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Emtricitabin/tenofovirdisoproxil STADA 
Checklista för föreskrivare 

 
Insättande av kombinationsläkemedel med emtricitabin och tenofovir för profylax innan exponering 
(PrEP). 
 
Instruktioner: Fyll i checklista vid varje besök och spara den i patientens journal. 
Jag har genomfört följande innan förskrivning av kombinationsläkemedel med emtricitabin och tenofovir för 
indikationen profylax innan exponering (PrEP) till patienter som skall börja ta eller redan tar 
kombinationsläkemedel med emtricitabin och tenofovir för PrEP-indikationen: 
 
Laboratorietester/Utvärdering 
 

 Har genomfört riskutvärdering hos patient som inte är smittad med hiv. 
 

 Har bekräftat negativt hiv-test omedelbart innan insättande av kombinationsläkemedel med emtricitabin 
och tenofovir på PrEP-indikation. 
• Om kliniska symtom som överensstämmer med akut viral infektion föreligger och senare exponering 

för hiv-1 misstänks ha skett nyligen (<1 månad) ska användningen av kombinationsläkemedel med 
emtricitabin och tenofovir för PrEP skjutas upp i minst en månad och negativt hiv-1-status bekräftas 
på nytt med hjälp av ett test med kombinerade antigener/antikroppar. 

 
 Har screenat för sexuellt överförbara sjukdomar, så som syfilis och gonorré. 

 
 Har, om tillämpligt, utvärderat risk/nytta för kvinnor som kan vara gravida eller kanske vill bli gravida. 

 
 Har testat för HBV 

 
 Har erbjudit HBV-vaccination 

 
 Har säkerställt att uppskattat kreatininclearance är ≥60 ml/min innan insättande av läkemedlet. 

 
 Har återkommande under behandlingen säkerställt att kreatininclearance är ≥60 ml/min och att 
serumfosfat är ≥1,5 mg/dl (0.48 mmol/l). 
• Om kreatininclearance är sänkt till <60 ml/min eller om serumfosfat är sänkt till <1,5 mg/dl (0,48 

mmol/l) hos någon individ som får kombinationsläkemedel med emtricitabin och tenofovir för 
profylax innan exponering (PrEP), ska njurfunktionen utvärderas på nytt inom en vecka, inklusive 
mätning av blodglukos-, blodkaliumoch uringlukoskoncentrationer. Överväg också att avbryta 
behandlingen med tenofovir hos patienter där kreatininclearance har minskat till <60 ml/min eller 
serumfosfat sänkts till <1,0 mg/dl (0,32 mmol/l). Överväg också att avbryta behandlingen vid 
fortskridande försämring av njurfunktion när ingen annan orsak har identifierats. 

 
 Har säkerställt att individen som löper risk för hiv-1-smitta, inte tar några andra läkemedel mot hiv-1 eller 
HBV. 

 
Rådgivning/Uppföljning 
 

 Har gett råd om vikten av inbokade uppföljningar, inklusive regelbundna hiv-tester (t.ex. minst var 3:e 
månad) för att på nytt bekräfta hiv-1-negativ status medan kombinationsläkemedel med emtricitabin 
och tenofovir tas för PrEP-indikationen. 
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 Har diskuterat vikten av att avbryta behandlingen med kombinationsläkemedel med emtricitabin och 
tenofovir om serokonvertering sker, för att minska risken för uppkomst av resistenta hiv-1-varianter. 

 
 Har gett råd om vikten av följsamhet med den dagliga doseringsregimen. 

 
 Har gett råd om att kombinationsläkemedel med emtricitabin och tenofovir för PrEP-indikationen bara 
ska användas som en övergripande förebyggande strategi och har informerat om vikten av att alltid 
tillämpa säkert sex och att använda kondomer på ett korrekt sätt. 

 
 Har diskuterat vikten för individen av att känna till sin hiv-1-status och om möjligt hiv-1-statusen hos 
sin/a partner/partners. 

 
 Har diskuterat vikten av att screena för sexuellt överförbara sjukdomar, så som syfilis och gonorré som 
kan öka risken för hiv-1-överföring. 

 
 Har diskuterat kända säkerhetsrisker vid användning av kombinationsläkemedel med emtricitabin och 
tenofovir på PrEP-indikation. 

 
 Har gått igenom patientinformationen ” Viktig information om kombinationsläkemedel med emtricitabin 
och tenofovir för att minska risken för infektion med humant immunbristvirus (hiv-infektion)” med 
patienten. 

 
 Har skrivit in nästa uppföljningsmöte och datum för hiv-1-screeningsprov i Påminnelsekortet och lämnat 
ut detta till patienten. 

 
Påminnelsekort Framsida 
 
Kombinationsläkemedel med emtricitabin och tenofovir för PrEP-Påminnelsekort 
Du har ordinerats kombinationsläkemedel med emtricitabin och tenofovir som profylax före exponering 
(PrEP, preexponeringsprofylax). För att detta läkemedel ska fungera på bästa sätt är det viktigt att du inte 
missar eller hoppar över någon dos. 
 
Du ska ta en tablett med kombinationsläkemedel med emtricitabin och tenofovir varje dag, vid samma 
tidpunkt, om det är möjligt tillsammans med mat. 
 
Det är bra att göra det till en del av din rutin att ta kombinationsläkemedel med emtricitabin och tenofovir, 
till exempel att ta det till lunchen, eller när du borstar tänderna efter frukosten. 
Det är viktigt att hitta en tid som fungerar för dig. 
 
Det kan vara till hjälp att använda kalendern nedan för att pricka av varje dag du tagit kombinationsläkemedel 
med emtricitabin och tenofovir. Kryssa i första veckan den dag du börjar ta kombinationsläkemedel med 
emtricitabin och tenofovir, kryssa sedan i rätt ruta varje dag efter att du tagit kombinationsläkemedel med 
emtricitabin och tenofovir. 
 

 Mån Tis Ons Tors Fre Lör Sön 
Vecka 1        
Vecka 2        
Vecka 3        
Vecka 4        
Vecka 5        
Vecka 6        
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Efter 30 dagar (en burk med tabletter) kommer du behöva börja med en ny kalender. 
 
Om du redan använder en kalender på din telefon eller dator, kan du lägga till en påminnelse 
för kombinationsläkemedel med emtricitabin och tenofovir. 
 
Baksida 
 
Påminnelse klinikbesök 
 
Ditt nästa inplanerade besök är: 
 

Inbokat besök Datum Tid Mottagning 
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det är det möjligt att ladda ned och skriva ut denna checklista från www.stadanordic.se eller från 
www.fass.se 
 

http://www.stadanordic.se/
http://www.stadanordic.se/

