördes 
1996 och benämns highly active antiretroviral therapy (HAART) eller antiretroviral therapy 
(ART). Denna metod uppvisade god effekt med minskning på sjuklighet, dödlighet och 
uppkomst av resistensutveckling (12, 13).  
 
De nationella rekommendationerna kring antiretroviral kombinationsterapi i Sverige och 
Sydafrika är likvärdiga. Standardbehandlingen är i första hand en ritonavir boostrad 
proteashämmare (PI/r), integrashämmare (INI) eller en icke-nukleosid RT-hämmare (NNRTI) 
som kombineras tillsammans med två nukleosidanaloger (NRTI) (14,15). I Sverige är 
spridningen av HIV väldigt låg genom god tillgång till effektiv och kostnadsfri behandling. 
Minst 95 % av de HIV-positiva står idag på läkemedelsbehandling (3). Trots medicinska 
framsteg är AIDS den vanligaste dödsorsaken i Sydafrika och av de 7 miljoner som lever med 
sjukdomen står drygt 48 % på behandling (2). För de som har tillgång till behandling återstår 
fortfarande utmaningar kring följsamhet, läkemedelsinteraktioner, biverkningar och 
resistensutveckling för att uppnå ett lyckat behandlingsresultat (16). Följsamhet definieras 
som patientens förmåga att följa behandlingsplaner, ta medicin enligt förskrivna tider samt 
restriktioner kring livsstil och mat (17). Om doser av läkemedlen tas på ett inkorrekt sätt eller 
hoppas över startar viruset igång sin virusproduktion med större risk för mutationer i virusets 
arvsmassa. Dålig följsamhet ökar därmed risken för resistensutveckling mot givna läkemedel 
(13). 
 
Forskning pågår för framtagning av ett säkert och effektivt vaccin för att begränsa 
sjukdomens spridning, inte minst i utsatta områden (18). Att utveckla ett HIV-vaccin är dock 
en stor utmaning då retroviruset har en av de mest komplicerade livscyklerna. Viruset 
existerar i flera olika varianter då den har en väldigt hög mutationsfrekvens samt utgör även 
avsaknaden av en fungerande djurmodell som avspeglar människans immunförsvar för 
vaccintestning en del av barriärerna i framställningen (19). 
 

ANTIRETROVIRALA LÄKEMEDEL 
 
Viruset använder sig av värdcellens metaboliska system för att utföra replikation och därmed 
är det svårt att utveckla läkemedel som enbart verkar mot viruset utan att de mänskliga 
cellerna tar skada. Dock har virusspecifika enzymer så som omvänt transkriptas, integras och 
proteas visat sig vara potentiella läkemedelsmål. Godkända läkemedel mot HIV som finns 
tillgängliga idag indelas i sex olika grupper då de hämmar virusets livscykel på olika vis (se 
figur 2): 
 

• Nukleosidanaloger (nucleosid reverse transriptase inhibitors, NRTI) liknar de 
naturliga nukleosiderna i DNA och RNA. När dessa binder till enzymet omvänt 
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transkriptas och byggs in som falska byggstenar i DNA-kedjan förhindras 
omvandlingen av virusets RNA till DNA och därmed bildningen av viruspartikeln.  
 

• Icke-nukleosid RT-hämmare (non-nuncleosid reverse transcriptase inhibitors, 
NNRTI) binder in till enzymet omvänt transkriptas aktiva site och inhiberar det direkt, 
utan att inkorporeras i virusets DNA. 

 
• Fusionshämmare motverkar sammansmältning mellan HIV-viruset och värdcellen. 

 
• Integrashämmare blockerar integrasenzymet vilket medför att virusets genom inte kan 

inkorporeras i värdcellens arvsmassa.  
 

• Inträdeshämmare, CCR5-hämmare blockerar en specifik mottagare på cellytan vilket 
förhindrar viruset från att inträda i värdcellen.  

 
• Proteashämmare blockerar proteasenzymet och förhindrar att de stora 

proteinkomplexen klyvs i mindre delar, vilket krävs för att viruspartiklar ska kunna 
bildas och infektera celler (20). 

 
 

 
Figur 2. Visar hur CD4-cellen infekteras av ett HIV-virus samt hur de olika klasserna av 
antiretrovirala läkemedel verkar för att hämma viruset. Nukleosidanaloger, NRTI fungerar som 
konkurrerande byggstenar i DNA-kedjan. Icke-nukleosid RT hämmare, NNRTI inhiberar enzymet 
omvänt transkriptas. Fusionshämmare, FI inhiberar fusionen mellan värdcellen och HIV-viruset. 
Integrashämmare, INI hämmar integras enzymet och därmed inkorporeringen av virusets DNA i 
värdcellens arvsmassa. Inträdeshämmare, CCR5-hämmare binder till ytreceptorer på värdcellen och 
förhindrar virusets inträde i cellen. Proteashämmare, PI blockerar proteas enzymet så att det inte kan 
klyva stora proteinkomplex till mindre delar för att slutlig sammansättning av viruspartikeln ska kunna 
ske. Figuren är omarbetad från (20). 
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Tabell I. Sammanställning av ett urval av läkemedel som används mot HIV. (14) 
	  

NRTI*	   NNRTI**	  
	  

	   Proteashämmare	  

	  
abakavir 
didanosin 
emtricitabin 
lamivudin 
stavudin 
tenofovir 
zidovudin 

	  
efavirenz 
etravirin 
nevirapin 
rilpivirin 

	  
atazanavir 
darunavir 
lopinavir 
ritonavir 
 

	  
	  

Integrashämmare	   Hämmare	  av	  kemokin-‐	  
Receptor	  (CCR5)	  

	   Fusionshämmare	  

 
doultegravir 
elvitegravir 
raltegravir 

 
maraviroc 

 
enfuvirtid 
 

	  
NRTI* = nucleosid reverse transriptase inhibitors  
NNRTI** = nucleosid reverse transriptase inhibitors	  

 

SYFTE 
 
Avsikten med examensarbetet är att undersöka förskrivarnas och patienternas följsamhet till 
de nationella rekommendationerna för antiretroviral behandling av HIV/AIDS i Sverige 
respektive Sydafrika. 
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MATERIAL OCH METOD 
 
Detta examensarbete är en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar som är hämtade ur 
databasen PubMed och AOSIS. Sökord som kombinerades och användes vid artikelsökningen 
var: HIV, treatment, Africa, antiretroviral therapy, adherence, Swedish, zidovudine, tenofovir, 
Sweden, outcomes och South Africa.  
 
Kriterier för val av vetenskapliga artiklar var att: I) studierna skulle vara utförda på vuxna 
människor, II) artiklarna inte var äldre än tio år och III) att de var skrivna på engelska. 
Artiklarnas titel och abstrakt lästes igenom innan de valdes ut. Sökningar av artiklar 
genomfördes mellan mars 2017 och maj 2017. Databassökningen redovisas i tabell II. 
 
I detta arbete har artiklar granskats som redovisar behandlingen av HIV i två länder; 
Sydafrika och Sverige. Sydafrika är valt då det är det land i världen som är hårdast drabbat av 
HIV-epidemin. 	  
 
 
Tabell II. Databassökningen av vetenskapliga artiklar. 

Databas	   Sökord	   Avgränsningar	   Antal	  
Träffar	  

Utvalda	  
artiklar	  

 
Pubmed 

 

antiretroviral, 
therapy, Africa, 

tenofovir, 
zidovudine 

 

 
10 years 
humans 

 
 

79 

 
 

1 

 
Pubmed 

Hiv, treatment, 
outcomes, 
Sweden 

 

clinical trial 
10 years 
humans 

 
22 

 
1 

 
Pubmed 

treatment, 
outcomes, HIV, 

tenofovir, 
South Africa 

 

 
10 years 
humans 

 
52 

 
1 

 
AOSIS 

adherence, 
antiretroviral, 

treatment, 
South Africa 

 

  
 

76 

 
 

1 

 
Pubmed 

adherence, hiv, 
Sweden, 

 

 
humans 

 
66 

 
1 

 
Pubmed 

    HIV therapy, 
Swedish 

 
10 years 

 
73 
 

 
1 
 

 
Pubmed 

     tenofovir, 
South Africa 

          10 years 
humans 

 
180 

 

 
1 
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RESULTAT 
	  

STUDIE ETT 
 
Increases in regimen durability associated with the introduction of tenofovir at a large 
public-sector clinic in Johannesburg, South Africa 
Brennan et al., Journal of the International AIDS Society 2013, 16:18794 
___________________________________________________________________________ 
 
Syfte 
Syftet med studien var att över tid utvärdera om antalet läkemedelssubstitutioner minskat efter 
introduceringen av tenofovir i Sydafrika.  
 
Metod 
En kohortanalys genomfördes vid Themba Lethu Clinic i Sydafrika där alla behandlingsnaiva, 
> 18 år, icke-gravida patienter som initierade en standard förstahands ART-behandling mellan 
april 2004 och december 2011 inkluderades. Före april 2010 bestod förstahandsregimen av 
stavudin eller zidovudin tillsammans med lamivudin och antingen efavirenz eller nevirapin. 
Efter april 2010 ersattes stavudin med tenofovir enligt Sydafrikas nya nationella 
behandlingsrekommendationer.  
 
Den primära utfallsvariabeln var andelen patienter som genomgått substitution av ett 
läkemedel under ART-behandlingens första 12 månader. Definitionen av en 
läkemedelssubstitution var ändring av läkemedel som inte var proteashämmare och alla 
ändringar till en sekundär behandlingsrekommendation exkluderades. Uppföljningstiden 
startade vid initiering av ART och avslutades vid läkemedelssubstitution, initiering av andra 
linjebehandlingar, avbrytande av behandling, förlust, dödsfall eller slutförande av 12 
månaders uppföljning. 
 
Utvärderingen av sambandet mellan initieringsår av ART samt antiretroviral läkemedelstyp 
med NRTI-substitutioner under de första 12 månaderna genomfördes med hjälp av två 
separata Cox proportionella riskregressionsmodeller. 
 
Resultat 
Bland sammanlagt 19699 patienter som inkluderades i studien inträffade 1964 
läkemedelssubstitutioner under uppföljningsperioden. Av dessa 1964 substituerades endast en 
NRTI hos 1610 (82 %) personer och 354 substituerade endast en NNRTI under de första 12 
månaderna. Trots förändringar i de nationella riktlinjerna med övergång från stavudine till 
tenofovir initierade 706 patienter stavudin-behandling och 164 initierad zidovudin-behandling 
på grund av kontraindikationer mot tenofovir.  
 
Mellan åren 2005 och 2010 varierade andelen läkemedelssubstitutioner från 227 stycken (10,1 
%) till 330 stycken (13,1 %). Läkemedelssubstitutionerna minskade till 165 stycken (5,6 %) 
under 2011 efter övergången till tenofovir. Lägst andel substitutioner inträffade i 
behandlingsgruppen med tenofovir med 5,1 % jämfört med zidovudin 11,3 %, stavudin 30 mg 
10,5 % och stavudin 40 mg 14,4 %. 
 
Med hjälp av Cox proportionella-hazard regressionsmodell som var justerad för 
demografidata (ålder och kön) samt kliniska egenskaper vid behandlingsstart (CD4 halt, 
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hemoglobin, kroppsmassindex) kunde det påvisas att dubbelt så stor risk för substitution 
förelåg hos patienter som initierade ART före 2011 jämfört med de som initierade ART under 
2011. Närapå trippel så stor risk för substitution löpte de patienter insatta på zidovudin med 
hazard ratio (HR som är ett riskmått som analyseras över tid) på 2,8 (95 % konfidensintervall: 
2,1- 3,7) och stavudin 30 mg (justerad HR: 2,7; 95 % CI: 2,1- 3,3) samt nästan en fyrdubblad 
risk hos de på stavudin 40 mg (justerad HR: 3,6; 95 % CI: 2,8- 4,6) jämfört med patienter som 
var insatta på tenofovir. 
 
Patienter med mild, måttlig eller svår njursvikt löpte större risk för läkemedelssubstitution 
under behandlingens första 12 månader. Nevirapin (12,5 %) i kombination med tenofovir 
uppvisade större risk för läkemedelssubstitution jämfört med efavirenz (4,5 %). Orsaken till 
läkemedelssubstitution kunde fastställas hos 932 (47,5%) patienter. Substitution från stavudin 
skedde på grund av neuropati, hyperlactatemi och lipodystrofi. Toxiciteten visade sig vara 
lägre hos patienter med lägre dos av stavudin. Anemi, lipodystrofi och hyperlactatemi var 
bidragande till substitution från zidovudin medan ungefär 25 % av tenofovir-substitutionerna 
inträffade på grund av njurinsufficiens (21).  

 

STUDIE TVÅ 
	  
Comparison of Tenofovir, Zidovudine, or Stavudine as Part-Line Antiretroviral 
Therapy in Resource-Limited-Setting: A Cohort Study 
Velen et al., Public Library of Science 2013; 8(5): e64459 
 
 
Syfte 
Studiens syfte var att göra en jämförelse mellan tenofovir, stavudin och zidovudin med hjälp 
av utfallsmåtten: enskild läkemedelssubstitution, HIV-RNA suppression, förhöjd CD4 nivå, 
vårdförlust och mortalitet. 
 
Metod 
Personer som inkluderades i studien var HIV-infekterade och involverade i ett samhälls- eller 
arbetsplats HIV-vårdprogram i Sydafrika. De var även behandlingsnaiva, äldre än 17 år, 
startade den antiretrovirala behandlingen mellan 1 juni 2007 och 30 juni 2009 med 
behandlingskombinationerna av TDF, d4T (30 mg två gånger dagligen) eller AZT, lamivudin 
(3TC) / emtricitabin (FTC) med antingen EFV eller NVP. De patienter som fick 40 mg av 
d4T eller om dosen inte dokumenterades, exkluderades ur studien. För att möjliggöra en 24 
månaders uppföljning av alla deltagare avslutades studien inte förrän den 30 juni 2011.  
 
Vid initiering av ART med de olika NRTI preparaten jämfördes patienternas karakteristika 
med hjälp av chi-kvadrat eller ett Kruskal-Wallis test. Bedömning av risken för NRTI 
substitution av ett enskilt läkemedel gjordes med hjälp av en tid-till-händelse riskanalys, där 
de konkurrerande riskfaktorerna var dödlighet och förlust av vård. Dödligheten beräknades 
baserat på riskkvoten hazard ratio medan en Poisson model användes till att beräkna 
incidenthastigheter för förlust av vårduppföljningen. För att utvärdera HIV-RNA 
suppressionen mättes andelen HIV-RNA 400 celler/mL vid 24 månader. CD4 halten 
bedömdes utifrån hur den förändrats över en tid på 24 månader med antiretroviral behandling. 
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Resultat 
Totalt 8864 patienter påbörjade ART, varav 2668 exkluderades på grund av att de hade 
exponerats för antiretrovirala läkemedel tidigare och därmed inte var behandlingsnaiva vid 
initiering av behandlingen, yngre än 17 år eller blev insatta på en behandling utöver de som 
var tillåtna. Av de 6196 patienter som uppfyllde inklusionskriterierna fick 665 patienter TDF 
initialt medan 4179 (68 %) fick d4T och 1352 (22 %) fick AZT. Under vårduppföljningen 
förlorades 500 patienter och 1610 patienter dog.  
 
Under de första 6 månaderna av ART var riskförhållandet HR 2,3 för substitution av d4T 
respektive 5,2 gånger för AZT jämfört med TDF. Från 6 månader framåt förändrades HR för 
substitution till 10 för d4T och 4,4 för AZT jämfört med TDF. Virologisk suppression 
uppnåddes hos 74 % av TDF patienterna, 83 % av d4T samt 70 % av de som fick AZT. Till 
skillnad från TDF var vårdförlusten högre för d4T och AZT med 1,5 respektive 1,2. Den 
justerade HR för dödlighet var högre för d4T och AZT med 1,5 respektive 1,2 jämfört med 
TDF. CD4 nivån ökade årligen med 67 respektive 79,2 celler/mm3/år för TDF och d4T medan 
återhämtningen av cellerna var långsammast med 53,1 celler/mm3/år för AZT. Studien stödjer 
WHO:s rekommendation av TDF som första handsval vid ART då läkemedlet under 24 
månader uppvisade lägre risk för mortalitet och substitution till annat NRTI läkemedel än för 
30 mg d4T eller AZT (22).  
 
 

STUDIE TRE 
	  
The Impact of Choice of NNRTI on Short-Term Treatment Outcomes among HIV-
infected patients Prescribed Tenofovir and Lamivudine in, South Africa 
Shearer et al., Public Library of Science 2013; 8(8):e 71719 
 
 
Syfte 
Syftet med studien var att under ett år med antiretroviral behandling undersöka om frekvensen 
av virologisk suppression, virologisk svikt och bortfall skilde sig åt mellan patienter som 
behandlades med nevirapin respektive efavirenz i kombination med tenofovir och lamivudin. 
 
Metod  
Informationen för denna analys hämtades från Themba Lethu Clinic i Johannesburg, 
Sydafrika. Vid tillfället då studien genomfördes följdes riktlinjer där patienter med CD4 nivå 
< 200 celler/µμL  var lämpade att delta. Vid initiering av ART togs laboratorieblodprover och 
övervakningstester (virusmängden, CD4 nivå) samt vid sex månader, tolv månader och 
därefter årligen. Uppföljningen av patienterna skedde varannan månad under första halvåret 
och därefter var tredje månad om patientens tillstånd ansågs vara stabilt.  
 
Data analyserades på patienter som var berättigade till behandling, ART-naiva, icke-gravida, 
äldre än 18 år och utan tuberkulosinfektion. Patienter som exkluderades var kvinnor och män 
insatta på nevirapine med CD4 nivåer på >200 celler/µμL  respektive >400 celler/µμL på grund 
av ökad risk för biverkningar. Patienterna påbörjade en kombinationsbehandling av antingen 
TDF-3TC-NVP eller TDF-3TC-EFV mellan april 2010 och juli 2011. Nevirapin 
administrerades som en 200 mg tablett en gång dagligen under två veckor och därefter två 
gånger dagligen. Efavirenz ordinerades som en tablett på 600 mg en gång dagligen eller två 
tabletter på 200 mg en gång dagligen för patienter vars vikt var lägre än 40 kg.  
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Den primära effektvariabeln var virologisk suppression (virusmängd på <400 kopior/ml minst 
en månad efter påbörjad behandling) och viral svikt (virusmängden på >1000 kopior/ml vid 
två på varandra följande tillfällen mellan 2 veckor och 6 månader, minst 4 månader efter 
påbörjad behandling). Det sekundära effektmåttet var bortfall (mortalitet eller förlust för 
uppföljning). De patienter som var >3 månader sena till ett planerat kliniskt besök utan ett 
senare besök definierades som förlust av uppföljning. Sista effektmåttet var byte av minst ett 
läkemedel från den ursprungliga behandlingen. Uppföljningen av patienterna skedde under 
högst 12 månader efter påbörjad ART. Modifierad Poisson regression med feluppskattning 
användes för att beräkna riskförhållanden (RR) och 95 % konfidensintervall (CI) för varje 
utfallsvariabel.  
 
Resultat 
Sammanlagt 2385 patienter fullföljde studien där 2254 (94,5%) behandlades med TDF-3TC-
EFV och 131 (5,5 %) med TDF-3TC-NVP. Av dessa inträffades 415 dödsfall eller förlorad 
uppföljning inom ett år efter påbörjad ART. I NVP-gruppen skedde 19 bortfall (14,5 %) och i 
EFV-gruppen 396 bortfall (17,6 %). Virologisk suppression inträffade hos sammanlagt 1593 
patienter (86,1 %), i NVP-gruppen 81 (79,4 %) och i EFV-gruppen 1512 (86,5 %). Viral svikt 
inträffade hos 117 (6,6 %) patienter, varav 101 (6,1 %) i EFV-gruppen och 16 (16,2%) i 
NVP-gruppen. Efter justering av baslinje karakteristika var risken för viral svikt ungefär två 
gånger högre hos de som behandlades med nevirapin jämfört med efavirenz (aRR: 1.84; 95 % 
CI: 1.02 - 3.31).   
 
Av 2385 patienter bytte 241 (10,1%) till ett annat läkemedel i kombinationsbehandlingen 
inom ett år efter ART initiering. Av nevirapin patienterna var det 38 stycken (29 %) jämfört 
med 203 stycken (9 %) av efavirenz patienterna. Inga större skillnader kring virologisk 
suppression eller bortfall kunde påvisas mellan behandlingsgrupperna, däremot inträffade 
virologisk svikt i betydligt större grad hos patienter som behandlades med TDF-3TC-NVP 
jämfört med TDF-3TC-EFV (23). 
 

STUDIE FYRA 
	  
Lopinavir/ritonavir, atazanavir/ritonavir, and efavirenz in antiretroviral-naive HIV-1-
infected individuals over 144 weeks: An open-label randomized controlled trial 
Andersson et al., Scandinavian Journal of Infectious Diseases 2013; 45: 543-551 
 
 
Syfte 
Syftet med studien var att under 144 veckor undersöka effektiviteten av atazanavir boostrad 
med ritonavir, lopinavir boostrad med ritonavir eller efavirenz, i kombination med två 
nukleosidanalog RT hämmare.  
 
Metod 
Studien var en prospektiv, öppen, randomiserad och kontrollerad studie som utfördes på 29 
olika platser i Sverige och Norge mellan april 2004 och december 2009. Patienter som 
rekryterades var HIV-infekterade, äldre än 16 år och ART-naiva. Inga restriktioner fanns 
kring CD4 tal och en pågående opportunistisk infektion ansågs inte vara en exklusionskriterie.   
 
Patienterna randomiserades till att erhålla en behandling med antingen lopinavir/ritonavir 
(LPV/r) 400/100 mg två gånger dagligen, atazanavir/ritonavir (AZV/r) 300/100 mg en gång 
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dagligen eller efavirenz (EFV) 600 mg en gång dagligen, var och en i kombination med två 
NRTI. Läkarna tilläts efter sitt eget omdöme välja vilka NRTI preparat som skulle tilldelas 
och dessa fick lov bytas ut under behandlingens gång. Randomiseringen utfördes blockvis om 
sex patienter utifrån en datagenererad randomiseringslista av CD4 cellantal (<200 celler/µμL 
eller >200 celler/µμL) och HIV-RNA halt (<100000 kopior/mL eller >100000/mL). 
Undersökningar ägde rum dag 0 (baslinje dvs. första mätningen före behandling) och vecka 1, 
2, 3, 4, 12, 24, 48, 72, 96, 120 och 144. Patientbesöken vecka 1, 2 och 3 var frivilliga medan 
prover torgs de övriga veckorna för HIV-1 RNA-halt, CD4-celltal och laboratorietester.  
 
Primära utfallsvariabler var andelen patienter med HIV-RNA på < 50 kopior/mL vid vecka 48 
respektive 144. Sekundära utfallsvariabler var förändringar i CD4 halten från baslinjen tills 
vecka 144 samt förekomst av biverkningar, laboratorieavvikelser och förändringar av lipidhalt 
från baslinjen över tid.  
 
Resultat 
Totalt 239 patienter randomiserades varav 77 patienter tilldelades en behandling med EFV, 81 
fick AZV/r och 81 stycken fick LPV/r. Inga skillnader påvisades i de tre 
behandlingsgrupperna gällande baslinedemografi. Olika NRTI-preparat användes i de tre 
olika behandlingsgrupperna där 72 (89 %) patienter som tilldelades LPV/r fick zidovudin plus 
lamivudin, medan 54 (67 %) patienter i AZV/r gruppen och 56 (73 %) i EFV gruppen fick 
tenofovir plus emtricitabin.  
 
Med hjälp av intention-to-treat (ITT) analys visade resultat vid vecka 48 att 86 % i EFV-
gruppen, 78 % i AZV/r -gruppen och 69 % i LPV/r-gruppen uppnådde HIV-1 RNA-nivå på 
<50 kopior/ml. En signifikant skillnad påvisades mellan EFV och LPV/r medan vid vecka 
144 kunde inga signifikanta skillnader påvisas. Andelen patienter som uppnådde HIV-RNA 
nivå på <50 kopior/ml var 61 % i EFV-gruppen, 58 % i AZV/r-gruppen och 51 % i LPV/r-
gruppen. Patienter med CD4 halt <200 celler/µμL  eller HIV-1 RNA >100000 kopior/mL vid 
baseline hade liknande svarsfrekvens i samtliga behandlingsgrupper. Även CD4-nivån ökade i 
lika stor utsträckning från baseline till vecka 144 i alla tre grupper med 260 celler/µμL  i LPV/r, 
220 celler/µμL  i AZV/r och 215 celler/µμL  i EFV gruppen. 
 
Elva (14 %) patienter i LPV/r, 16 (20 %) i AZV/r och 9 (12 %) i EFV-gruppen upplevde viral 
svikt vid vecka 144. Trettio nio (48 %) patienter i LPV/r gruppen, 34 (42 %) i AZV/r gruppen 
och 30 (39 %) av EFV gruppen avbröt behandlingen före vecka 144 på grund av allvarliga 
biverkningar och viral svikt. Allvarliga biverkningar inträffade hos 2 (2,5 %) de som 
behandlades med LPV/r, 5 (6 %) med AZV/r och 2 (2,6 %) med EFV. Svårare grad av diarré 
upplevdes i större utsträckning hos patienter med LPV/r med 7 fall (9 %) jämfört med AZV/r 
3 fall (4 %). Illamående inträffade hos 11 patienter med LPV/r, 5 med AZV/r och 4 med EFV. 
Hudutslag inträffade hos 3 patienter i samtliga grupperna medan ökad bilirubin mängd 
förekom endast i AZV/r gruppen hos 27 (36 %) patienter. 
 
Slutligen kan det konstateras att vid vecka 48 var EFV/r överlägsen LPV/r, men inga större 
skillnader kunde påvisas mellan de tre behandlingsgrupperna efter 144 veckor (24).  
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STUDIE FEM 
 
HIV drug therapy duration; a Swedish real world nationwide cohort study on 
InfCareHIV 2009-2014 
Häggblom et al., Public Library of Science 2017 12(2):e0171227 
___________________________________________________________________________ 
 
Syfte 
Det huvudsakliga syftet med studien var att undersöka hur val av ett 3:e läkemedelspreparat 
tillsammans med två nukleosidanaloger samt hur andra faktorer påverkar behandlingens 
varaktighet i en riksomfattande HIV-kohort i Sverige. 
 
Metod 
De som inkluderades i studien var behandlingsnaiva vuxna patienter som skulle starta sin allra 
första behandlingsregim och behandlingserfarna vuxna patienter som skulle starta sin andra 
behandlingsregim med ett nytt 3:e läkemedelspreparat. Studien genomfördes mellan 1 januari 
2009 och 31 december 2014 i Sverige. Det 3:e läkemedlet var antingen från NNRTI-, 
proteashämmar-, eller integrashämmarklassen. Integrashämmaren doultegravir inkluderades 
inte i studien på grund av för kort uppföljningstid. Exklusionskriterier var patienter under 18 
år och de med HIV-2 infektion. Patienterna följdes upp tills behandlingsavbrott inträffade 
med det tredje preparatet, förlust av uppföljning, död eller tills studieperiodens slut. Om 
behandlingsavbrott inträffade i mer än 30 dagar räknades detta som avbrytande av 
behandlingen. Alla doseringar skedde enligt anvisningar: lopinavir och raltegravir två gånger 
dagligen, behandlingsnaiva patienter fick darunavir en gång dagligen medan 
behandlingserfarna fick ta den två gånger dagligen.  
 
För att mäta uppskattningen av riskförhållanden för avbrytande av behandlingen användes 
Multivariate Cox proportionella riskmodeller. Det vanligaste föreskrivna läkemedlet användes 
som referens. För behandlingsnaiva personer var det efavirenz och för behandlingserfarna 
personer darunavir. Behandlingstidens varaktighet användes som det primära effektresultatet 
eftersom detta mått reflekterar effektiviteten, toleransen och bekvämligheten av ett läkemedel. 
Andra effektvariabler som ingick i analysen var: ålder, kön, smittoväg, födelsegrupp, 
hepatitstatus, behandlingsår, CD4 halt vid baseline, nukleosidanaloger som användes samt år 
sedan initiering av ARV-behandling hos behandlingserfarna patienter. 
 
Resultat 
Sammanlagt inkluderades 4724 patienter och de 3:e preparaten som initierades av mer än 100 
behandlingsnaiva patienter inkluderades i analysen: efavirenz, rilpivirin, lopinavir, atazanavir, 
darunavir och raltegravir. Samma antiretrovirala läkemedel analyserades för 
behandlingserfarna patienter med tillägg av etravirin.  
 
Det vanligaste 3:e preparatet som användes bland de 2537 behandlingsnaiva patienterna var 
efavirenz (n=1096), följt av darunavir (n=504), atazanavir (n=386), lopinavir (n=292), 
rilpivirin (n=156) och raltegravir (n=149). Jämfört med efavirenz var patienter insatta på 
rilpivirin minst benägna att avbryta behandlingen (justerad HR 0,33) medan patienter insatta 
på lopinavir var mest benägna att avbryta behandlingen (justerad HR 2,80). Raltegravir var 
också associerad med tidigt behandlingsuppbrott (justerad HR 1,47) medan inga större 
skillnader påvisades mellan justerad HR för darunavir och atazanavir med efavirenz. Patienter 
som diagnostiserats med AIDS vid initiering av ART löpte större risk att avbryta sin 
behandling för tidigt jämfört med de som inte hade AIDS. De som hade en heterosexuell 
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smittoväg var mindre benägna för tidigt behandlingsavbrott jämfört med män som har sex 
med män (justerad HR 0,67). Det förelåg inget samband mellan för tidigt avbrytande av 
behandling och ålder, kön, hepatitstatus, födelseregion, CD4 nivå < 200 celler/µμL samt 
virusnivå > 100000 HIV-RNA kopior/mL vid behandlingens start.  
 
Bland de 2991 behandlingserfarna patienterna var darunavir det vanligaste 3:e preparatet. 
Med denna som referens hade patienter insatta på rilpivirin lägst sannolikhet för 
behandlingsavbrott (justerad HR 0,66) medan de övriga preparaten bidrog till större 
sannolikhet för tidigt behandlingsavbrott, särskilt lopinavir (justerad HR 3,58). CD4 nivå på < 
200µμL  eller virushalt på >50 HIV-RNA kopior/mL vid behandlingens start bidrog till ökad 
risk för tidigt avbrytande av behandlingen. Användning av andra nukleosidanalog-
kombinationer än ABC/3TC eller TDF/FTC var relaterad till en högre sannolikhet för 
behandlingsavbrott av det 3:e preparatet (16).  
 
 

STUDIE SEX 
	  
Adherence to treatment in Swedish HIV-infected patients 
Södergård et al., Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 2006, 31: 605-616 
___________________________________________________________________________ 
 
Syfte 
Syftet med studien var att mäta förekomsten av behandlingsföljsamhet i Sverige hos HIV-
infekterade patienter med antiretroviral behandling. 
 
Metod 
Rekryteringen av patienter gjordes från 30 olika infektionskliniker i Sverige. Alla HIV-
infekterade som var äldre än 18 år med pågående antiretroviral behandling sedan fyra 
månader tillbaka och som besökte klinikerna mellan december 2003 och juni 2004 
inkluderades i studien. Dessa patienter tilldelades ett anonymt frågeformulär som var 
tillgängligt på svenska, engelska, spanska, franska och thailändska vilket gjorde det möjligt 
för patienter med utländsk bakgrund att delta i studien. De patienter som inte förstod något av 
språken eller av sina vårdgivare bedömdes att inte kunna fylla frågeformuläret på grund av 
analfabetism, allvarlig psykisk sjukdom eller dåligt allmäntillstånd exkluderades.  
 
Frågeformuläret bestod av en 9-punkts självskattande följsamhetsskala, Morisky Medication 
Adherence Scale (MMAS) med en poängskala från 1 till 13, där 13 innebär fullständig 
följsamhet. Patienter med 11 poäng eller högre klassificerades som följsamma till sin 
läkemedelsbehandling medan de som fick lägre poäng än 11 klassificerades som icke 
följsamma. Enkäten innehöll frågor om socialdemografisk bakgrund, drogmissbruk, kontakt 
med psykiatrisk vård, tilltro på medicinens effektivitet, socialt stöd och följsamhet. Socialt 
stöd för medicinering bedömdes efter svar på två frågor; om patienterna hade närstående som 
de kunde vända sig till för att prata om deras behandling eller om patienterna hade närstående 
som påminner de om att ta medicinen. De som besvarade båda frågorna med nej betraktades 
ha bristande socialt stöd.   
 
Resultat 
Av 970 som var berättigade att delta i studien fullföljde 946 patienter (97,5%) 
frågeformuläret. Majoriteten av de som svarade var män och medelåldern var 45 år. Mer än 
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en sjättedel rapporterade att de hade problem med droger eller alkohol vilket påverkade 
följsamheten negativt och en fjärdedel var i kontakt med psykiatrisk vård. De flesta av 
patienterna var insatta på en medicinering två gånger dagligen och 90 % ansåg sig ha god 
kontakt med vården. En tredjedel hade tilltro till att medicineringen skulle förhindra dem från 
att bli allvarligt sjuka. Döljandet av sin HIV-status upplevde patienterna var det mest 
krävande med HIV. 
 
Sammanfattningsresultatet var 11 poäng och 561 patienter (63,5 %) klassificerades som 
följsamma till sin behandling. Nästan 40 % rapporterade att någon gång ha missat sin 
medicinering samtidigt hade över 97 % rapporterat att de inte missat ta sin medicin dagen före 
fullföljandet av enkäten. Sjuttiotre procent rapporterade att de hade familj eller vänner som de 
kunde vända sig till för att tala om deras behandling och 46 % hade närstående som påminde 
de om att ta deras medicin. Dock var det 23 % av patienterna som inte hade någon närstående 
att vända sig till eller som påminde de om att ta medicinen. Studien uppvisade att god 
följsamhet var associerad med högre ålder, god kontakt med vårdpersonal, inga alkohol- eller 
drogproblem samt kortare duration på nuvarande behandling (25).  
 
 

STUDIE SJU 
	  
Barriers to adherence to antiretroviral treatment in a regional hospital in Vredenburg, 
Western Cape 
Azia IN et al., S Afr J HIV Med. 2016;17(1), a476 
___________________________________________________________________________ 
 
Syfte 
Syftet med studien var att beskriva vilka barriärer som hindrar patienternas följsamhet till 
antiretroviral behandling på ett regionalt sjukhus i Vredenburg, Sydafrika. 
 
Metod 
Studiepopulationen utgjordes av patienter med HIV/AIDS som deltog i ART programmet på 
ett regionalt sjukhus i Vredenburg under mer än 6 månader före studiens start. Vårdpersonal 
på ART programmet kunde genom tillgång till medicinska journaler identifiera de patienter 
som inte var följsamma till sin behandling. Dessa patienter kontaktades för att genomgå en 
djupare intervju med läkare eller sjuksköterska för att eventuellt rekryteras till studien. Av de 
22 patienter som accepterade att medverka i studien var det slutligen endast 18 som 
intervjuades. Under hela studiens gång användes semi-strukturerade intervjuer på deltagarnas 
språk i en lämplig avskild miljö. Samtalen spelades in och översattes ordagrant till engelska. 
 
Resultat 
Information som erhölls från studiedeltagarna var kring följande teman: ekonomiska hinder, 
sociala hinder, hälsosystemhinder, terapirelaterade hinder, patient-relaterade hinder och 
kulturella hinder. Många respondenter talade om att på grund av fattigdom och arbetslöshet 
var det svårt för de att få ihop tillräckligt med pengar för att köpa mat och äta ordentligt före 
intaget av sin medicin. En äldre kvinna uttryckte missnöje över att Vredenburg-kliniken låg 
för långt bort för henne att kunna hämta sin medicin då hon ibland saknade transportpengar. I 
en del fall rapporterades det att vissa patienter avbröt sin behandling tvärt för att sänka sin 
CD4-nivå och på så vis bli väldigt sjuka och med detta övertyga läkare att kvalificeras för 
funktionshinder-ersättning.  
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Några patienter rapporterade att de slutade gå till ART-kliniken av rädsla att deras status 
oavsiktligt skulle avslöjas om de sågs i kön till kliniken regelbundet. En annan påpekade att 
om någon från samhället utförde långa diskussioner med en HIV-vårdgivare antogs det 
automatiskt att denna person hade HIV vilket bidrog till att en del missade viktiga möten med 
sina vårdgivare. En del patienter som slutade att gå till ART- kliniken på grund av rädsla 
kring deras status och uppmanade de patienter som gick till kliniken att sälja en del av sina 
läkemedel. En yngre kvinna berättar att hon började dricka alkohol för att dämpa 
depressionen som utvecklats på grund av stigmatisering och diskriminering av familj och 
vänner, vilket bidrog till att hon slutade ta sin medicin. Hälsosystemrelaterade barriärer var 
dålig läs- och skrivkunnighet, dålig uppföljning av patienterna, långa väntetider, brist på 
konfidentalitet kring hanteringen av patienternas HIV-status samt rädsla att drabbas av 
infektioner som bars av andra patienter. En kvinnlig patient upplevde biverkningar i form av 
klåda vilket gjorde att hon avbröt ART och en annan yngre kvinna avbröt sin behandling efter 
att hon tryckte sig må bättre.  
 
De flesta patienter med osunda rök- och alkoholvanor rapporterade att detta hindrade dem 
från att de sin medicin. Andra patient-relaterade barriärer till god följsamhet var glömska samt 
känslomässigt lidande orsakat av stigmatisering eller annan livskris som påverkade förmågan 
att fokusera på medicineringen. En kulturrelaterad faktor som hade dålig inverkan på 
följsamheten var användandet av tillblandad brygd av traditionella helare under en pågående 
ART behandling (17) 

DISKUSSION 
 
Resultatet från studierna som granskats redovisade att användning av antiretroviral 
kombinationsterapi bidrog till effektiv viral suppression hos HIV/AIDS infekterade patienter. 
De nationella förskrivar-rekommendationerna följdes väl i Sverige respektive Sydafrika då 
goda behandlingsresultat erhölls i studierna. Dock skilde sig den antivirala effekten och 
biverkningsprofilen åt beroende på vilken behandlingsregim som användes. Tenofovir i 
kombination med lamivudin och efavirenz uppvisade god effektivitet vilket stödjer båda 
nationernas nationella rekommendationer kring förstahandsregimen för vuxna patienter. 
 
I studie ett (21) och studie två (22) visar resultaten att en kombinationsbehandling med 
tenofovir leder till lägre risk för mortalitet och substitution till ett annat NRTI-läkemedel i 
jämförelse med zidovudin samt stavudin 30 mg respektive 40 mg. Trots stavudins goda 
effektivitet, kunde läkemedlet orsaka allvarliga biverkningar så som neuropati, hyperlactatemi 
och lipodystrofi. Zidovudin gav upphov till biverkningar i form av anemi, lipodystrofi och 
hyperlactatemi. Dessa oönskade effekter gav upphov till många läkemedelssubstitutioner före 
2010 då tenofovir ersatte stavudin i Sydafrika. Införandet av tenofovir med dess låga 
biverkningsprofil bidrog till minskad läkemedelssubstitution samt minskat byte till en mer 
kostnadskrävande andralinjesbehandling. Därmed stödjer dessa resultat WHO:s nuvarande 
förstalinjesrekommendation. Det som författarna anser kan vara nödvändigt är att undersöka 
effektiviteten samt biverkningar hos en lägre dos av stavudin än 30 mg för de regioner och 
länder som har begränsad tillgång till läkemedelsalternativ vid uppkomst av 
kontraindikationer för zidovudin eller tenofovir. Författarna poängterar även att fastän data 
inhämtades från en av de största HIV-klinikerna i Sydafrika med möjlighet att utvärdera 
läkemedelssubstitutioner över en längre tid är resultatet inte generaliserbart till andra kliniker. 
En annan svaghet i studien var bristande dokumentation kring orsakerna för substitution av 
läkemedlen hos 52,5% av patienterna.   
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I studie tre (23) påvisades det att den virologiska suppressionen var ungefär lika effektiv i 
båda behandlingsgrupperna med över 75 %. Trots relativt låga resultatsiffror kring viral svikt 
(tid till att virusnivån eventuellt ökar och når ett tröskelvärde), kunde det ändå fastställas att 
sannolikheten för behandlingssvikt var närapå två gånger högre hos patienter insatta på TDF-
3TC-NVP jämfört med TDF-3TC-EFV. Styrkorna med föreliggande studie var framför allt att 
nevirapin och efavirenz kunde jämföras direkt i en enda studie samt att förvirringen kring 
indikationer kunde reduceras då patienter som skulle ordineras en behandling på grund av 
graviditet eller tuberkulos exkluderades. Begränsningar i studien var osäkra uppskattningar på 
grund av lågt patientantal som ordinerades på nevirapin och avsaknad av mått på följsamhet 
för att kunna kontrollera dess betydelse för virologisk svikt. En eventuell underskattning av 
mortaliteten kan ha gjorts på grund av att drygt 61 % av de sydafrikanska patienterna 
uppfyllde kriteriet om att inneha ett nationellt identifikationsnummer för att kunna fastställa 
dödsfall med koppling till det nationella dödsregistret.  
 
Studie fyra (24) var en öppen, randomiserad och kontrollerad studie som undersökte effekten 
mellan lopinavir/r, atazanavir/r och efavirenz under 144 veckor. Resultatet visade att andelen 
patienter som erhöll HIV1-RNA < 50 kopior/mL var större i EFV- gruppen jämfört med 
LPV/r och AZV/r vid vecka 48. Däremot kunde inga signifikanta skillnader påvisas mellan 
samtliga behandlingsgrupper efter totalt 144 veckor. Den lägre responsen i LPV/r gruppen 
berodde framför allt på biverkningar samt att formuleringen av LPV/r ändrades under studiens 
gång, vilket bidrog till färre behandlingsavbrott mellan vecka 48 och 144. Diarré och 
illamående var vanligast i LPV/r gruppen medan hyperbilirubinemi inträffade hos över en 
tredjedel patienter i AZV/r gruppen. 
 
Författarna belyser en del svagheter i studien, dels att möjligheten att upptäcka små skillnader 
mellan grupperna minskade då den inte var utformad att påvisa ekvivalenssamband mellan 
läkemedlen. Ytterligare en faktor som kan ha påverkat studieresultatet är att NRTI-preparaten 
bestämdes av läkare då senaste uppdateringen har visat att tenofovir har bättre effekt än 
abakavir hos patienter med hög HIV-1-RNA-nivå vid baseline. Två behandlingsgrupper med 
ordination på en gång dagligen jämfördes med en behandlingsgrupp med ordination på två 
gånger dagligen. Den sistnämnda ordinationen kan ha bidragit till lite lägre följsamhet i LPV/r 
jämfört med de två andra grupperna då det optimala för att uppnå hög följsamhet är associerat 
med ett följa ett enkelt doseringsschema samt få antal tabletter.  
 
Studie fem (16) var en rikstäckande kohortstudie där syftet var att ta reda på vilka eventuella 
faktorer som har en inverkan på behandlingsdurationen vid användning av olika tredje 
preparat. I resultatet framgår det att behandlingsavbrott inträffade i ungefär lika stor 
utsträckning hos både de behandlingsnaiva och behandlingserfarna med flest avbrott med de 
som var insatta på LPV samt lägst med RPV. Att behandlingen med RPV var enkel med god 
följsamhet samt en fördelaktig biverkningsprofil var bidragande faktorer till de låga 
behandlingsavbrotten. Orsaken till de många avbrotten med LPV kunde troligtvis bero på 
behovet av läkemedlets ordination på två gånger dagligen. Dessutom slutade LPV att 
rekommenderas i de nationella riktlinjerna tidigt i studien på grund av mindre gynnsamma 
gastrointestinala biverkningar samt negativa effekter på blodlipider i jämförelse med de två 
andra proteashämmarna darunavir och atazanavir. Efavirenz användes mest hos 
behandlingsnaiva patienter. Darunavir som användes mest bland behandlingserfarna patienter 
uppvisade låg risk för behandlingsavbrott tack vare god effekt, få biverkningar samt låg risk 
för utveckling av resistens jämfört med övriga preparat, förutom rilpivirin.  
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En del brister i studien som belystes var främst att orsakerna till behandlingsavbrotten 
saknades och likaså en uppskattning på följsamheten samt att all data inte fanns inkluderat i 
InfCareHIV databasen. Därmed ansåg författarna att det skulle vara intressant att se hur 
socioekonomiska faktorer har betydelse för behandlingsdurationen. Författarna lyfter fram 
flera fördelar med en realtids kohortstudie jämfört med en randomiserad klinisk studie med 
framför allt möjligheten att studera effekten hos de mest använda HIV-behandlingarna i en 
nationell verklighetsdata kohort och dessutom under en betydligt längre observationsperiod. 
Ytterligare en fördel var att läkarna fick möjlighet att använda sig av sin medicinska expertis 
och på så vis individualisera behandlingen baserat på patientens egenskaper. Detta kunde 
reducera risken för toxiska behandlingsavbrott då läkarna exempelvis kunde undvika att ge 
efavirenz till patienter med psykiska besvär och därmed förhindra biverkningar i CNS. 
Slutligen vill författarna även poängtera att det är viktigt att beakta att olika läkemedel inom 
samma klass kan skilja sig i effektivitet och därmed har val av ett tredje preparat en väsentlig 
betydelse för behandlingsdurationen. 
 
Studie sex (25) var en tvärsnittsstudie som undersökte prevalensen av följsamhet hos patienter 
på antiretroviral behandling samt vilka faktorer som påverkade detta. God relation till 
vårdgivare, inga alkohol- eller drogrelaterade problem, ökad ålder samt kortare tid på befintlig 
behandling var associerat med god följsamhet. Bristande följsamhet visade sig vara förknippat 
med drog- eller alkoholmissbruk och rädsla för stigmatisering då majoriteten av patienterna 
ansåg att döljandet av sin HIV status från andra var mest krävande. Det är väldigt viktigt att 
påbörja antiretroviral behandling så snart en diagnos fastställts. Det är även viktigt att beakta 
att vårdpersonal och närstående har en betydelsefull roll för att goda behandlingsresultat ska 
uppnås och detta genom att stödja och motivera patienten till att vidta åtgärder som är 
gynnsamma för dennes välbefinnande.  
 
Svarsfrekvensen var väldigt hög med nästan 98 % vilket delvis beror på att frågeformuläret 
var tillgängligt på flera olika språk vilket resulterade i att patienter med annan bakgrund 
kunde delta. På grund av frågornas känslighet försökte svarsfrekvensen maximeras genom att 
frågeformulären var anonyma och informationen kunde inte erhållas från respondentens 
medicinska register. För att undvika bias på grund av oärlighet för att vilja framstå på ett sätt 
som är socialt önskvärt, var patienterna försedda med ett föradresserat kuvert som de själva 
kunde försegla innan det överlämnades till vårdpersonal. Förhoppningsvis bidrog det till att 
patienterna kände sig mer säkra på att deras anonymitet bevarades och var därmed mer 
benägna att svara uppriktigt. Att en del patienter inte kände sig säkra kring detta kan inte 
uteslutas då de exempelvis kan ha haft ett behov att rådfråga läkare eller annan vårdpersonal 
under samtidigt ifyllande av enkäten vilket kunde leda till en oavsiktlig påverkan av 
respondentens svar.  
 
 
Studie sju (17) var en deskriptiv kvantitativ studie där syftet var att beskriva vilka faktorer 
som påverkade icke-följsamheten hos patienterna. Resultatet visade att många patienter 
missade sina vårdbesök eller intag av doser på grund av rädsla för att deras HIV-status 
oavsiktligt skulle avslöjas. Otillräcklig tillgång till pengar till både transportkostnader eller 
mat för att kunna inta sina läkemedel enligt anvisningar var ytterligare en barriär. Patienter 
med högre inkomst visar sig ha bättre förutsättningar för lyckad följsamhet än 
låginkomsttagare. Utanförskap, stigma och diskriminering av HIV- och AIDS-drabbade 
patienter i samhället skapade känslomässigt lidande och en del upplevde behov av att dricka 
osunda mängder alkohol. Rökning- och alkoholmissbruk hade en negativ inverkan på 
följsamhet då det troligtvis påverkade patienternas förmåga att motta stöd och motivation från 
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närstående. Dessutom var missbruk förknippat med glömska, trötthet och förvirring. Endast 
en patient avbröt sin medicinering på grund av biverkningar vilket visade sig att just i denna 
studie utgjorde biverkningar, pillerbörda, mat- samt vätskerestriktioner inget hinder för 
följsamheten. Att känna sig bättre hade både fördelar och nackdelar i studien. En del hade 
tilltro till att behandlingen skulle bidra till ett bättre välbefinnande och förlängd levnadstid, 
medan andra drog nytta av förbättringen genom att avsiktligt avbryta sin medicinering och 
återgå till en riskfylld livssituation.  
Forskarna i studien kunde inte genomföra alla intervjuer på grund av tidsbrist och ekonomiska 
hinder. En del intervjuer genomfördes dessutom av forskarassistenter vilket kan ha haft 
inflytande på kvaliteten av insamlad information och således resultatet. En annan begränsning 
i studien var att inga följsamma patienter intervjuades som eventuellt hade liknande 
upplevelser som de icke-följsamma. Forskarna hade på så vis kunnat undersöka vilka faktorer 
som bidrog till god följsamhet samt hur utmaningarna övervanns.  
 
Båda studierna kring följsamhet från Sverige respektive Sydafrika visade att 
substansmissbruk, samt rädsla för att bli utsatt för stigmatisering och diskriminering, var 
associerat med låg följsamhet. Sedan studien genomfördes i Sverige för drygt tio år sen, har 
kunskapen om sjukdomen samt samhällets attityder till HIV förbättrats, men det råder 
fortfarande problem i form av rädsla och okunskap både i det svenska och sydafrikanska 
samhället vilket är viktigt att motarbeta.  
 
En väsentlig faktor för god följsamhet som skiljer patientgrupperna åt mellan länderna är 
fattigdom. Alla HIV-smittade människor i Sverige erbjuds en specialiserad och kostnadsfri 
vård och tack vare goda resurser kan kliniker utvecklas och läkare samt hälsovårdspersonal 
utbildas. Detta har bidragit till de goda behandlingsresultaten samt den låga HIV-prevalensen 
i Sverige. Trots begränsade resurser är många ART-program i Sydafrika relativt billiga samt 
tillgången till antiretroviral behandling kostnadsfri. Däremot är det många patienter i 
Sydafrika som inte har samma ekonomiska förutsättningar som patienter i Sverige kring att 
erhålla kunskap om HIV och få tillgång till behandling. På grund av arbetslöshet och dåliga 
möjligheter till att erhålla bidrag har många patienter brist på pengar för att delvis kunna ta sig 
till regelbundna kontroller på vårdklinikerna samt köpa mat för att kunna ta sin medicin på ett 
korrekt sätt. Risken blir dessutom större att drabbas av andra infektioner eller HIV för de som 
är svårt undernärda.  
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SLUTSATS 
 
Införandet av kombinationsbehandling med antiretrovirala läkemedel har medfört en kraftig 
minskning av HIV-associerad morbiditet och mortalitet, inte minst i det hårt drabbade 
Sydafrika. De goda läkemedelseffekterna avspeglades i samtliga kliniska studier som 
genomfördes både i Sverige respektive Sydafrika vilket tyder på god följsamhet till 
behandlingsrekommendationer hos förskrivare. 
 
Prevalensen av följsamheten till rekommendationer för tenofovir-förskrivning som 
förstahandspreparat har ökat kraftigt under senaste åren då läkemedlet har uppvisat god 
effektivitet med en gynnsam biverkningsprofil och få läkemedelssubstitutioner. Valet av 
tredje preparat hade en betydelsefull roll för behandlingens duration och i Sverige användes 
efavirenz i störst utsträckning hos behandlingsnaiva patienter då lopinavir och atazanavir hade 
en sämre biverkningsprofil. Sydafrikanska studier visade att en kombination av tenofovir och 
lamivudin tillsammans med nevirapin bidrog till betydligt större risk för behandlingssvikt 
jämfört med efavirenz. Effektivaste kombinationen är således en behandling innehållande 
tenofovir tillsammans med lamivudin och efavirenz vilket stödjer Sydafrikas och Sveriges 
riktlinjer kring förstahandsrekommendation. 
 
Att noggrant följa givna ordinationer kring medicinering är avgörande för att uppnå ett gott 
resultat av HIV behandlingen. I Sverige var god relation till vårdgivare, högre ålder och 
kortare tid på befintlig behandling förknippat med god följsamhet. Alkohol- och 
drogmissbruk samt rädsla för att bli utsatt för stigma och diskriminering var bidragande 
faktorer till sämre följsamhet hos patientgrupperna i båda länderna. En väsentlig faktor som 
har en negativ inverkan på följsamheten är fattigdom vilket bör bekämpas för att förhindra 
spridningen av HIV/AIDS i Sydafrika.  
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