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VARIABELLISTE Norsk kvalitetsregister for hiv pr 22.02.2022 

 
INKLUSJON 
Dato første registrering Infeksjonspoliklinikken  
Dato første positive test Norge 
Dato første positive test utlandet 
Dato siste negative test 
 
Fødeland, kjønn, , antatt smittested (Norge eller utlandet), antatt smittemåte 
CD4 nivå ved diagnosetidspunktet 
Aids ja/nei evt aidsdefinerende sykdom 
Hivresistens  
Røyking 
Graviditet 
Andre sykdommer: kreft, diabetes, hjerneslag, hjerteinfarkt, høyt blodtrykk, kognitiv svikt, KOLS 
 
Vaksiner 
Vaksiner du får på Infeksjonspoliklinikken  
 
Hivbehandling 
Navn på medisin. Dato start/stopp. Årsak til stopp inklusive bivirkninger 
 
Blodprøver 
Dato, hiv-RNA, CD4, GFR, HBA1c, LDL kolesterol, hepatitt C antistoff evt. hepatitt C PCR hvis positiv 
antistoff, hepatitt B s antigen, evt. HBV DNA   
 

Spørreskjema – utarbeidet i tett samarbeid med bruker representantene i Fagrådet 
Er fastlegen din kjent med at du har hiv? Hvis nei: hvorfor er ikke fastlegen kjent med at du har hiv? 
Snakker du og fastlegen din om hvordan hivstatusen påvirker livet ditt? Synes du fastlegen din har 
forståelse for din hivstatus? Tar fastlegen hensyn til din hivbehandling når han/hun skriver ut 
medisiner til deg? 
Hvor fornøyd er du med din fysiske helse? Hvor fornøyd er du med din psykiske helse? Hvor fornøyd er 
du med ditt seksualliv?  
Tar du fortiden hivlegemidler? Opplever du selv noen bivirkninger? I hvilken grad er du plaget av 
bivirkninger? Hvor mange doser har du hoppet over den siste uken?  
Føler du at du tas med i planleggingen og gjennomføringen av helsehjelpen og behandlingen du får 
knyttet til hiv? Hvor fornøyd er du med kvaliteten på helsehjelpen og behandlingen du får på din hiv-
klinikk?  
Føler du at din hivstatus, hivinfeksjon eller behandling mot hiv hindrer deg innenfor områdene 
nedenfor? Vanlige fysiske aktiviteter, smerter og fysisk ubehag i kroppen, 
diskriminering/trakassering/ufin oppførsel, søvn, vanlig sosial omgang og livsutfoldelse, 
arbeidsliv/studier/frivillig innsats, din selvfølelse.  
Hvor fornøyd er du med din livskvalitet, sett under ett? 

 

KONTROLLER 
Dato årskontroll 
Møter til kontroller – evt årsak hvis svaret er nei 
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Hiv-RNA + CD4 
Status viruskontroll evt årsak til manglende viruskontroll 
Røyking/ graviditet/aids ja/nei 
Nytilkomne sykdommer - kreft, diabetes, hjerneslag, hjerteinfarkt, høyt blodtrykk, kognitiv svikt, KOLS 
Spørreskjema – se spørsmål over bortsett fra det som handler om fastlegen  
 


