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Oppsummering 
Formål: Olafiaklinikken har evaluert 1) prosedyren for hiv-hurtigtesting som ble utarbeidet i 
2011 på oppdrag av Helsedirektoratet og 2) eget hurtigtestprosjekt for menn som har sex 
med menn (msm) som startet høsten 2012. Hensikten med å evaluere prosedyren var å 
validere rutinene for hiv-hurtigtesting og ved behov oppdatere informasjonen. Hensikten 
med å evaluere hurtigtestprosjektet var å vurdere om hurtigtesttilbudet oppfylte 
forventingene på økt testaktivitet blant msm og for muligheten at tilbudet nådde msm i 
risiko for hiv-smitte.  
Metode: For å evaluere prosedyren og arbeidet i hurtigtestprosjektet brukte vi spørreskjema 
både til sykepleierne på Olafiaklinikken, til mennene som besøkte hurtigtestprosjektet og til 
andre helseforetak eller organisasjoner som hadde tilbud om hurtigtesting for hiv. For å 
evaluere selve hurtigtesttilbudet som utgjorde hurtigtestprosjektet brukte vi anonymiserte 
data fra pasientjournaler som bidro til å reflektere testaktiviteten og risiko for hiv-smitte.  
Resultater: Sykepleierne på Olafiaklinikken var fornøyde med rutinene for hurtigtesting som 
prosedyren bygger på og med arbeidet i hurtigtesttilbudet. Alle andre helseforetak og 
organisasjoner som svarte på spørreskjema hadde lest prosedyren og de fleste jobbet etter 
en modell som i stor grad lignet på rutinene som prosedyren beskriver. Samtlige menn som 
svarte på spørreskjema følte seg ivaretatt i konsultasjon og de aller fleste følte at 
konsultasjon var passe lang og inneholdt passe med informasjon. De fleste oppga at det var 
svært viktig å få møte helsepersonell og få tilbud om å teste seg for andre soi for å komme til 
hiv-testing. Det var 418 menn som besøkte hurtigtesttilbudet under ett år, flere av dem 
besøkte tilbudet flere ganger. Ca 50 % hadde aldri besøkt Olafiaklinikken tidligere. Syv menn, 
som ikke var kjent med sin hiv-status, fikk påvist hiv. Hver fjerde hiv-test ble tatt i 
vindusperioden for hiv. Ca 10 % fikk påvist andre seksuelt overførbare infeksjoner (soi).  
Konklusjon: Prosedyren fungerer bra som en mal for hvordan konsultasjoner med 
hurtigtesting for hiv kan planlegges, men bør kompletteres med en rutine for intern 
validering av testene. Prosjektet med hurtigtesttilbud for msm på kveldstid har økt 
testaktiviteten for hiv blant msm som besøker Olafiaklinikken. Tilbudet trekker til seg flere 
som aldri besøkt Olafiaklinikken tidligere. Menn som er i risiko for å være smittet med hiv 
kommer for teste seg. Vi anser det er grunnlag for å fortsette med hurtigtesting på kveldstid 
for msm. Det er allikevel fortsatt viktig å se på hva mer Olafiaklinikken kan gjøre for å nå ut 
til hiv-positive som ikke kjenner sin hiv-status. 
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Introduksjon 
Økt bevissthet om egen hiv-status og tidlig diagnostisering av hiv har en smitteforebyggende 
effekt, spesielt i grupper særlig utsatte for hiv-smitte 1-3. I Norge fortsetter antallet 
nysmittede med hiv å øke blant menn som har sex med menn 4. Det er fortsatt mange som 
ikke tester seg for hiv selv ved stor risiko for smitte og ECDC (European Centre for Disease 
Prevention and Control) beregner at 20-30 % av hiv-positive i nord og mellom-Europa ikke 
vet om at de er smittet med hiv 3,5,6. Studier viser at flere tester seg hvis hurtigtesting for hiv 
tilbys men også at det oppnås bedre forebyggende effekt hvis flere smitteforebyggende 
tiltak kombineres 5,7-9. Test og behandling av andre soi har også en hiv-forebyggende effekt 
10. Olafiaklinikken utarbeidet en prosedyre for hurtigtesting og startet et pilotprosjekt rettet 
mot msm for å imøtekomme Helsedirektoratets oppfordring til nasjonal dugnad i 2012, med 
hensikt å øke teste-aktiviteten for hiv blant personer særlig utsatte for hiv-smitte 11.  

Hurtigtesting for hiv, til forskjell for konvensjonell hiv-testing, gir prøvesvar i samme 
konsultasjon som prøvetakingen og byr på en unik mulighet for direkte å reflektere over 
testresultatet ”hvordan forbli negativ” eller ” hvordan å leve som hiv-positiv”. Et negativt 
prøvesvar ved konvensjonell testing innebærer som regel at den som testet seg ikke blir 
kontaktet i forhold til testresultat. En negativ hurtigtest gir anledning til en samtale, ved 
behov, om eventuell risiko og atferd. På den andre siden, hvis en hurtigtest blir positiv kan 
en person i krise raskere fanges opp og få hjelp med å samle tankene. En-to ukers ventetid 
på prøvesvar, som ved konvensjonell testing, er også for mange assosiert med mye angst og 
er én årsak for ikke å teste seg 3,5,12. Uansett hurtigtest eller konvensjonell test så er 
vindusperioden for hiv tre måneder (ref: Nasjonalt referanselaboratorium for hiv, Oslo 
Universitetssykehus).  

Olafiaklinikken, venerologisk poliklinikk ved Oslo universitetssykehus og nasjonal 
kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner. Klinikken har ca. 300 
konsultasjoner per uke i form av drop-in hver dag og i tillegg til det har klinikken timeavtaler 
for behandling, oppfølging og smitteoppsporing av soi. Hurtigtesting for hiv har lenge vært 
brukt i klinikkens ordinære virksomhet. Opprinnelig var bioingeniører ansvarlige for selve 
hurtigtestingen men de siste 10 årene har sykepleiere utført hurtigtestene og har 
opparbeidet mye erfaring med formidling av negative respektive positive testeresultat, 
smitteoppsporing og oppfølging av hiv-positive. Anonyme tester for hiv er også praktisert 
siden mange år og administreres elektronisk med et eget kodesystem så ingen, hverken 
andre eller personell på klinikken, kan koble en person til kode. Olafiaklinikken har også 
bidratt med informasjon og opplæring til alle organisasjoner eller helsepersonell i Norge som 
har etterspurt det.  

Prosedyren for hiv-hurtigtestkonsultasjon ble utarbeidet av Olafiaklinikken i 2011, på 
oppdrag av Helsedirektoratet. Den var tenkt som et hjelpemiddel for helsepersonell og 
organisasjoner som ønsket å komme i gang med hurtigtesting for hiv. Oppdraget omfattet 
også evaluering av prosedyren. Rutinene i prosedyren inkluderte; orientering til pasienten 
om fremgangsmåte og konsekvenser av hurtigtesting, samtale før og etter resultatet for 
hurtigtesten er kjent, invitasjon til samtale om seksuell risikoatferd, informasjon etter behov 
om smitteveier, smitterisiko, PEP samt tilbud om test for andre soi. Motiverende Intervju 
(MI) ble brukt som forslag på samtalemetode ettersom Helsedirektoratet arrangerte kurs i 
MI for helsepersonell i hele Norge hvor alle sykepleiere ved Olafiaklinikken i den perioden 
deltok. Prosedyren ble basert på bruk av INSTI hurtigtest hvor resultatet for hiv- testen 
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avleses i løpet av ett minutt og som en følge av det er meste tiden av samtalen etter at 
svaret på hurtigtesten er kjent. Prosedyren har henvist til brukerveiledningen for 
hurtigtesten i forhold til selve prøvetakingen og har ingen anbefaling om valg av 
prøvetakingsmetode. Den ble trykket som en brosjyre av Helsedirektoratet og ble i tillegg 
lagt ut på nett som en PDF-fil. 

Prosjektet med hurtigtesttilbud på kveldstid for msm på Olafiaklinikken startet 28. 
august 2012 som et pilotprosjekt ut året, med hjelp av midler fra Helsedirektoratet fulgt av 
evaluering i 2013. Tilbudet holdt åpent hver tirsdag mellom kl.15.30 - 20.30 i Olafiaklinikkens 
ordinære lokaler. Hver konsultasjon var beregnet til ca. 30 minutter og tre sykepleiere jobbet 
sammen med en resepsjonist hver tirsdagskveld. Prosedyren for hurtigtesting ble brukt fra 
starten og har foreløpig ikke blitt forandret. Blodprøver ble konsekvent tatt fra en vene og 
hurtigtestene ble rutinemessig analysert sammen med pasienten på sykepleierkontoret. 
Samtlige som kom for hurtigtesting fikk tilbud om test for andre soi som syfilis, hepatitter, 
klamydia, mycoplasma og gonoré. Syfilis og hepatitter ble analysert i blodprøven til OUS, 
Infeksjonsserologisk enhet, Ullevål. Sykepleierne tok halsprøve for gonoré, pasientene tok 
selv urin og anusprøver for klamydia, mycoplasma og gonoré. Gratis kondomer og 
glidemiddel har rutinemessig alltid vært lett tilgjengelig på klinikken.  

Formål med evaluering 
1. Hensikten med å evaluere prosedyren som Olafiaklinikken utarbeidet var å validere 

rutinene for hiv-hurtigtesting. 
2. Hensikten med å evaluere hurtigtestprosjektet ved Olafiaklinikken var å vurdere effekten 

av tiltaket, om tilbudet oppfylte forventingene på økt testaktivitet blant msm og for 
muligheten at tilbudet nådde ut til msm i risiko for hiv-smitte. 

Evalueringen fremmet utviklingen av både prosedyren og selve hurtigtesttilbudet. 
Evalueringen har generert en rapport til Helsedirektoratet og bidratt til å utvikle 
hurtigtesttilbudet ved Olafiaklinikken og informasjonen samt opplæringen av andre 
helsepersonell eller organisasjoner som ønsket å starte med hurtigtesting for hiv. 

Gjennomføring 
Tiden for pilotprosjektet med tilbud om hurtigtest for hiv på kveldstid for msm varte fra 
medio august 2012 og ut året. Grunnet stor pågang besluttet Olafiaklinikken å videreføre 
hurtigtesttilbudet da perioden med pilotprosjektet var fullført i desember 2012. Tilbudet om 
hurtigtesting for hiv på kveldstid for msm fortsatte derfor i januar 2013 og pågår fortsatt 
som en del av Olafiaklinikkens ordinære tilbud. Tilbudet har holdt åpent hver tirsdag kveld 
siden start i august 2012 med unntak for jul- og sommerferier. Spørsmål som var konstruert 
spesielt for pilotprosjektet og utsending av spørreskjemaer til msm som besøkt 
hurtigtestprosjektet opphørte i desember 2012. Men for å få mer styrke i evalueringen 
fortsatte vi etter at pilotprosjektet var over med å samle in data fra det som rutinemessig ble 
registrert i pasientjournalen. For å sammenfatte rapporten i 2013 i følge planen avsluttet vi 
innsamlingen av data medio oktober 2013 etter totalt et år med hurtigtesttilbud på kveldstid 
for msm. Alle resultater ble presentert narrativt og så langt det var relevant ble UNEG 
Quality Checklists for Evaluation Reports fulgt 13. Prosjektleder har ansvaret for innsamling 
og sammenstilling av data samt presentasjon av rapporten i samarbeid med 
prosjektansvarlig og fagansvarlig. 
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Metode 
Prosedyren for hurtigtesting ble delt ut til alle sykepleiere på Olafiaklinikken før tilbudet 
åpnet i august 2012. Prosedyren ble fulgt selv om hver sykepleier satt sitt eget preg på 
konsultasjonene. Sykepleierne som deltok på kurs i MI som Helsedirektoratet arrangerte i 
2011 formidlet informasjon om metoden til sykepleiere som ikke deltatt. Hvordan MI ble 
brukt som metode i konsultasjonene ble ikke kontrollert.  
 

1.1. Et spørreskjema som handlet om hvordan arbeidet med hurtigtesttilbudet vært ble 
lagt i posthyllene til alle sykepleiere på Olafiaklinikken etter pilottiden med 
prosjektet var over i desember 2012, se vedlegg 1. Skjemaet ble besvart og levert 
tilbake anonymt til prosjektleder. Opplevelse av arbeidet generelt var utformet som 
multisvar hvor det var lov å krysse av så mange alternativer som man ønsket. Seks 
spørsmål handlet om hvordan man syntes selve konsultasjonen fungerte. Tre 
spørsmål med fem rangerte svaralternativ reflekterte inntrykket sykepleierne 
opplevde at pasientene hadde av konsultasjonene. Svarene i helhet ble presentert 
og diskutert på et sykepleiermøte på Olafiaklinikken i januar 2013. 

1.2. En del av spørsmålene fra spørreskjemaet til mennene som besøkte pilotprosjektet i 
2012 var også med til å reflektere prosedyren, se punkt 2.3. 

1.3. Et tredje spørreskjema ble sendt elektronisk til samtlige helseforetak og 
organisasjoner i Norge som Olafiaklinikken vært i kontakt med, eller hadde fått høre 
om, som tilbyr, eller planlegger tilbud om, hurtigtesting for hiv. Spørreskjemaet 
besto av seks spørsmål som ville reflektere om prosedyren ble lest og i hvilken grad 
andre fulgte rutinene som prosedyren beskrev. Det sjette spørsmålet var et åpent 
spørsmål om hva som eventuelt gjordes annerledes for å få oppslag til mulige 
endringer eller kompletteringer til prosedyren. 

 
Hurtigtestprosjektet ble vurdert ut i fra flere aspekter; besøksfrekvens og muligheten for at 
tilbudet nådde ut til msm i risiko for å være smittet med hiv, brukenes opplevelse med å 
besøke tilbudet og sykepleienes opplevelse av arbeidet. 
 

2.1. Besøksfrekvens og journalopplysninger som bidro til å gi et bilde av hvem som 
besøkte hurtigtesttilbudet ble fortløpende registrert anonymt, for alle msm. For å få 
mer representativ informasjon fortsatte vi å bruke data fra journalopplysninger frem 
til 15. oktober 2013, det vil si totalt et år med hurtigtesttilbudet. Variabler som ble 
registrert var; alder, siste hiv-test, ”nye” på Olafiaklinikken samt resultater av soi-
prøver som ble tatt. 

2.2. Under pilotprosjektet fra august til desember 2012 stilte vi en del spørsmål utover 
det rutinemessige spørreskjemaet. Siste tilfelle av ubeskyttet reseptivt analt samleie 
(ura) ble registrert, noe som ellers ikke klart fremgår av Olafiaklinikkens ordinære 
anamneseskjema. Det forteller noe om risiko og prøver tatt i vindusperioden for hiv. 
Anonyme hiv-tester ble også registrert under pilottiden for hurtigtesttilbudet. I 
ordinær virksomhet på Olafiaklinikken er det vanskelig å få oversikt av antall 
anonyme hiv-tester i journalsystemet. 

2.3. En del av spørsmålene fra spørreskjemaet til sykepleierne som arbeidet i prosjektet 
med hurtigtesttilbud 2012 bidro også til å reflektere selve tilbudet, se punkt 1.1. 

2.4. Alle msm som besøkte hurtigtestprosjektet fra august til og med desember 2012, 
som forsto å lese og skrive norsk, ble forespurt om å motta et spørreskjema for 
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evaluering av konsultasjon tre måneder etter besøket. De som takket ja, signerte et 
adresseskjema og fikk et brev til den adresse de oppgitt ved besøket, se vedlegg 2.  
Spørsmålene var utformet for å reflektere hvordan konsultasjonen opplevdes av 
mennene som besøkte tilbudet og om konsultasjonen bidratt til refleksjon eller 
forandring i egen seksuell atferd. Vi spurte også hvor viktige tid, sted, personell med 
mere var for å komme og teste seg for hiv og helt kort om eventuelt bruk av 
hjemmetester for hiv. Svarene på spørsmålene ble sendt tilbake anonymt i 
ferdigfrankert konvolutt hvilket umuliggjorde å spore hvem som besvart respektive 
ikke besvart spørreskjemaet. Vi kunde derfor ikke purre på de som ikke sendt svar. 
Fordelene med dette var mindre administrasjon i prosjektet hvilket veide opp for 
ulempen med lavere svarfrekvens.  

Etiske vurderinger 
Evalueringen var en del av kvalitetssikringen av arbeidet ved Olafiaklinikken og 
trengte ikke godkjenning fra REK (Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig 
forskningsetikk ). Samme pasientadministrative journalsystem som Olafiaklinikken 
bruker i ordinær virksomhet ble brukt i prosjektet. Alle data fra anamneseskjemaer 
og journaler for evaluering ble først anonymisert og siden lagret elektronisk. 
Signerte adresseskjema ble oppbevart adskilt i spesielt lukket skap for papir-
journaler og de ble makulert etter at brev var sendt. 

Resultater 
Prosedyren for hurtigtesting  

Syv sykepleiere jobbet på Olafiaklinikken høsten 2012 og samtlige besvarte spørreskjemaet. 
Fem (5/7) av dem hadde jobbet i hurtigtestprosjektet på tirsdagskveldene. Samtlige fem 
svarte at de ofte eller alltid opplevde at konsultasjonen gikk greit i forhold til å få kontakt 
med pasientene, gi informasjon, bruke utstyr, avslutte konsultasjon, løse eventuelle problem 
og at de følte det var tilstrekkelig med tid, se figur 1. Samtlige fem sykepleiere svarte at de 
opplevde at pasientene ofte eller alltid hadde tillit til informasjonen de fikk, til tester og 
utstyr som ble brukt og til Olafiaklinikken generelt. Ingen brukte svaralternativene ”aldri”, 
”sjelden” eller ”50/50” på noen av spørsmålene. 
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Figur 1 
 

Svarene vedrørende opplevelse med arbeidet i hurtigtestprosjektet som helhet vises i figur 
2. En sykepleier skrev i kommentarfeltet at det var hyggelig med det roligere miljøet som 
hurtigtestkveldene innebar sammenlignet med ordinær drop-in, en sykepleier skrev at det 
var frustrerende at arbeidet i hurtigtestprosjektet var så likt arbeidet i ordinær drop-in. 
 

 
Figur 2 

 

Det ble i alt sendt spørreskjemaer til 12 forskjellige poliklinikker eller organisasjoner i Norge. 
Syv besvarte undersøkelsen. Samtlige hadde lest prosedyren, en svarte de planla å begynne 
med hurtigtesting i februar 2014 og at prosedyren var ”til god hjelp i planleggingen”. Blant 
de som var i gang med hurtigtesting for hiv varierte antallet tester som ble tatt mellom 3-42 
per måned. Fire (4/7) svarte at de i stor grad hadde rutiner som fulgte prosedyren. De som 
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svarte at deres egne rutiner overensstemte ”ganske likt” med prosedyren svarte også kort 
på hva de gjorde annerledes, se tabell 1.  
 
Tabell 1 
7 svar fra andre helsepersonell og organisajoner som tilbyr hurtigtesting for hiv (1 av 
dem hadde ikke startet med hurtigtesttilbudet) 

I hvilken grad følger deres rutiner for hurtigtesting 
det som beskrives i prosedyren 

Ikke 
noe  

I liten 
grad 

Ganske 
likt 

I stor 
grad 

Helt 
likt 

Antall svar 0 0 2 4 0 

Hva gjør dere annerledes? 2 fri tekst svar*, ** 
*”Likemannsbasert samtale. Fokuset ligger ikke bare på seksuell livsstil, men andre elementer som kan føre til 
risikosex. Identitet, rus, psykisk helse m.m.”  
**”Vi gir de som ønsker å ta hurtigtest tilbud om det uavhengig av om de er msm eller ikke. Det er dessverre 
ikke alltid tid til motiverende samtale i den grad som prosedyren beskriver.”  

 
Hurtigtestprosjektet 
Det var 17 tirsdagskvelder i pilotprosjektet, august-desember 2012, og det kom det 219 msm 
for hurtigtesting under denne perioden. Av dem oppga 41 % (89/219) aldri å ha hatt 
ubeskyttet reseptivt analt samleie (ura) og 25 % (54/219) oppga de hadde hatt ura i løpet av 
de siste 3 månedene med median 20 dager siden siste ura. Det ble tatt 207 hurtigtester for 
hiv og fem msm ønsket anonym testing, hvilket er drøyt 2 % av alle msm i denne perioden.  
Det ble sendt ut 91 brev til msm som besøkte hurtigtestprosjektet i pilottiden. Det var  
ca. 30 % (27/91) som besvarte og returnerte spørreskjemaet og 11 % (10/91) av brevene 
kom i retur uåpnet, stemplet ”feil adresse”. Samtlige som besvarte skjemaet (27/27) svarte 
at de følte seg vel ivaretatt i konsultasjonen. Det var 25 menn (25/27) som følte at 
konsultasjonen var passe lang, to opplevde den som for lang, 25 menn (25/27) følte de fikk 
tilstrekkelig med informasjon, to syntes det var for mye. En av de to som svarte at 
konsultasjon var for lang og at det var for mye informasjon var samme person. Ingen av 
mennene som besvarte skjemaet hadde brukt en hjemmetest for hiv men en (1/27) kjente 
en annen mann som hadde brukt hjemmetest for hiv. Det var seks menn (6/27) som oppga 
at de trolig ikke ville testet seg for hiv hvis Olafiaklinikken ikke hadde hatt et hurtigtesttilbud 
på kveldstid for msm. En av dem hadde aldri testet seg for hiv tidligere, øvrige fem hadde 
testet seg for hiv sist for flere år siden. Svarene på hvor viktig mennene som besvarte 
skjemaet syntes tid, plass, personell med mere var for å komme og teste seg for hiv fremgår 
av tabell 3.  
 
Tabell 3 

Fordeling av svarene på "Hva synes du er viktig for å komme til en hiv-test?" 

Forutsetninger for å teste seg for hiv Svært viktig Viktig Lite viktig 

Sammenlagt 27 menn svarte antall % antall % antall % 

Åpenttider* 11 42 12 46 3 12 

Plassen 5 19 16 59 6 22 

Ikke timebestilling 19 70 6 22 2 7 

Prøvesvar direkte 16 59 9 33 2 7 

Møte helsepersonell 21 78 4 15 2 7 

Mulighet for samtale 17 63 8 30 2 7 

Informasjon 14 52 9 33 4 7 

Testetilbud for andre soi 20 74 7 26 0 15 

Gjennomsnittsalder på dem som svarte (range) 39 (23-61)   

* En hadde ikke besvart det spørsmålet 
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Nitten menn oppga at de hadde reflektert over eller forandret noe i egen seksuell atferd som 
en følge av konsultasjonen (13/27 respektive 6/27), se figur 3. Som eksempel på forandring 
var det skrevet ”ikke usikker som før”, ”konsekvenstenking”, ”strengere med kondombruk”, 
”antall partnere” og ”sex med kondom eller ikke sex i det hele tatt”. Det var 24 menn (24/27) 
som kjente andre menn som aldri hadde testet seg for hiv og 11 av dem oppga at de kjente 
flere som aldri hadde testet seg.  

 
Figur 3 

 
Hurtigtesttilbudet gjennom ett år 
Perioden fra 28. august 2012 til og med 15. oktober 2013 utgjorde sammenlagt 51 tirsdager 
med hurtigtesttilbud på kveldstid for msm. I denne perioden var det 499 konsultasjoner og i 
alt ble det tatt 487 hivtester. Det var 435 ulike menn som besøkte hurtigtesttilbudet, flere 
kom flere ganger, og 70 % (304/435) av mennene kom fra Oslo eller Akershus, ca. 12 % var 
ikke norske stats-borgere. Det var 50 % (293/435) msm som besøkte Olafiaklinikken for 
første gang, 18 % (79/435) oppga at de aldri testet seg for hiv tidligere. Alderen blant 
besøkende varierte mellom 17-77 år, gjennomsnittsalder 33 år. Se tabell 4.  

Tabell 4 
Mennene (msm) som besøkte hurtigtesttilbudet  i 
perioden 28.08.12 - 15.10.2013 n=435  

Gjennomsnittsalder i år (range) 33 (17-77) 

Msm fra Oslo, Akershus 304 70% 

På Olafiaklinikken for første gang 217 50% 

Hivtester totalt (flere har kommet flere ganger) 487  

Hurtigtester 479  

 
Resultat av prøver for andre seksuelt overførbare infeksjoner 
Ti prosent (43/435) av mennene fikk påvist klamydia, mycoplasma og/eller gonoré i en eller 
flere av prøvene og ca halvparten av dem hadde en anal infeksjon, se tabell 5. Det ble funnet 
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syv nye hiv-positive i hele perioden (tre av disse syv hadde testet først hos egen fastlege 
(2stk) respektive annet sykehus (1stk) og fått vite at det var «noe med hiv-testen», de er 
derfor ikke meldt til MSIS av Olafiaklinikken.)  En mann ble oppdaget med hepatitt C, to 
menn fikk påvist smittsom hepatitt B mens 37 % (155/435) manglet beskyttelse (antistoffer) 
mot hepatitt B. Av 479 hurtigtester for hiv overensstemmet 471 tester med resultatene fra 
OUS, Infeksjons-serologisk enhet, Ullevål, ved seks hurtigtester ble det ikke tatt en prøve til 
laboratorium samtidig, fullstendig oversikt er presentert i tabell 6. 
 
Tabell 5 
Resultat av soi-prøver tatt i hurtigtesttilbudet  
i perioden 28.08.2012-15.10.2013 n=435 % 

Nye hiv+ på Olafiaklinikken 7  

Behandlingstrengende syfilis 4  

Behov for hepatitt B vaksine 161 37 

Bærer av smittsom hepatitt B 2  

Nyoppdaga hepatitt C 1  

Menn med en eller flere soi 43 10 

Menn med anale soi 21 5 

 

 
Tabell 6 

Antall hurtigtest Labsvar Kommentar 

466 Neg Neg  

5 Pos Pos   

1 neg inkonklusiv Oppfølging med nye hivtester: pasient er hiv-negativ 

1 inkonklusiv Neg Oppfølging med nye hivtester: pasient er hiv-negativ 

1 Pos ikke tatt Oppga han var kjent hiv+ etter hurtigtesten 

5 Neg ikke tatt Ønsket kun hurtigtest pga anonymitet 

479 Totalt antall hurtigtester (28 august 2012- 15 oktober 2013) 

Diskusjon 
Prosedyren 
Olafiaklinikkens rutiner for hiv-hurtigtesting grunner seg på både egne og andre klinikkers 
erfaringer av hurtigtesting og er blitt utviklet i felleskap over tid gjennom møter og 
diskusjoner. Prosedyren ble til stor del basert på disse rutiner og det var derfor ikke uventet 
at sykepleierne opplevde at utstyr og de forskjellige momentene i prosedyren fungerte bra. I 
diskusjon på sykepleiermøte i januar 2013 fremgikk at det var litt frustrerende at prosjektet 
var så likt arbeidet i ordinær drop in siden forventningene på et prosjekt er at det skal være 
annerledes mot ordinært arbeid. Mye av de positive tilbakemeldingene på arbeidet kom 
sannsynligvis av følelsen av å ha bedre tid for konsultasjonen enn hva som er vanlig i ordinær 
åpningstid. Sykepleiernes opplevelse av at pasientene er fornøyde med konsultasjonen 
bekreftedes av at samtlige menn som besvarte spørreskjemaet følte seg ivaretatt i 
konsultasjonen. Vi synes også det var meget motiverende at flere menn oppga at 
konsultasjonen gitt anledning til refleksjon, og dessuten forandring, av egen seksuell atferd. 
Det styrker inntrykket av at prosedyren for hurtigtest-konsultasjon fungerer bra. Om MI eller 
annen samtalemetode blir brukt er i praksis kanskje av mindre vekt. Viktigst er at samtale og 
informasjon er et tilbud og ikke blir tvunget på noen. Det er også viktig når flere jobber 
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sammen at de jobber så likt som mulig. Det gir større trygghet overfor brukere at samtale og 
informasjon ikke varierer stort eller er tilfeldig beroende på hvem man treffer. 
Vi har valgt å bruke Insti hurtigtest hvor prøvesvaret er synlig i løpet av et minutt. Frem til 
2011 ble Determine combotest brukt hvor svaret avleses etter 10-20 minutter. Fordelen 
med Determine combotest er at den tester for både antigen og antistoff og skulle kunne 
avdekke en eventuell hiv-infeksjon tidligere i vindusfasen sammenlignet med Insti som kun 
tester for antistoffer. De påvirker opplegget i en konsultasjon om det meste av samtalen er 
før testeresultatet er kjent eller etterpå. Men vi valgte å følge råd fra OUS, 
Infeksjonsserologisk enhet, Ullevål om å bruke kun en type hurtigtest for å få god rutine og 
erfaring med den testen istedenfor å skifte fabrikat i hensikt å prøve en annen type 
konsultasjon. Informasjonen fra OUS, Infeksjonsserologisk enhet, Ullevål viser også til at 
Determine combotest ikke gir bedre sensitivitet i vindusfasen slik det teoretisk kunne være 
forventet. 
Det var to hivtester, til to forskjellige personer, hvor hurtigtesten og laboratoriesvar ikke 
stemte overens. I det ene tilfellet var hurtigtesten inkonklusiv og konfirmerende prøven til 
laboratoriet negativ, det andre tilfellet var motsatt. Begge mennene ble fulgt opp med nye 
prøver og begge var hiv-negative. Det er kjent at prøver iblant kan vise en uspesifikk reaksjon 
og vi finner ingen grunn til ikke å stole på resultatene fra hurtigtestene. Prosedyren nevner 
ikke rutinene for validering av selve hurtigtestene. Rutinen for validering er tatt opp i 
brukerveiledningen fra fabrikanten. På Olafiaklinikken skulle avvikende prøvesvar på 
hurtigtestene bli oppdaget siden det er klinikkens rutine å sende en blodprøve til OUS, 
Infeksjonsserologisk enhet, Ullevål. En valideringsrutine er imidlertid viktig hvis man bruker 
kapillærprøver (stikk i fingret) eller det av andre grunner ikke er rutine å sende blodprøve til 
et laboratorium. Det er grunn til å nevne det i prosedyren selv om rutinen fins beskrevet i 
brukerveiledningen. Mange som kommer for å teste seg er i vindusperioden for hiv og det er 
viktig å poengtere for de som tester at nye prøver anbefales. Det er også en av grunnene til 
at Olafiaklinikken vil fortsette å ta venøse blodprøver, for å kunne sende prøver til OUS, 
Infeksjonsserologisk enhet, Ullevål som har større muligheter for å avdekke en infeksjon i 
vindusfasen. En annen grunn for venøse blodprøver er for å kunne teste for syfilis og hepatitt 
B og C.  
 
Prosjektet med tilbud om hurtigtest for hiv for msm på kveldstid på Olafiaklinikken  
Generelt opplever vi på Olafiaklinikken at det kommer mange msm for å teste seg for hiv. 
Rykter om at helsepersonell, ”hvite frakker og mange spørsmål”, virker avskrekkende 
stemmer ikke inn på våre inntrykk av venteværelset. Men hvis vi sammenligner 
testeaktiviteten for hiv blant msm på Olafiaklinikken i en og samme periode 28. august til 
18. desember (pilottiden for hurtigtesttilbudet) hvert år fra 2004 til 2012 ser vi at 
testefrekvensen økte markant i 2012, se figur 4. Om økningen kom av selve tilbudet om 
hurtigtesting, kveldstiden, en roligere atmosfære eller kampanjen som helhet er vanskelig å 
si. Andelen førstegangsbesøk ligger rundt 30 % i Olafiaklinikkens ordinære åpningstid. Det vil 
si at hurtigtesttilbudet trekker til seg flere (51 %) som aldri besøkt Olafiaklinikken tidligere. 
Mange av de nye kommer tilbake i ordinær åpningstid for oppfølgingsprøver eller nye tester 
generelt men flere velger å komme tilbake på tirsdagskveldene. At hurtigtesttilbudet øker 
testefrekvensen generelt og trekker til seg flere nye msm er grunner for å fortsette 
hurtigtesttilbudet på kveldstid for msm Olafiaklinikken. 
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Figur 4 
 

Samtlige menn som manglet beskyttelse for hepatitt B fikk tilbud om gratis vaksine. De 
fleste ønsket å bli vaksinert. Gonoré, klamydia og mycoplasma i urinrøret gir oftere plager 
enn hvis infeksjonen er i hals eller anus. Screening er mange ganger ende måten for å 
oppdage soi. Soi er i seg selv en økt risiko for hiv-smitte men forteller også noe om 
risikoatferd. Hvis hurtigtesting for hiv trekker til seg menn som ellers ikke tester seg for soi så 
er samtidig tilbud om test for alle soi alle steder et viktig bidrag for å redusere smitte. Vi 
finner flere nye hiv-positive i hurtigtesttilbudet enn i ordinær åpningstid hvis vi ser til antallet 
hiv-tester som blir tatt totalt. Det stemmer overens med forventingene siden det kommer 
mange flere i ordinær drop in av andre grunner enn en spesifikk risiko for hiv-smitte, for 
eksempel for rutinesjekk eller som smitteoppsporings-kontakter for andre soi. Alle som 
kommer oppmuntres til å ta en hiv-test uansett risiko for smitte. Men utfordringen fortsetter 
for Olafiaklinikken med å planere for hvordan vi bedre kan nå frem til hiv-positive som ikke 
kjenner sin hiv-status. Svarene på hva som er viktig for å komme til hiv-testing viser at 
mange er fornøyde med det Olafiaklinikken tilbyr. Det forteller sannsynligvis mest om hvilke 
som besøker Olafiaklinikken men er allikevel kanskje en grunn til ikke å forandre så mye men 
heller se på hva mer vi kan gjøre.  

Konklusjon  
 Prosedyren for hiv-hurtigtesting fungerer i stort bra som mal for en konsultasjon. Den 

bør kompletteres med en rutine for validering av testene.  

 Hurtigtestprosjektet på Olafiaklinikken ble godt mottatt og har økt testeaktiviteten 
for hiv blant msm. Tilbud om hurtigtesting for hiv og andre soi for msm på kveldstid 
på Olafiaklinikken trekker til seg flere som aldri besøkt klinikken tidligere. Menn som 
er i risiko for å være smittet med hiv kommer for å teste seg. Vi ser det som en grunn 
til å fortsette kveldstilbudet, men det er fortsatt viktig å se på hva mer Olafiaklinikken 
kan gjøre for å nå ut til hiv-positive som ikke kjenner sin hiv-status. 
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Vedlegg 1 
 
Spørreskjema til sykepleiene. 
 

Har du jobbet noen kveld i hurtigtestprosjektet?  Ja  Nei 

Hvis svaret er nei trenger du ikke å svare på flere spørsmål 
 

Følte du at du fått tilstrekkelig informasjonom arbeidet innfør den første kvelden?  

 Ja  Nei   Usikker 
Hva kunne det vært mer av?........................................................................ 

 

Synes du arbeidet på kvelden med hurtigtesttilbudet var: 
(Sett kryss for alle svar som passer inn på det du tenker og gi et eksempel) 

 Stressende f eks……………………………………………………………………… 

 Faglig utfordrende på en bra måte f eks……………………………………………………………………… 

 For utfordrende, faglig f eks……………………………………………………………………… 

 Interessant f eks……………………………………………………………………… 

 Kjedelig f eks……………………………………………………………………… 

 Hyggelig f eks……………………………………………………………………… 

 Tungt f eks……………………………………………………………………… 

 Krevende f eks……………………………………………………………………… 

 Greit f eks……………………………………………………………………… 

 Skremmende f eks……………………………………………………………………… 

 Vanskelig f eks……………………………………………………………………… 

 Spennende f eks……………………………………………………………………… 

 Frustrerende f eks……………………………………………………………………… 

 Annet………………………………………………………………………………………………………. 

 

Opplever du at testepersonene har tillit til: 

Tester og testeresultat  Ja  Nei  Usikker 

Informasjon og personell  Ja  Nei  Usikker 

Olafiaklinikken som helhet  Ja  Nei  Usikker 

 

Hva tenker du om arbeidet i selve konsultasjonen? 
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Det går greit å få en bra/god alltid ofte 50/50 sjelden aldri 

kontakt med testepersoner      

Det går greit å gi informasjon      

Det går greit å bruke utstyr      
 

Det går greit å få tiden å strekke 

til for det som trengs å gjøre      
 

Det går greit å få avsluttet 

konsultasjonen      
 

Det går greit å løse evt problem 

som oppstår under konsultasjonen?     
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Vedlegg 2 
Spørreskjema til pasientene. 
 

1. Hadde du testet deg for hiv noen gang før du kom til Olafiaklinikkens 

hurtigtesttilbud første gang? 

 Nei 

 Ja, Når sist?  Siste året  Over 1 år siden  Over 5 år siden 

  Har du brukt en ”hjemmetest” for hiv noen gang? 

  Kjenner du noen som brukt en ”hjemmetest” for hiv? 

 
2. Hadde du testet deg for hiv nå hvis ikke Olafiaklinikken hadde et 

kveldstilbud for hiv-hurtigtesting? 

 Ville trolig ikke testet meg  Ville trolig testet meg uansett 

 
3. Hva synes du er viktig for å komme til en hiv-test? 
 svært viktig viktig lite viktig 

Tidspunktet på dagen    

Selve stedet/plassen og beliggenhet    

Drop in (ikke å booke time)    

Få svaret på hiv-testen direkte    

Få møte utdannet helsepersonell    

Få mulighet for samtale    

Få informasjon om smitteveier og risiko    

Få mulighet for å teste for flere seksuelt    

overførbare infeksjoner    

Annet............................................................    

 

4. Følte du deg ivaretatt i konsultasjonen ved hurtigtesttilbudet på Olafia? 

 Ja  Nei  Usikker 

 
5. Var konsultasjonen… 

 for kort  passe lang  for lang 

 
6. Fikk du den informasjon du ønsket? 

 Ja  Nei, alt for lite  Nei, alt for mye 

 

7. Har konsultasjonen ført til at du har reflektert over din seksuelle atferd? 

 Ja  Nei  Usikker 
 

Hvis ja, kan du gi eksempel på hva…………………………………………………………………………………………………………… 

 
8. Har konsultasjonen ført til at du har forandret din seksuelle atferd? 

 Ja  Nei  Usikker 
 

Hvis ja, kan du gi eksempel på hva…………………………………………………………………………………………………………… 
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9.  Kjenner du noen mann, som har sex med menn, som du vet ikke har 

testet seg for hiv? 

 Nei  Ja, en person  Ja, flere personer 

 
 
 
 
 
 

Vedlegg 3 
 
Elektronisk spørreskjema til eksterne brukere av prosedyren. 
 
 
1. Har dere tilbud om hurtigtesting for hiv nå? 
      Ja/Nei 
 
2. Hvis ja: Hvor mange (cirka) hurtigtester tar dere per måned? 
 
3. Har dere lest prosedyren for hiv-hurtigtesting som Olafiaklinikken utarbeidet? 
Ja/Nei 
 
4. Hvis ja: Fikk dere prosedyren av: Helsedirektoratet/Olafiaklinikken 
      Annet (vennligst spesifiser): 
 
5. I hvilken grad følger deres rutiner for hurtigtesting det som beskrives i  
prosedyren 
      Ikke i det hele tatt/I liten grad/Ganske likt/I stor grad/Helt likt 
 
6. Hva gjør dere annerledes? 
 
Hvis dere følger en annen prosedyre får dere gjerne  
sende den til e-postadresse: solmol@ous-hf.no 


