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Profylax och behandling av hivinfektion vid graviditet, 2017 
 

 

Profylax och behandling med antiretrovirala läkemedel har lett till en mycket låg smittöver-

föring av hiv från mor till barn i Sverige under senare år. Tillkomsten av nya läkemedel, för-

ändrad klinisk praxis, uppdaterade allmänna behandlingsrekommendationer och ökad kunskap 

om mor-barn överföring av hiv gör att det finns ett behov av återkommande uppdateringar av 

rekommendationerna för ”Profylax och behandling av hivinfektion vid graviditet”. Referens-

gruppen för Antiviral terapi (RAV) har därför vid ett expertmöte den 19 september 2017 

uppdaterat behandlingsrekommendationerna från 2013 [1, 2]. I den nya texten är aktuella 

behandlingsrekommendationer för icke-gravida beaktade [3, 4]. 

 

 

Väsentliga nyheter och principer i 2017 års behandlingsriktlinjer: 

 Förlossning med kejsarsnitt och profylax med tre läkemedel till det nyfödda barnet 

rekommenderas vid hiv RNA > 150 kopior/ml (tidigare > 50 kopior/ml). 

Behandlingsmålet odetekterbart hiv RNA kvarstår (se avsnitt 1.3.1). 

 Obstetrisk handläggning och förlossningssätt vid prematur vattenavgång och vid 

vattenavgång i fullgången tid följer samma rutiner som hos icke hiv-positiva.   

 Vaginal förlossning rekommenderas till välbehandlad kvinna (se avsnitt 2.6.1) med hiv 

RNA < 150 kopior/ml oavsett graviditetslängd om inga obstetriska kontraindikationer 

föreligger. 

 Behandling under graviditet bör påbörjas så snart som möjligt och bör fortsätta efter 

partus. 

 Pågående välfungerande hivbehandling vid konstaterad graviditet bör oftast behållas 

(för undantag se avsnitt 2.4.1). 

 Rekommenderade läkemedel och läkemedelskombinationer har uppdaterats. 

 En studie av assisterad befruktning för kvinnor som lever med hiv kommer att startas 

vid Reproduktionsmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Patienter från 

hela landet kommer att ha möjlighet att delta i studien. 

 
Rekommendationerna är som tidigare evidensgraderade och kompletterade med referenser. 

 
 

1. Bakgrund 

1.1 Hivöverföring från mor till barn 

1.1.1 Allmänt 

Mer än 90 % av alla barn som lever med hiv i 

världen har smittats av modern under fosterlivet, i 

samband med födelsen eller via amning. WHO 

beräknar att 2,1 miljoner barn levde med hiv 2016. 

Majoriteten av hiv-infekterade barn föds i Afrika 

söder om Sahara. Utan behandling med hivläke-

medel eller andra preventiva åtgärder är hiv-1-

transmissionen från mor till barn 15–25 % om 

modern inte ammar. Risken för virusöverföring 

mellan mor och barn ökar mot slutet av graviditeten 

och merparten smittade barn infekteras i nära 

anslutning till eller vid födelsen. Om modern är 

obehandlad och ammar är tilläggsrisken 10–15 % 

(Evidensgrad 1a). Tilläggsrisken minskar betydligt 

vid kombinationsbehandling under amningen och 

har i studier visats möjlig att få ned till 1,5 % [5]. 

1.1.2 Riskfaktorer och läkemedelsprofylax 

Kvinnans virusnivå i plasma är den starkaste 

riskfaktorn för smittöverföring till barnet [6] 

(Evidensgrad 1a), men risken är så låg som 0,4 - 0,5 

% hos välbehandlade kvinnor med odetekterbara 
virusnivåer. Maternell primärinfektion medför ofta 

mycket höga virusnivåer och därmed en ökad risk för 

transmission [7, 8]. Låga virusnivåer utan antiretro-

viral behandling (ART) är inte ett lika effektivt 

skydd mot smittöverföring [9]. ART och tidig 

kontroll av virusmängden samt bibehållen låg 

virusmängd under graviditeten och förlossningen är 

associerat med väsentligt minskad risk för mor-barn 

transmission [10, 11].  Tid för vattenavgång och 

förlossningssätt har inte visats ha betydelse hos 

välbehandlade patienter vid låga virustal [12-14]. 
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Betydelsen av prematuritet är också okänd i denna 

grupp.
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Fostervattenprov, skalpelektrod och andra invasiva 

ingrepp utgör en risk [15], men det är inte visat vid 

låga virustal. Transmissionsrisken vid fostervatten-

prov på kvinnor med kombinationsbehandling och 

hiv RNA < 50 kopior/ml är mycket låg [16, 17]. 

Zidovudin gavs till gravida kvinnor i den första 

studien (ACTG 076) som visade effekt av läke-

medelsprofylax på mor-barn transmission av hiv 

[18], och har av tradition oftast ingått i kombina-

tionsbehandling syftande till profylax mot mor-barn 

transmission av hiv sedan dess. I ACTG 076 gavs 

även intravenöst zidovudin till modern i samband 

med förlossningen samt zidovudin monoterapi till 

barnet. Det finns inget stöd för att zidovudin skulle 

vara överlägset andra NRTI-preparat vad gäller 

profylax mot mor-barn transmission och inte heller 

för att intravenöst zidovudin till välbehandlade 

kvinnor med låga virustal i anslutning till förloss-

ningen ytterligare minskar risken för smitta [19]. 

Postexpositionsprofylax efter födelsen har visats 

vara säkert [20, 21] och ha effekt. Kombina-

tionsprofylax till barn med hög risk för transmission 

har visats vara effektivare än monoterapi. Ingen 

skillnad i risken för fostret har påvisats mellan 

användandet av två eller tre preparat [22]. 

1.1.3 Förlossningssätt 

Elektivt kejsarsnitt som ensam åtgärd minskar 

risken för transmission till barnet med ca 50 % [23] 

(Evidensgrad 1b). Transmissionsfrekvensen är 0,4 – 

0,5 % om kvinnan utöver elektivt kejsarsnitt behand-

las med antiretroviral kombinationsterapi (minst tre 

preparat) och har mycket låg eller icke detekterbar 

virusnivå i blodet [24] (Evidensgrad 1a). Jämförbara 

låga transmissionssiffror har setts i kohorter med 

välbehandlade vaginalförlösta kvinnor [25, 26]. 

Efter att ha ökat fram till 2002–2004 har andelen 

elektiva kejsarsnittsförlossningar minskat i västra 

Europa [12] 

Hos välbehandlade kvinnor har elektivt kejsar-

snitt inte visats ha någon fördel ur transmissionssyn-

punkt, jämfört med vaginal förlossning [12, 27]. 

Kejsarsnitt innebär en ökad risk för komplikationer 

hos kvinnan, såsom trombos, infektion och blödning. 

Mot den bakgrunden finns det inte skäl att rekom-

mendera elektivt kejsarsnitt i fall där kombinations-

behandling resulterat i mycket låga eller odetekter-

bara virusnivåer i plasma [24]. Hiv kan finnas i 

förlossningskanalen även om det inte är påvisbart i 

plasma [28], vilket visats kunna korrelera med kor-

tare behandlingstid med läkemedel [29]. Någon ökad 

risk för överföring till barnet har dock inte påvisats. 

1.1.4 Svenska erfarenheter 

I Sverige minskade smittöverföringen från 25% 

till 8% när rutinmässig zidovudinprofylax infördes 

1994. Fortsatt minskad smittöverföring sågs från 

1998 relaterat till ökande andel elektiva kejsarsnitt 

och användande av antiretroviral kombinations-

behandling. Under de senaste tio åren har sju kända 

barn smittats av sina mödrar i samband med gravi-

ditet, förlossning och amning. I fyra av fallen var 

moderns hivinfektion inte känd vid tiden för barnens 

födelse varför mödrarna inte behandlades i syfte att 

förhindra överföring. I tre fall var moderns hivinfek-

tion känd och smitta till barnet potentiellt möjlig att 

påverka. I två av dessa fall var modern välbehandlad 

under hela graviditeten och i det tredje kom modern 

till Sverige sent i graviditeten och fick behandling 

endast en kort tid före partus. Årligen föds 60–80 

barn av hiv-infekterade kvinnor i Sverige indike-

rande en överföringsfrekvens på < 0,5 % hos kvinnor 

med känd hivinfektion. Årligen föds 60–80 barn av 

hiv-infekterade kvinnor i Sverige indikerande en 

överföringsfrekvens på < 0,5 % hos kvinnor med 

känd hivinfektion. I Sverige föder majoriteten av 

kvinnor som lever med hiv vaginalt. 

1.1.5 Hiv-2 

Risken för mor-barn transmission är lägre vid 

hiv-2 än vid hiv-1, vilket sannolikt beror på att 

virusnivåerna i blodet är lägre [30]. Även hiv-2 

infekterade kvinnor bör behandlas oavsett virusnivå. 

Behandlingen av hiv-2 är komplex eftersom hiv-2 

naturligt har nedsatt känslighet för flera antiretro-

virala läkemedel (se rekommendationen för behand-

ling av hivinfektion, www.sls.se/rav). Profylax och 

behandling vid graviditet hos hiv-2-infekterade 

kvinnor bör därför ske i nära samarbete med 

infektionsläkare som har vana av hiv-2 behandling. 

1.2 Hivläkemedel under graviditet 

1.2.1 Allmänt 

Kombinationsbehandling med läkemedel mot 

hiv under graviditet ges av två skäl; dels för att 

behandla kvinnans egen hivinfektion, dels som 

profylax för att hindra transmission av virus till 

barnet. Hiv-behandling kan ibland vara förenad med 

biverkningar, där det kan vara svårt att avgöra om t 

ex trötthet och gastrointestinala besvär är kopplade 

till medicineringen, graviditeten eller båda. 

1.2.2 Hivläkemedels effekt på foster och barn 

Inga fosterskadande effekter av ART finns 

dokumenterade. Dock bör försiktighet generellt iakt-

tas med nyintroducerade läkemedel under graviditet, 

p.g.a. osäkerhet om eventuell påverkan på fostret/-

barnet. Man har hittills inte påvisat någon ökning av 

det totala antalet missbildningar vid antiretroviral 

behandling under graviditet. I ”Antiretroviral Preg-

nancy Registry” (APR), en pågående prospektiv 

studie av främst amerikansk hivpopulation, sågs 

missbildningar hos 2,8 % av 8583 levande födda 

barn exponerade för hivbehandling under första 

trimestern, vilket var jämförbart både med dem som 

exponerats under senare del av graviditeten och en 

icke hivinfekterad kontrollgrupp (2,8 respektive 2,7 

%) [31]. Det finns visst stöd för att det istället 

föreligger en ökad missbildningsrisk vid obehandlad 

hiv under graviditet [32]. 

1.2.3 Farmakokinetik under graviditet, placenta-

passage och passage till genitalslemhinna 

En snabbare läkemedelselimination (clearance) 

har rapporterats för ett flertal läkemedel under 
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graviditet. Denna effekt är vanligen mest uttalad 

under tredje trimestern. Efter förlossningen normal-

iseras farmakokinetiken inom några dagar till 

veckor. Andra farmakokinetiska förändringar som 

beskrivits under graviditet är förändrad absorption, 

distributionsvolym och proteinbindning [28]. På 

grund av förändrad farmakokinetik kan ändrad läke-

medelsdosering under graviditet ibland övervägas i 

fall där signifikant läkemedelsresistens föreligger. 

Det varierar hur väl farmakokinetiken är studerad för 

de olika antiretrovirala läkemedlen under graviditet. 

NRTI: För abakavir och lamivudin påverkas farma-

kokinetiken i liten utsträckning vid graviditet. [33, 

34] och sedvanlig dos kan ges. Exponeringen för 

tenofovir och emtricitabin sjunker måttligt, en sänk-

ning som inte bedöms kliniskt relevant och inte 

kräver dosjustering [35, 36]. Data saknas för teno-

fovir alafenamid (TAF). Mekanistiskt finns det 

ingen anledning att misstänka någon påtagligt för-

ändrad TAF exponering. 

NNRTI: Under graviditeten induceras enzymer som 

metaboliserar läkemedlen i denna klass (induktion 

av CYP2C9, CYP2D6, och CYP3A4). För efavirenz 

ses ingen betydande påverkan av farmakokinetiken 

vid graviditet och ingen dosjustering behövs 

[37].  Exponeringen av rilpivirin sjunker med drygt 

30% [38]. Även denna modesta sänkning kan inne-

bära en risk för nedsatt effekt. Därför rekommen-

derar Europeiska läkemedelsmyndigheten försiktig-

het med användandet av rilpvirin vid graviditet (se 

Edurant produktresumé). Nevirapinexponeringen 

sänks med uppskattningsvis 20–30 % [39, 40] vilket 

inte är kliniskt relevant vid samadministrering med 

två fullt aktiva NRTI och sedvanlig dos kan ges. 

Etravirin kan ges utan dosjustering då nivåerna inte 

sjunker [41]. 

PI: Darunavirkoncentrationen sjunker med drygt 

35% under tredje trimestern, jämfört med  nivåer 

post partum, vid dosering med ritonavir en gång per 

dag (800 mg/100 mg [42, 43]. Ingen dosjustering 

krävs, förutsatt att det inte föreligger någon relevant 

proteashämmarresistens och kvinnan inte tar andra 

läkemedel som ytterligare sänker exponeringen av 

darunavir. Exponeringen av atazanavir (givet med 

ritonavir) minskar i ungefär samma utsträckning, 

vilket inte bedöms ha någon klinisk betydelse, enligt 

samma resonemang som ovan [44]. Lopinavir (i fix 

dos med ritonavir) är ett väl beprövat läkemedel vid 

graviditet och trots att exponeringen minskar krävs 

ingen dosjustering förutsatt att ingen resistens för 

preparatet föreligger [45]. 

Cobicistat är en alternativ boostrare som del av 

fixdosprodukter med darunavir (Rezolsta, Symtuza) 

och atazanavir (Evotaz). Cobicistatexponeringen har 

visats sjunka påtagligt under graviditet (se nästa 

stycke). Det finns anledning att tro att exponeringen 

av darunavir och atazanavir kan bli alltför låga efter-

hand under graviditeten för att garantera bibehållen 

full effekt. En dedikerad studie av darunavirexpone-

ring har nyligen genomförts (cobicistat som boost-

rare) men data har inte ännu inte presenterats. 

Integrashämmare: Ingen dosjustering krävs vid be-

handling med raltegravir [46, 47]. För dolutegravir 

sågs hos ett begränsat antal kvinnor en ca 30% 

sänkning av AUC under andra och tredje trimestern 

[48]. Detta är sannolikt en följd av induktion av 

IGT1A, enzymet som står för huvuddelen av meta-

boliseringen och som induceras under graviditet. För 

patienter utan dokumenterad integrashämmarresi-

stens medför detta inget behov av dosjustering. För 

elvitegravir (i fixdos med cobicistat/FTC/TDF eller 

TAF) rapporteras kraftigt sänkta nivåer under andra 

och tredje trimestern med en AUC reduktion på 

drygt 50% och Cmin värden ca 85 % lägre än post 

partum. Sänkningen är markant och kan innebära 

risk för virologisk svikt och möjlighet till dosjust-

ering finns inte (endast fixdos-produkter).  

Läkemedel som sällan används i Sverige diskuteras 

ej i dessa behandlingsriktlinjer. Detaljerad informa-

tion finns till exempel på https://aidsinfo.nih.gov/-

guidelines/htmltables/3/4868. 

Passage över placenta och genitalslemhinna 

De flesta nukleosidanaloger passerar i stor ut-

sträckning över placenta till fostret (t.ex. zidovudin, 

lamivudin, abakavir, emtricitabin, TDF). Beträf-

fande TAF saknas tillräckligt med data. Nevirapin 

passerar snabbt och fullständigt över placenta och 

ger en hög serumkoncentration hos fostret om 

modern intar preparatet minst en timme före förloss-

ning [49] och motsvarande ses för raltegravir [50, 

51]. I studerade fall har proteashämmare i liten 

omfattning visats passera placentabarriären [52]. 

Det saknas studier som direkt korrelerar läke-

medelskoncentrationer i vaginalsekret med skydds-

effekt mot överföring av hiv från mor till barn, men 

på teoretiska grunder kan man anta att närvaro av 

antiretrovirala läkemedel i förlossningskanalen 

skyddar mot överföring.  Zidovudin, lamivudin, 

TDF, emtricitabin, nevirapin, maraviroc, raltegravir 

och dolutegravir förekommer i lika höga eller högre 

koncentrationer i vaginalsekret jämfört med i 

plasma. För abakavir och proteashämmarna är kon-

centrationerna i vaginalsekret betydligt lägre än i 

plasma. Tillräckliga data saknas ännu för TAF men i 

en liten studie på hivnegativa kvinnor kunde den 

aktiva metaboliten av tenofovir (tenofovir diphos-

phate) inte detekteras i genitalslemhinna hos 

majoriteten av kvinnorna [53]. Efavirenz uppvisar 

mycket låga nivåer i vaginalsekret [54-57].  

1.2.4 Resistens mot antiretrovirala läkemedel 

All hivbehandling som tillåter virusförökning 

innebär stor risk för resistensutveckling. Resistens är 

oftast ett resultat av tidigare terapisvikt, men kan 

också bero på smitta med resistent virus. Resistens 

hos en gravid kvinna innebär flera problem som: 1) 

att risken för överföring till barnet ökar eftersom det 

kan vara svårare att uppnå behandlingsmålet; 2) att 

kvinnan och fostret kan behöva exponeras för 

läkemedel med begränsad säkerhetsdokumentation; 

https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/htmltables/3/4868
https://aidsinfo.nih.gov/guidelines/htmltables/3/4868
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3) att de terapeutiska alternativen för barnet är 

begränsade om det skulle smittas. 

Det finns en särskild resistensproblematik när 

nevirapin har använts som profylax i monoterapi mot 

mor-barn smitta [12] eftersom nevirapin har lång 

halveringstid och dessutom har en låg resistens-

barriär. Nevirapin i engångsdos till mor och barn har 

tidigare rekommenderats av WHO för profylax mot 

mor-barn smitta i resursfattiga områden. Nyttan i 

form av minskad mor-barn smitta ansågs större än 

risken för resistens, men numera rekommenderar 

WHO att alla gravida hiv-infekterade kvinnor startar 

kombinationsbehandling som sedan ska fortsätta 

livet ut. Nevirapin kvarstår dock i de svenska 

rekommendationerna vid icke uppnått behandlings-

mål vid tiden för förlossning. Nevirapin ges då som 

tillägg till annan kombinationsbehandling p.g.a. dess 

goda penetration över placenta och verkar härmed 

som  preexpositionsprofylax till barnet. 

1.3 Behandlingsmål 

1.3.1 Virusnivå vid välbehandlad HIV-infektion 

Behandlingsmålet vid hivbehandling är för 

såväl gravida som icke gravida odetektebart hiv 

RNA (< 20 kopior/ml). En begränsad andel patienter 

med god följsamhet och framgångsrik behandling 

har påvisbara virusnivåer (20–150 kopior/ml) med 

aktuell metod för viruskvantifiering. Om behandling 

och följsamhet bedöms vara helt adekvata behöver 

en påvisbar låggradig viremi (< 150 kopior/ml) inte 

betraktas som behandlingssvikt. 

 

2. Rekommendationer 

2.1 Allmänna  

2.1.1.Gravidamodul InfCarehiv 

RAV rekommenderar användning av Gravida 

modulen i InfCarehiv för uppföljning och kvalitets-

säkring av kvinnors och barns antivirala behandling 

under graviditet och förlossning. Utförlig användar-

manual finns på www.infcare.com/hiv/sv. 417 

kvinnors graviditeter finns registrerade varav 59 var 

pågående när denna text publicerades. Data om 

gravida kvinnor på individnivå finns som valbar 

möjlighet i patientgrafen under ”Välj graf” och 

under fliken ”Basdata” samt om kvinnan är på-

gående eller tidigare gravid också under fliken 

”Gravid”. På klinik- och nationell nivå kan man se 

sammanställningar under flikarna ”Kvalitetssäk-

ring” och ”Patientlistor/gravida”. 

2.1.2 Hivscreening av gravida 

En förutsättning för förebyggande åtgärder mot 

smittöverföring från mor till barn är att kvinnans hiv-

infektion är känd under graviditeten. Därför ska alla 

gravida kvinnor i Sverige enligt Socialstyrelsens 

föreskrifter erbjudas hivtest och rådgivning angåen-

de skydd mot smitta och smittöverföring av hiv vid 

varje graviditet. Co-infektion med hepatit B och C 

har betydelse för kvinnan själv samt för överförings-

risken av dessa tre virusinfektioner till barnet, varför 

serologi för dessa bör tas om hivinfektion 

konstaterats. 

Det är viktigt att mödravårdscentralernas per-

sonal utbildas och uppdateras om hiv så att testet 

med tillhörande rådgivning kan erbjudas på ett pro-

fessionellt och förtroendeskapande sätt. Personer 

som utan tillstånd vistas i Sverige ska också ges till-

gång till testning, profylax och omhändertagande 

under graviditet, vid förlossning och efter barnets 

födelse i samma utsträckning som de med uppe-

hållstillstånd eller medborgarskap. 

2.1.3 Överväganden före graviditet 

Behandlingsframsteg har lett till att allt fler per-

soner som lever med hiv planerar för familj och barn. 

Antikonception, barnönskan och smittrisker med 

och utan välinställd hivbehandling bör diskuteras 

och belysas ur olika perspektiv. 

2.1.4 Barnönskan hos diskordanta par 

Smittrisken är minimal vid vaginala samlag om 

partnern som lever med hiv har en välinställd anti-

retroviral behandling [58], vilket innebär att 

diskordanta par om så är fallet kan välja en naturlig 

konception vid barnönskan. Möjligheten till normal 

familjeplanering bör lyftas och diskuteras av 

behandlande läkare. 

2.1.5 Fertilitetsutredning/behandling hos kvinnor 

som lever med hiv 

Nedsatt fertilitet är sannolikt vanligare bland 

kvinnor som lever med hiv än bland icke-infekterade 

kvinnor. IVF av kvinnor som lever med hiv har hit-

tills inte varit möjlig i Sverige, då risken för smitt-

överföring till barnet inte betraktats som tillräckligt 

låg. I många delar av landet erbjuds inte heller 

fertilitetsutredning till välbehandlade kvinnor som 

lever med hiv. Rekommendationsgruppen är starkt 

kritisk till detta och förordar att fertilitetsutredning 

och assisterad befruktning ska erbjudas välbehand-

lade kvinnor som lever med hiv enligt samma prin-

ciper som för andra kvinnor. 

Centrala etikprövningsnämnden har i maj 2017 

godkänt en studie av assisterad befruktning för kvin-

nor som lever med hiv. Den kommer att genomföras 

vid Reproduktionsmedicin, Karolinska Universitets-

sjukhuset, Huddinge. Patienter från hela landet 

kommer att ha möjlighet att delta i studien. 

2.2 Mödravård och psykosocialt omhänder-

tagande under graviditet 

Av både medicinska och psykosociala skäl bör 

den gravida kvinnan som lever med hiv och hennes 

partner omhändertas av ett multidisciplinärt team 

bestående av infektionsläkare, infektionssjuksköter-

ska gynekolog/obstetriker, barnmorska, barnläkare 

och vid behov kurator med hivkunskap. På enheter 

med få gravida kvinnor som lever med hiv är det 

viktigt att utveckla kontaktvägar till centra med 

större patientflöde och erfarenhet. Här kan InfCare-

hiv vara till hjälp. 

http://www.infcare.com/hiv/sv
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2.3 Provtagning under graviditet och förlossning 

2.3.1 Bestämning av CD4-tal 

 Enligt ordinarie rutiner (se www.sll.se/rav). 

2.3.2 Bestämning av hiv RNA i plasma inför 

behandlingsstart och vid förändring i behandling 

 Fyra veckor efter insatt eller förändrad behand-

ling och därefter var 4:e vecka tills 

behandlingsmålet uppnås. Om behandlingen 

inleds sent under graviditeten tas provet 1–2 

veckor efter behandlingsstart. 

2.3.3 Bestämning av hiv RNA i plasma hos 

välbehandlad patient 

 Minst en gång varje trimester, cirka 3 veckor före 

planerat kejsarsnitt, samt i samband med för-

lossningen. 

 Vid planerad vaginal förlossning bör hiv RNA 

dessutom kontrolleras 1–2 ggr i månaden fr.o.m. 

vecka 32 samt i samband med förlossningen. 

2.3.4 Resistensbestämning inför behandling och vid 

misstänkt eller manifesterad svikt 

 Resistensbestämning bör utföras före behand-

lingsstart. Analys kan även utföras på sparade 

plasma- eller serumprov. 

 Behandling vid resistens bör ske i nära samråd 

med kliniker med goda kunskaper i ämnet. 
Tidigare behandlingshistoria bör beaktas. 

 Behandlingssvikt hanteras enligt de allmänna 

hivbehandlingsrekommendationerna 

(www.sll.se/rav). 

2.3.5 Fosterdiagnostik 

 Om fosterdiagnostik är indicerad rekommen-

deras i första hand en kombination av ultraljud 

och biokemiska undersökningar (KUB). NIPT 

(non-invasive prenatal testing) bör erbjudas för 

att minimera behovet av invasiva ingrepp. 

 Om risken för kromosomavvikelse efter icke-

invasiv undersökning befinns vara hög och 

amniocentes övervägs bör hivbehandlingen om 

möjligt optimeras för att uppnå behandlingsmålet 

före ingreppet. 

2.3.6 Cellprov 

Cellprovtagning rekommenderas i samband 

med besök hos barnmorska under graviditeten, om 

inte detta nyligen gjorts. 

2.3.7 Yttre vändning 

Yttre vändning av barn i säte/tvärläge i vecka 

36–37 skall erbjudas välbehandlade kvinnor med 

hiv-RNA < 150 kopior/ml. 

2.4 Läkemedelsbehandling till kvinnan under 

graviditet 

2.4.1 Kvinnor med pågående behandling vid 

konstaterad graviditet 

 Grundprincipen är att en välinställd behandling 

bör fortsätta eftersom behandlingsbyten kan 

medföra risk för behandlingssvikt. 

 Rilpivirin-innehållande produkter (rilpivirin; 

rilpivirin/TDF eller TAF/FTC) bör  

 bytas ut av farmakokinetiska skäl. Detta gäller 

även produkter där cobicistat används som 

boostrare (elvitegravir/c/TDF eller TAF/FTC; 

darunavir/c; darunavir/c/TAF/FTC; atazana-

vir/c). 

2.4.2 Tidigare obehandlade kvinnor som ska 

påbörja läkemedelsbehandling under graviditet 

 Behandling bör påbörjas så snart som möjligt 

(Rekommendationsgrad B).  

 Suppression av hiv RNA till odetekterbar nivå 

bör uppnås så snart som möjligt (Rekommenda-

tionsgrad B). 

 Hänsyn tas till eventuell resistens. 

 I första hand rekommenderas abakavir/lamivudin 

i fast kombination tillsammans med darunavir/r 

alternativt abakavir/lamivudin eller TDF/emtri-

citabin i fasta kombinationer tillsammans med 

efavirenz. 

o Om abakavir ska ingå i behandlingen ska mo-

dern testas för HLA B*5701 före insättandet. 

o TDF rekommenderas framför TAF vid be-

handlingsstart under graviditet då dokumen-

tationen för TAF under graviditet ännu är 

begränsad. 

 Raltegravirbaserad behandling är ett alternativ. 

Den snabbt virussänkande effekten kan utnyttjas 

till kvinnor som diagnosticeras med hiv i sen 

graviditet. 

 Dolutegravirbaserad behandling kan vara ett 

alternativ. Ingen ökad risk vid användning under 

graviditet har registrerats. 

2.4.3 Tidigare läkemedelsexponerad, men för när-

varande obehandlad kvinna som ska påbörja 

läkemedelsbehandling under graviditet 

 Hänsyn tas till tidigare behandling och resistens. 

Detta gäller framförallt NNRTI-preparat. 

2.4.4 Vid coinfektion hiv/Hepatit B 

 Vid samtidig kronisk HBV-infektion är 

TDF/emtricitabin förstahands-NRTI. 

2.4.5 Kvinna med hiv-2 

 Samma principer som vid hiv-1 beträffande be-

handling för kvinnans egen del, förlossningssätt 

och profylax till barnet. 

 Hiv-2 specifik kombinationsbehandling skall 

användas enligt den allmänna hiv behandlings-

rekommendationen (www.rav.nu). 

 Använd inte NNRTI-preparat. 

2.5 Läkemedelsbehandling till kvinnan inför 

förlossning 

2.5.1 Hiv RNA i plasma > 150 kopior/ml inför 

förlossning (sista två veckorna före beräk-

nad/planerad förlossning)  

 Vid hiv RNA i plasma > 150 kopior/ml i sista 

planerade provtagning rekommenderas förnyad 

hiv RNA test med snabbsvar. 

http://www.sll.se/rav
http://www.sll.se/rav
http://www.rav.nu/
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 Vid fortsatt hiv RNA i plasma > 150 kopior/ml 

eller om förnyad test inte hinner utföras rekom-

menderas om möjligt kontakt med expertis. 

Dessutom bör planerat kejsarsnitt utföras även 

om vaginal förlossning tidigare har planerats.  

 Vid misstanke om behandlingssvikt bör intensi-

fierad behandling baserad på behandlingshistoria 

och resistensmönster övervägas. 

 Tillägg av raltegravir eller dolutegravir är ett 

alternativ för att uppnå snabb sänkning av hiv 

RNA. 

2.6 Läkemedelsbehandling till kvinnan vid och 

under förlossning 

2.6.1 Om kvinnan är välbehandlad och har hiv RNA 

i plasma < 150 kopior/ml vid förlossning 

 Barnet kan födas vaginalt om inte obstetriska 

kontraindikationer föreligger. 

 Vid kejsarsnitt rekommenderas att kvinnan tar 

sina antiretrovirala tabletter inför ingreppet även 

om fasta före operation föreskrivs. 

 Vid vaginal förlossning tar kvinnan sina anti-

virala läkemedel som vanligt under förloss-

ningen (se Faktaruta 1 och avsnitt 2.9.3). 

2.6.2 Om kvinnan har eller misstänks ha hiv RNA i 

plasma > 150 kopior/ml vid förlossning  

 Förlossning med kejsarsnitt. 

 Intravenöst zidovudin under förlossningen som 

preexpositionsprofylax till barnet. 

 Nevirapin po till kvinnan i engångsdos 4–12 

timmar före barnets beräknade födelse, som 

preexpositionsprofylax till barnet. 

 Till barnet ges nevirapin i engångsdos vid 48–72 

timmars ålder samt postexpositionsprofylax med 

ytterligare två preparat i 4 veckor (se Faktaruta 1 

och avsnitt 2.9.3) (Rekommendationsgrad C). 

2.6.3 Kvinna som inte är hivtestad tidigare under 

graviditeten 

 I de fall en kvinna inkommer för förlossning utan 

att tidigare testats för hiv bör hivtest med snabb-

svar erbjudas på förlossningsavdelningen. 

 Vid positivt test, se avsnitt 2.6.5. 

2.6.4 Hivinfektion hos kvinna som upptäcks i sam-

band med förlossningen 

 Kvinnan ges omedelbart läkemedel som passerar 

placenta som preexpositionsprofylax till barnet: 

zidovudin intravenöst, och nevirapin 200 mg x 1 

per os (se faktaruta 2), TDF 245 mg 2 x 1 per os 

och raltegravir 400 mg per os (Rekommenda-

tionsgrad D). Om möjligt genomförs ett akut 

kejsarsnitt före etablerat värkarbete och vatten-

avgång (Rekommendationsgrad D). 

 Blodprov tas för senare analys av hiv RNA, CD4-

tal och resistens.  

 Efter förlossningen skall infektionsklinik kontak-

tas för val av fortsatt antiretroviral behandling av 

kvinnan. 

 Om kvinnan inte hunnit få nevirapin > 2 timmar 

före förlossningen (tillräcklig mängd har inte 

hunnit passera över placenta) skall barnet ges 

nevirapin så snart som möjligt men senast vid 4 

timmars ålder, och därefter ytterligare en dos vid 

48–72 timmars ålder. 

 Kombinationsterapi med två preparat (utöver två 

doser nevirapin) som postexpositionsprofylax till 

barnet. I första hand ges zidovudin och lami-

vudin. Påbörjas inom 4 timmar efter förloss-

ningen och ska pågå i 4 veckor (se Faktaruta 1 

och avsnitt 2.9.3) (Rekommendationsgrad D). 

 I de fall där kvinnans hivdiagnos uppdagas först 

efter barnets födelse kan ovanstående hand-

läggning beträffande profylax till barnet följas. 

Profylax kan i dessa fall påbörjas upp till 48 

timmar efter barnets födelse (se avsnitt 2.9.4). 

2.7 Läkemedelsbehandling till kvinnan efter 

förlossning 

2.7.1 Allmänt 

 Den antivirala behandlingen bör fortsätta efter 

förlossningen och ett snart återbesök till infek-

tionsläkare bör planeras om kvinnan påbörjat 

behandling under graviditeten eller om det varit 

problem i någon aspekt av behandlingen under 

graviditeten. En möjlighet är att synkronisera 

detta besök med barnets uppföljningsbesök på 

barnkliniken. 

2.8 Förlossningssätt 

2.8.1 Elektivt kejsarsnitt 

 Elektivt kejsarsnitt planeras enligt samma 

rekommendationer som vid andra indikationer 

d.v.s. vanligtvis ca 1 vecka före beräknad för-

lossning. Om indikationen för sectio är hiv-RNA 

> 150 kopior/ml trots behandling bör man över-

väga att planera ingreppet ca 10–14 dagar före 

beräknad partus för att undvika spontan start av 

förlossningsarbetet. 

 Om en kvinna som planerats föda med elektivt 

kejsarsnitt inkommer till förlossningsavdel-

ningen i aktivt förlossningsarbete bör akut kej-

sarsnitt övervägas, om inte förlossningen fram-

skridit alltför långt. Dock får varje fall bedömas 

individuellt beroende på indikationen för elektivt 

kejsarsnitt. 

 Antibiotikaprofylax ges på samma indikationer 

som för kvinnor utan hiv (Rekommendations-

grad D). 

 

2.8.2 Vaginal förlossning 

 Vaginal förlossning rekommenderas för välbe-

handlade kvinnor med hiv RNA < 150 kopior/ml 

vid prov taget < 2–4 veckor före partus och som 

saknar obstetriska riskfaktorer (Rekommenda-

tionsgrad B). Skalpelektrod och skalpprovtag-

ning för fosterövervakning bör undvikas. 

Förlossning med sugklocka/tång skall ske på 

snäva obstetriska indikationer. 
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2.9 Läkemedelsprofylax till barnet 

2.9.1 Alla barn 

 Profylaktisk behandling till barn ges i 4 veckor 

(se faktaruta 1). 

 Behandlingen påbörjas så snart som möjligt och 

senast vid 4 timmars ålder. 

2.9.2 Barn till välbehandlad kvinna med hiv RNA < 

150 kopior/ml inför förlossningen 

 Zidovudin monoterapi ges till barnet med start 

inom 4 timmar efter förlossningen. 

2.9.3 Kvinnans hiv RNA > 150 kopior/ml inför 

förlossningen 

 Intravenös infusion med zidovudin till modern i 

samband med kejsarsnittet/förlossningen. 

 Nevirapin per os till modern i engångsdos 4–12 

timmar före barnets beräknade födelse. 

 Nevirapin per os som engångsdos till barnet vid 

48–72 timmars ålder. 

 Om kvinnan inte hunnit få nevirapin > 2 timmar 

före förlossningen (tillräcklig mängd har inte 

hunnit passera över placenta) ges en extra dos till 

barnet så snart som möjligt men senast vid 4 

timmars ålder. 

 Kombinationsterapi med två preparat (utöver 

engångsdos nevirapin) som postexpositionspro-

fylax till barnet. I första hand ges zidovudin och 

lamivudin. Påbörjas inom 4 timmar efter förloss-

ningen och ska pågå i 4 veckor. 

 Vid känd eller misstänkt läkemedelsresistens hos 

moderns virus ges profylaktisk behandling till 

barnet efter individuell bedömning. Kontakt med 

resistenskunnig infektionsläkare rekommen-

deras. 

 För preparat och dosering, se faktaruta 1. 

2.9.4 Åtgärd som medfört ökad risk för exponering 

för moderns blod hos välbehandlad kvinna med hiv 

RNA < 150 kopior/ml 

 Om åtgärd som medfört ökad exponering för 

moderns blod skett (t.ex. skalpelektrod, skalp-

blodprovstagning, sugklocke-/tång-förlossning 

med hudavskavning eller accidentell snittskada i 

samband med kejsarsnitt) övervägs, trots mater-

nellt hiv RNA < 150 kopior/ml, postexpositions-

profylax med en dos nevirapin till barnet så snart 

som möjligt men senast vid 4 timmars ålder och 

en dos vid 48-72 timmars ålder samt post-

expositionsprofylax med ytterligare två preparat 

i 4 veckor (se Faktaruta 1 och avsnitt 2.9.3) 

(Rekommendationsgrad D). 

2.10 Uppfödning av barnet 

Barn till kvinnor som lever med hiv ska inte 

ammas. Amning under pågående antiretroviral 

behandling är otillräckligt studerat och kvinnor som 

lever med hiv får enligt Smittskyddslagen inte amma 

sina barn (Rekommendationsgrad A). Kvinnan bör 

erbjudas hjälp att avbryta mjölkproduktionen samt 

stöd till flaskuppfödning. 

2.11 Uppföljning av barn till kvinnor som lever 

med hiv 

2.11.1 Allmänt 

 Barnen bör, för att säkerställa infektionsstatus 

(Faktaruta 2), följas med klinisk undersökning 

och provtagning på mottagning med kompetens 

beträffande hiv samt provtagning och under-

sökning av barn. 

 Tidig diagnostik av eventuell hivinfektion är 

angelägen då risken för snabb progress av sym-

tom och sviktande immunstatus är relativt stor 

under första levnadsmånaderna. 

2.11.2 Fastställande av infektionsstatus 

 Hivinfektion hos barnet kan som regel fastställas 

med hiv RNA PCR vid 1–4 månaders ålder, då 

de flesta smittade barn har höga virusnivåer.  

 Eventuellt kan viremidebuten förskjutas hos barn 

som infekteras under pågående profylaktisk 

antiretroviral kombinationsbehandling, varför 

provtagning 2 veckor efter avslutad profylax 

rekommenderas. 

 Säker diagnos av hivinfektion kräver att virus 

påvisas vid minst två olika tillfällen. 

 Om barnet har negativa hiv-1 PCR-tester vid två 

tillfällen efter en månads ålder är risken för att 

barnet är smittat minimal, under förutsättning att 

barnet inte har ammats. 

 Det är mycket viktigt att samtliga prover, i det 

provtagningsschema som presenteras i Faktaruta 

2, blir tagna och besvarade eftersom det annars är 

risk för att det tar för lång tid innan ett eventuellt 

hivinfekterat barn diagnosticeras. 

 Efter 20 månaders ålder kontrolleras att moderns 

passivt överförda antikroppar mot hiv försvunnit 

från barnet. Detta utgör bekräftelse på att barnet 

inte är infekterat. 

 Det finns inga påvisade skadliga effekter av 

exponering för hivläkemedel under fostertiden. 

Antalet barn som följts under längre tid är 

begränsat, och  långtidsuppföljning även av 

osmittade barn är därför av värde, men svår att 

genomföra i praktiken. 

2.11.3 Vaccination 

 Barn till kvinnor som lever med hiv kan följa det 

svenska vaccinationsprogrammet i sin helhet. 

 Beträffande BCG-vaccination till barn i risk-

grupper för tuberkulosexposition rekommen-

deras att denna ges enligt vanliga principer, om 

provtagningen (enligt faktaruta 2) till och med 

provtagning vid 4 månaders ålder utfallit negativt 

avseende hiv. 

 Barn som lever med hiv i Sverige ska inte BCG-

vaccineras. 
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Faktaruta 1: Dosering av antiretrovirala läkemedel till kvinnan i samband med förlossningen och till 

barnet där syftet är att ge postexpositionsprofylax till barnet 

 

Till kvinnan  

Vid hiv RNA > 150 kopior/ml i syfte att säkerställa adekvat läkemedelsexponering hos barnet så tidigt som 

möjligt:  

 

Intravenös infusion med zidovudin 2 mg/kg under 1 timme och därefter1 mg/kg/timme tills avnavling skett. 

Vid planerat kejsarsnitt startas infusionen 4 timmar före beräknat ingrepp. Där förlossning väntas ske inom en 

timme eller vid akut sectio inom ca samma tidsperiod, startas infusionen snarast och uppladdningsdosen 2 

mg/kg kan ges på 30 minuter i stället för på en timme. 

 

Nevirapin i tablettform 200 mg (alternativt 20 ml mixtur 10 mg/ml) per os i engångsdos 4–12 timmar före 

barnets beräknade födelse. 

Om kvinnan inte hunnit få nevirapin > 2 timmar före förlossningen (tillräcklig mängd har inte hunnit passera 

över placenta) ges en extra dos om 2 mg/kg till barnet omedelbart efter födelsen. 

 

Till barnet  

Regelmässigt till alla om inte behov av individualiserad behandling finns. 

 Zidovudin (mixtur 10 mg/ml) 

 Barn födda > gestationsvecka 35: 

- Zidovudin 4 mg/kg × 2 per os i 4 veckor. 

- Om per oral behandling inte är möjlig ges zidovudin 3 mg/kg intravenöst x 2. 

- Behandlingsstart inom 4 timmar efter födelsen. 

 Barn födda gestationsvecka 30–34: 

- Zidovudin 2 mg/kg x 2 per os eller 1,5 mg/kg x 2 intravenöst under dag 1–14. 

- Efter 14 dagars ålder dosändring till 3 mg/kg x 2 per os eller 2,3 mg/kg x 2 intravenöst. 

- Behandlingsstart inom 4 timmar efter födelsen. 

- Total behandlingstid 4 veckor. 

 Barn födda < gestationsvecka 30: 

- Zidovudin 2 mg/kg x 2 per os eller 1,5 mg/kg x 2 intravenöst i 4 veckor. 

 

Vid behov av förstärkt behandling enligt punkt 2.9.3 och 2.9.4. 

 Abakavir (mixtur 20 mg/ml) 

 Abakavir 2 mg/kg × 2 per os i 4 veckor. 

 Lamivudin (mixtur 10 mg/ml)  

 Lamivudin 2 mg/kg × 2 per os i 4 veckor. 

 Förstahandsval vid kombinationsprofylax tillsammans med zidovudin. 

 Tenofovir DF (pulver 33 mg/g) 

 Tenofovir DF 13 mg/kg som engångsdos. 

 

 Nevirapin (mixtur 10 mg/ml)  

 Om moderns hiv RNA vid förlossningen > 150 kopior/ml och modern fått nevirapin innan 

partus enligt ovan ges nevirapin 2 mg/kg per os till barnet som engångsdos vid 48–72 timmars 

ålder. Om modern inte hunnit få nevirapin > 2 timmar före förlossningen (tillräcklig mängd har 

inte hunnit passera över placenta) ges dessutom en dos om 2 mg/kg till barnet omedelbart efter 

födelsen. 

 

 Lopinavir/r (mixtur 80 mg lopinavir/20 mg ritonavir/ml) 

 Nyfödda < 14 dagar gamla: 

- Stor försiktighet på grund av fallrapporter om misstänkt toxicitet hos fr.a. prematurfödda 

barn (övergående binjurebarksvikt, livshotande bradyarrytmi, hjärtpåverkan, laktacidos, 

akut njursvikt, påverkan på centrala nervsystemet och andningsdepression. Toxiciteten kan 

bero på själva läkemedlet och/eller propylenglykol 15,3%, och etanol 42,4% som ingår i 

mixturen) [59]. Om preparatet p.g.a. avsaknad av alternativ ges till barn < 14 dagar gamla 

och/eller yngre än motsvarande gestationsvecka 42 bör detta göras inneliggande under 

noggrann observation (Rekommendationsgrad D). 

- Lopinavir/r 300 mg lopinavir/75 mg ritonavir/m2 × 2 per os. 
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Faktaruta 2: Uppföljning av barn till kvinnor som lever med hiv 

 

 

Klinisk kontroll och provtagning 

 0–3 dagar:      hiv RNA.  

Navelsträngsblod används inte p.g.a. risk för kontamination från moderns blod. 

Provtagningen kan med fördel utföras i samband med PKU-provtagning vid > 48 

timmars ålder för att minimera antalet provtagningstillfällen. 

 6 veckor:        hiv RNA 

 > 4 månader:  hiv RNA 

 20–24 mån:    hiv-antikroppar 

 

Uppföljningsschemat gäller barn med obestämbart eller negativt infektionsstatus. Antalet provtagningstill-

fällen är få och det är viktigt att samtliga provtagningar utförs i rätt tid och att svar erhålls på samtliga tagna 

prover, då annars diagnosen av ett hivinfekterat barn kraftigt kan försenas. På konstaterat eller misstänkt 

hivinfekterade barn behövs ställningstagande till behandling och tätare uppföljning och provtagning. 

 

 

Faktaruta 3: Evidens- och rekommendationsgradering 

(efter NHS Research and Development, 1999; http://www.cebm.net/index.aspx?o=1025). 

 

 

Kvalitetsgradering av evidens 

1a      Systematisk analys av randomiserade kontrollerade studier med homogenicitet. 

1b      Minst en stor randomiserad kontrollerad studie. 

1c      ”Allt eller intet” uppfylls när alla patienter dog innan behandlingen blev tillgänglig men några överlever  

          med behandlingen, eller – några överlevde utan behandling men med behandling överlever alla. 

 

2a      Systematisk analys av kohortstudier med homogenicitet. 

2b      Individuella kohortstudier inklusive randomiserade kontrollerade studier med lågt bevisvärde (låg  

          kvalitet, vida konfidensintervall, låg inklusion av vissa subgrupper i en studie etc.). 

2c      ”Utfallsstudier” (”Outcome Research”). 

 

3a      Systematisk analys av fall-kontrollstudier med homogenicitet. 

3c      Individuella fall-kontrollstudier. 

 

4        Fallserier med fall-kontrollstudier och kohortstudier med låg kvalitet. 

 

5        Expertsynpunkter utan kritiska analyser eller baserade på fysiologi etc. 

 

Gradering av rekommendationer 

A       Baseras på evidensgrad 1a, b eller c 

B       Baseras på evidensgrad 2a, b eller c, 3a eller b 

C       Baseras på evidensgrad 4 

D       Baseras på evidensgrad 5 

 
 

  

http://www.cebm.net/index.aspx?o=1025
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4. Deltagare 

 

Uppdateringen av behandlingsrekommendationen har utförts i regi av Referensgruppen för 

Antiviral Terapi av nedan angivna arbetsgrupp. Jävsdeklaration finns tillgänglig hos RAV. 

 

Professor Jan Albert 

Klinisk Mikrobiologi 

Karolinska Universitetssjukhuset 

171 76 Stockholm 

 

Överläkare Christina Carlander 

Infektionskliniken 

Västmanlands Sjukhus Västerås 

721 89 Västerås 

 

Överläkare Leo Flamholc 

Infektionskliniken 

Universitetssjukhuset MAS 

205 02 Malmö 

 

Professor Magnus Gisslén 

Infektionskliniken 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra 

416 45 Göteborg 

 

Dr Olle Karlström 

Läkemedelsverket  

Box 26 

751 03 Uppsala 

Infektionskliniken 

Karolinska Universitetssjukhuset 

 

Docent Lars Navér 

Tema Barn- och Kvinnosjukvård 

Karolinska Universitetssjukhuset 

141 86 Stockholm 

 

Docent Karin Pettersson 

Tema Barn- och Kvinnosjukvård 

Karolinska Universitetssjukhuset 

141 86 Stockholm 

 

Docent Veronica Svedhem-Johansson 

Infektionskliniken 

Karolinska Universitetssjukhuset 

Huddinge 

141 86 Stockholm 

 

Professor Anders Sönnerborg 

Infektionskliniken/Klinisk Virologi 

Karolinska Universitetssjukhuset 

Huddinge 

141 86 Stockholm 

 

Docent Katarina Westling 

Infektionskliniken 

Karolinska Universitetssjukhuset 

Huddinge 

141 86 Stockholm 

 

Docent Aylin Yilmaz 

Infektionskliniken 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra 

416 45 Göteborg 

 

 

 

 

 

 


