
Denna studie genomförs enligt de regler och riktlinjer som gäller för klinisk forskning på 

människor. Studien godkändes av Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden innan den startade. 

 

Är du intresserad att delta i en klinisk studie om hiv-infektion? 
 

En pågående klinisk studie studerar effekt och säkerhet av läkemedlet triptorelin som 

tilläggsbehandling till hiv-behandling 

 
Triptorelin är en syntetisk version av ett hormon som finns naturligt i kroppen och påverkar 
nivåerna av könshormonerna (såsom testosteron). Detta gör att triptorelin sedan länge har 
använts för behandling av bland annat prostatacancer, vilket gör att erfarenheten kring 
läkemedlets säkerhet är omfattande.  
 
Patienter med välkontrollerad hiv-infektion har reservoarer av vilande hiv-virus i form av hiv-
DNA i immunceller. Vi vill nu undersöka om användningen av triptorelin, i kombination med 
din nuvarande hiv-behandling, kan minska mängden vilande hiv-virus i kroppen. Att delta i 
studien innebär mellan 4 till 8 klinikbesök under ett halvår, beroende på lottning till två 
alternativ; läkemedel eller i kontrollgrupp (endast din vanliga medicin mot hiv-infektion). 
Behandlingen sker i form av injektioner vid 3 besök samt uppföljningsbesök efter 
behandlingens slut. Reseersättning utgår. 
 
Studien startade i september 2018, kommer att inkludera 52 patienter och genomförs på 
Huddinge Sjukhus, Södersjukhuset och Sahlgrenska Sjukhuset/Östra. 
 

För att kunna delta ska du bland annat uppfylla följande kriterier: 
✓ Du ska vara man mellan 18-65 år 
✓ Du ska ha fått behandling mot hiv i minst 3 år 
✓ Du ska haft odetekterbart virus det sista året 
✓ Du ska inte ha pågående hepatit B eller C 

 

 
För intresseanmälan, mer information eller om du har frågor kontakta oss så berättar vi mer: 
 

Huddinge sjukhus 

Studiesköterska tel: 072-595 57 83 (Katarina Stigsäter)  katarina.stigsater@sll.se 
Studieansvarig läkare: Doktor Piotr Nowak 
Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, 141 57 Huddinge 
 

Södersjukhuset 

Studiesköterskor tel: 08-616 26 96 (Elisabet Storgärd och Ronnie Ask) 

elisabet.storgard@sll.se eller  ronnie.ask@sll.se 

Studieansvarig läkare: Doktor Carl Johan Treutiger  

Venhälsan/Infektionskliniken, Södersjukhuset AB, 118 83 Stockholm 
 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra 
Studiesköterskor tel: 031-3435522 (Lissie Johansson), lissie.johansson@vgregion.se, eller 
031-3434284 (Kristina Arrnäs), kristina.arrnas@vgregion.se 
Studieansvarig läkare: Magnus Gisslén 
Infektionskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, 416 85 Göteborg 
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