
Appendix 1 – Fødeplaner iht. Virusload. 

 

 

FØDEPLAN v/ HIV-RNA < 50 kopier/ml 

 Der stiles mod vaginal forløsning 

 HSP bør undgås 

 Ved vandafgang uden veer stimuleres med s-drop og ved vandafgang > 18(24)t uden udsigt til 

snarlig fødsel overvejes forløsning ved sectio 

 Der skal gives antibiotisk behandling ved vandafgang > 18 t. iht retningslinier  

 Der er kontraindikation for scalp-elektrode, scalp-pH samt relativ kontraindikation for vacuum 

ekstraktion og tang.  

 V/episiotomi gives profylaktisk antibiotika i.v. Zinacef 1,5 g. Infiltrationsanæstesi, 

pudendusblokade kan anvendes. 

 Pt. bør ikke amme rp. Dostinex post partum. 

 Barnet skal tilses af pædiater indenfor 2 timer post partum mhp. etablering af retrovir mixtur 

behandling af barn, samt HIV-screening. 

 Ved udskrivelsen kontrolleres at patienten har en tid til videre ambulant kontrol i 

infektionsmedicinsk ambulatorium og at barnet har tid i børneambulatoriet. 

 

 

FØDEPLAN v/ HIV-RNA 50-399 kopier/ml - Vaginal 

 Der er planlagt at stile mod vaginal fødsel 

 HSP bør undgås 

 Ved vandafgang uden veer stimuleres med s-drop og ved vandafgang > 4-6 t uden udsigt til snarlig 

fødsel overvejes forløsning ved sectio 

 Der er kontraindikation for scalp-elektrode, scalp-pH samt relativ kontraindikation for vacuum 

ekstraktion og tang. 

 V/episiotomi gives profylaktisk antibiotika i.v. Zinacef 1,5 g. Infiltrationsanæstesi, 

pudendusblokade kan anvendes. 

 Pt. bør ikke amme rp. Dostinex post partum. 

 Barnet skal tilses af pædiater indenfor 2 timer post partum mhp. etablering af retrovir mixtur 

behandling af barn, samt HIV-screening. 

 Ved udskrivelsen kontrolleres at patienten har en tid til videre ambulant kontrol i 

infektionsmedicinsk ambulatorium og at barnet har tid i børneambulatoriet 

 

 

FØDEPLAN v/ HIV-RNA 50-399 kopier/ml - Sectio  

 Der er planlagt at stile elektivt sectio GA 38-39. 

 Hvis pt. indkommer akut i fødsel foretages akut sectio indfor 4-6 timer. 

 Der skal ikke gives i.v. Zidovudin(Retrovir) 

 Pt. bør ikke amme rp. Dostinex post partum. 

 Barnet skal tilses af pædiater indenfor 2 timer post partum mhp. etablering af retrovir mixtur 

behandling af barn, samt HIV-screening. 



FØDEPLAN v/ HIV-RNA 400-999 kopier/ml   

 Der er stiles mod elektivt sectio GA 38-39. 

 Hvis pt. indkommer akut i fødsel foretages grad 3a sectio. 

 Der skal ikke gives i.v. Zidovudin(Retrovir) 

 Pt. bør ikke amme rp. Dostinex post partum. 

 Barnet skal tilses af pædiater indenfor 2 timer post partum mhp. etablering af retrovir mixtur 

behandling af barn, samt HIV-screening. 

 Ved udskrivelsen kontrolleres at patienten har en tid til videre ambulant kontrol i 

infektionsmedicinsk ambulatorium og at barnet har tid i børneambulatoriet 

 

 

 

FØDEPLAN v/ HIV-RNA > 1000 kopier/ml   

 Der er planlagt at stile mod elektivt sectio GA 38. 

 Zidovudin(Retrovir) bestilles af obstetriker til 426/412 til planlagte operationsdag? 

 Der opsættes i.v. Zidovudin (Retrovir) 2 mg/kg på afsnit 426/412 1 time før pt. går til 

operationsgangen – infusionen fortsætter indtil barnet er født.  

 Hvis pt. indkommer akut i fødsel, opsættes straks i.v. Zidovudin(Retrovir) og foretages grad 2 

sectio 

 Pt. bør ikke amme rp. Dostinex post partum. 

 Barnet skal tilses akut af pædiater mhp. etablering af trestof behandling. 

 Ved udskrivelsen kontrolleres at patienten har en tid til videre ambulant kontrol i 

infektionsmedicinsk ambulatorium og at barnet har tid i børneambulatoriet 

 

 

FØDEPLAN(akut)ved UKENDT HIV-STATUS.   

 Foretag en "kvik-HIV- test". Kontakt infektionsmedicinsk bagvagt personsøger 2-2475. Svar kan 

foreligge i løbet af 15 min. Husk også at screene for Hepatitis B og C. 

 Anskaf Zidovudin(Retrovir). 

 Der opsættes i.v. Zidovudin (Retrovir) intrapartum (2 mg/kg over en time, derefter 1 mg/kg til endt 

fødsel) og gives en engangsdosis af Nevirapin 200 mg. 

 Der foretages grad 2 sectio 

 Pt. bør ikke amme rp. Dostinex post partum. 

 Barnet skal tilses akut af pædiater mhp. etablering af trestof behandling. 

 Pt. tilses subakut af infektionsmediciner mhp. videre udredning og etablering af behandling. 

 Ved udskrivelsen kontrolleres at patienten har en tid til videre ambulant kontrol i 

infektionsmedicinsk ambulatorium og at barnet har tid i børneambulatoriet. 


