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Forord
Den norske legeforening har gjennom Norsk forening for infeksjonsmedisin, Norsk 
gastroenterologisk forening, Norsk forening for medisinsk mikrobiologi, og Norsk 
barnelegeforening nedsatt et utvalg for å utarbeide ny veileder for utredning og 
behandling av hepatitt C virus (HCV)-infeksjon. For å gjøre utvalget mer komplett 
ble det også hentet inn representant for Norsk forening for rus- og avhengighets-
medisin, Norsk forening for allmennmedisin, Norsk sykepleierforbund, samt 
brukerorganisasjonen ProLAR Nett.

Legemidler mot HCV-infeksjon foreskrives på H-resept. De administrerende 
direktørene i helseregionene har i Beslutningsforum vedtatt å benytte LIS HCV-
spesialistgruppens anbefalinger som instruks i egne helseforetak. I mai 2019 
lanserte Helsedirektoratet en implementeringsplan med mål om eliminasjon av 
HCV-infeksjon som folkehelseproblem i Norge, og veilederen reflekterer dette.

Arbeidsgruppen som utarbeider denne veilederen, anser det som sitt mandat å gi 
en vurdering av hvilken plass de ulike behandlingsalternativene skal ha i lys av 
både effekt, sikkerhet og pris. Disse anbefalingene vil derfor kunne avvike fra 
gjeldende LIS-anbefalinger.

Materiale og metode
Grunnlaget for veilederen er et ikke-systematisk litteratursøk i PubMed med et 
skjønnsmessig utvalg av artikler basert på utvalgsmedlemmenes erfaring innen 
feltet. Veilederen ble første gang publisert i 2010 og er nå revidert for 9. gang.

Forkortelser
DAA, direktevirkende antivirale legemidler; DAC, daclatasvir; EBR; elbasvir;  
FHI, Folkehelseinstituttet; GZR, grazoprevir; HCC, hepatocellulært karsinom;  
HCV, hepatitt C virus; HIV, humant immunsviktvirus; IFN, interferon; LAR, lege-
middelassistert rehabilitering; LDV, ledipasvir; LSM, leverstivhetsmålinger; MSM, 
menn som har sex med menn; NASH, non-alkoholisk steatohepatitt; PIB, pibrentasvir; 
POC, point-of-care; RAS, resistens-assosierte substitusjoner; RBV, ribavirin; SOF, 
sofosbuvir; SVR, Sustained virological response; VEL, velpatasvir; VOX, voxilaprevir
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1. Hva er nytt i veilederen?
Den største endringen er lanseringen av et forenklet behandlingsløp 
bedre tilpasset de som har vansker med å nyttiggjøre seg et tradisjonelt 
behandlingsløp i spesialisthelsetjenesten.

I lys av en endret HCV-populasjon, målet om eliminasjon og behovet for nye 
behandlingsmodeller, har arbeidsutvalget hentet inn representanter for rus- og 
avhengighetsmedisin, sykepleierfaget, allmennmedisin, og brukerorganisasjon. 
Veilederen har gjennomgått en omfattende revisjon. Den største endringen er 
lanseringen av et forenklet behandlingsløp bedre tilpasset de som har vansker med 
å nyttiggjøre seg et tradisjonelt behandlingsløp (Figur 1). Videre anbefales nå 
behandling for barn fra 3 års alder, det er endrede anbefalinger ved nyresvikt, og 
det er endrede anbefalinger med tanke på resistenstesting. I tillegg er anbefaling ene 
for overvåkning av hepatocellulært karsinom (HCC) endret i samsvar med 
 Helsedirektekoratets nye handlingsprogram.

2. Epidemiologi
HCV-infeksjon er et globalt helseproblem, og det anslås at 58 millioner er 
smittet på verdensbasis. I Norge har 80 % av smitteoverføringen skjedd 
gjennom injiserende rusmiddelbruk mens smittevei er ukjent hos 15-20 %. 
Direktevirkende antivirale legemidler (DAA) er like effektive hos injiserende 
rusmiddelbrukere som øvrige pasientgrupper.

Kronisk HCV-infeksjon er et globalt helseproblem med estimert 58 millioner 
smittede på verdensbasis og 1.5 millioner nye tilfeller årlig (1, 2). I Norge levde 
sannsynligvis 3700–5000 personer med kronisk HCV infeksjon ved inngangen til 
2021 (Knut B. Kielland, SELIHEP). HCV smitter gjennom perkutan eksponering for 
infisert blod. I Norge har 80 % av smitte overføringen skjedd gjennom injiserende 
rusmiddelbruk mens smittevei er uavklart hos 15-20 % (3). Faren for seksuell 
smitteoverføring synes å være liten, men i flere land – spesielt i store byer – er det 
en pågående epidemi blant menn som har sex med menn (MSM) (4). I mange lav- 
og mellominntektsland har helsepersonell tidligere benyttet brukte, ikke-sterilisert 
medisinsk utstyr, noe som kan forklare at land som Egypt og Pakistan, deler av 
Asia, samt Sentral- og Vest-Afrika har hatt høy forekomst av HCV (5-7). 

Etter eksponering for HCV vil 20-40 % bli spontant virusfri (8). De som utvikler kronisk 
infeksjon, vil få ulik grad av fibroseutvikling, og akkumulasjon av fibrøst vev i leveren 
kan over tid føre til cirrhose (9). Først ved etablert cirrhose oppstår risiko for alvorlige 
komplikasjoner i form av dekompensert leversykdom og HCC. Før dette inntreffer gir 
sykdommen vanligvis lite symptomer (9). Etter 20 år varierer cirrhoseprevalensen i 
studier fra 3 % til 20 %. En norsk kohortstudie av opiat avhengige med kronisk HCV-
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infeksjon viste at 1/3 hadde brodannende fibrose eller cirrhose 25–35 år etter ekspo-
ner ing for viruset (10, 11). I den samme kohorten var leversykdom dødsårsak hos 1⁄4 av 
de som døde etter fylte 50 år. Faktorer som er ugunstige for fibroseutviklingen er høy 
alder ved smittetidspunktet, mannlig kjønn, høyt alkoholforbruk, diabetes type 2, 
non-alkoholisk steatohepatitt (NASH), HCV-infeksjon med genotype 3 og koinfeksjoner 
med hepatitt B og ubehandlet hiv (12). Blant pasienter med ubehandlet HCV og 
levercirrhose utvikles HCC hos 25 % og dekompensasjon hos 25 % innen 10 år (13, 14). 

Historisk har behandlingsopptaket hos personer som injiserer rusmidler vært lavt 
(15, 16). Sterkt bidragsytende til dette var langvarig interferonbasert behandling 
som gav betydelige bivirkninger og lav kurasjonsrate. Introduksjon av direkte-
virkende antivirale legemidler (DAA) i 2014 var et paradigmeskifte som gav tilgang 
til trygg og effektiv behandling som kurerer HCV-infeksjonen hos mer enn 95 % 
etter 8-12 ukers tablettbehandling (17). DAA-behandling har vist seg å være like 
effektiv hos rusmiddelbrukere som øvrige pasientgrupper (18).

3. Eliminasjon av HCV-infeksjon 
som folkehelseproblem i Norge
Norge kan bli et av de første landene i verden til å eliminere HCV-infeksjon, 
og vi er godt på vei til å klare målet innen utgangen av 2023.

Norge har forpliktet seg til Verdens helseorganisasjons (WHO) globale strategi for 
eliminasjon av virushepatitt som et folkehelseproblem innen 2030, med 90 % 
reduksjon i nye tilfeller av HCV-infeksjon og 65 % reduksjon i dødsfall knyttet til 
HCV-infeksjon sammenliknet med 2015 (19). I 2018 kom det en revidert nasjonal 
strategi fra regjeringen med et ambisiøst mål om 90 % reduksjon i nye tilfeller og at 
ingen skal dø eller få alvorlig sykdom som følge av HCV-infeksjon innen utgangen 
av 2023 (20). I tillegg har Oslo kommune publisert en egen strategi «Rutiner for 
eliminasjon av rusrelatert hepatitt C i Oslo 2019-2023» (21). 

Norge kan bli et av de første landene i verden til å eliminere HCV, og vi er godt på 
vei til å klare målet innen utgangen av 2023. Det er estimert at nærmere 8000 
personer med injiserende rusmiddelbruk levde med HCV-infeksjon i Norge i 2000, 
og at disse utgjorde omtrent 85 % av HCV-populasjonen (22). Med utgangspunkt i 
data fra meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og legemiddelregisteret 
er det estimert at 3700 personer levde med kronisk HCV-infeksjon i Norge ved 
inngangen til 2021 (Knut B. Kielland, SELIHEP). Globalt er det verdt å merke seg at 
Island gjennom et nasjonalt eliminasjonsprogram ble det første landet til å oppfylle 
WHO sine kriterier for eliminasjon av HCV (23). Egypt, som de siste årene har 
innsatt betydelige ressurser for screening og behandling gjennom statlige 
 programmer, er også på vei mot å nå målet om eliminasjon (24). 
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Når en har nådd eliminasjonsmålet er det forventet at årlige meldte tilfeller av 
HCV-infeksjon vil gå mot null og at det vil være betydelig lavere risiko for smitte 
grunnet lav prevalens. For å holde insidensen lav vil det imidlertid være nødvendig 
å holde testaktiviteten oppe. Rutinemessig periodisk testing for personer med 
pågående risiko er et av tiltakene som vil kunne bidra til dette. 
 

4. Organisering av HCV-
behandling i Norge
Målet med det nye behandlingsløpet er at flere med rus- og avhengighets-
lidelser skal få behandling for HCV-infeksjon. Helsepersonell fra 
 kommunale helsetjenester, fengsler, rusmedisinske institusjoner (TSB), 
eller asylmottak kan foreta initial diagnostikk før konferering med 
 infeksjonsmedisiner/gastroenterolog.

I Norge er det helseforetakene som har ansvaret for å finansiere medikamenter for 
behandling av HCV-infeksjon. Rent praktisk forskrives DAA-behandling som H-resept 
hvor regningen for medikamentet dekkes av de ulike helseforetakene. På grunn av 
forskrivningsmodellen forskrives medikamentet av lege tilknyttet sykehus/ 
helseforetak (for eksempel infeksjonsmedisiner, gastromedisiner, rusmedisiner 
eller barnelege). I Norge kan alle med HCV-infeksjon få behandling uten fibrose-
restriksjoner. Utredning, behandling og oppfølging er gratis for pasientene.

Behandling for HCV-infeksjon har tradisjonelt vært organisert i sykehuspoliklinikker 
i spesialisthelsetjenesten. Med en slik modell har det vært vanskelig å nå 
 marginaliserte mennesker med rus- og avhengighetslidelser, og for å kunne nå 
 norske og internasjonale eliminasjonsmål er det et behov for nye behandlings-
modeller (25, 26). Studier har vist at man kan nå flere med behandling ved å knytte 
behandling inn mot primærhelsetjenesten (27). Bruk av pasientnære metoder med 
point-of care (POC) diagnostikk (28) kan også få flere testet og i behandling. 

Flere norske studier har dokumentert effekten av nye behandlingsmodeller for 
rusavhengige HCV-pasienter. INTRO-HCV studien i Helse Vest har vist at en ved å 
integrere behandling og oppfølging i LAR kan gi betydelig økning i andelen som 
starter behandling og blir virusfrie sammenliknet med standard poliklinisk 
 behandling (29). Også foreløpige resultater fra OPPORTUNI-C studien i Oslo viser 
at umiddelbar HCV-behandling av pasienter som er akuttinnlagt i medisinske, 
rusmedisinske og psykiatriske sykehusavdelinger er mer effektivt enn standard 
henvisning til sykehuspoliklinikk (30). Hepatittbussen har demonstrert hvordan en 
brukerstyrt mobil behandlingsmodell med POC HCV RNA testing og elastografi på 
en enkel og trygg måte kan få mange raskt i behandling med utmerkede resultater 
(31). Sykepleie på Hjul er en liknende modell basert på POC-testing.  
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Hepatitt C klinikken i Oslo har gjennom snart 10 år hatt svært gode resultater med 
en fleksibel behandlings modell hvor pasientene utredes og behandles ambulant av 
sykepleiere og spesialist foreskriver behandling over telefon (32). Disse modellene 
er viktige eksempler på hvordan behandlingsløp kan forbedres, forenkles og 
 tilpasses til sårbare pasientgrupper. 

Basert på disse erfaringene, beskriver vi i denne veilederen et nytt forenklet 
behandlingsløp (Figur 1) for pasienter som har vansker med å nyttiggjøre seg et 
tradisjonelt behandlingsløp på sykehus/i spesialisthelsetjenesten. I det forenklede 
behandlingsløpet har vi lagt vekt på følgende faktorer:

 • kort tid fra diagnose til behandling 
 • forenklet diagnostikk i forkant av behandling
 • behandling der pasientene befinner seg  
 • bruk av pan-genotypisk behandling (med mindre genotype allerede er kjent)
 • forenklet oppfølging underveis i behandlingen fra helsepersonell tett på  

 pasienten (primærhelsetjenesten, LAR-poliklinikker, fengselshelsetjeneste etc.)

Målet med det nye behandlingsløpet er å øke behandlingsopptaket blant personer 
med rus- og avhengighetslidelser. Helsepersonell fra kommunale helsetjenester, 
fengsler, rusmedisinske institusjoner (TSB), eller asylmottak kan foreta initial 
diagnostikk før en konfererer med infeksjonsmedisiner/gastroenterolog for  
endelig valg av regime og forskrivning av behandling. Hva som inngår i de ulike 
behandlingsløpene er beskrevet i kapitlene 6 og 9. 

Figur 1. Tradisjonelt og forenklet behandlingsløp etter initial stratifisering.

Tradisjonelt behandlingsløp
• Henvisning for utredning/behandling i spesialisthelsetjenesten
•	 Non-invasiv	fibrosetesting	(FIB-4	eller	elastografi)
•	 Klinisk	biokjemi,	HBV,	HIV
•	 Genotype-spesifikk	behandling1

•	 Oppfølging	med	HCV	RNA	ved	EOT	og	SVR	12

Forenklet behandlingsløp
•	 Telefon	til	spesialist	for	umiddelbar	pan-genotypisk	behandling
•	 Non-invasiv	fibrosetesting	(FIB-4	eller	elastografi)	hvis	mulig
• Oppfølging i primærhelsetjenesten
•	 HCV	RNA	etter	behandling	hvis	mulig

JA

NEI

HCV RNA +

Stratifisering
Kan pasienten 

gjennomføre et
tradisjonelt

behandlingsløp?

1 Pan-genotypisk behandling kan  
 også benyttes der det er indisert i  
 et tradisjonelt behandlingsløp
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5. Testing og diagnostikk av  
HCV-infeksjon
Alle med perkutan eksponering for blod som kan ha vært HCV-infisert  
bør undersøkes.

HCV smitter i hovedsak gjennom perkutan eksponering for blod (33). Andre 
smittemåter er vertikal smitte fra mor til barn, seksuell smitte, organtransplantasjon, 
blodoverføring, eller nosokomial smitte i sykehus (33). De aller fleste HCV-smittede 
i Norge er smittet gjennom injiserende rusmiddelbruk (34), og alle personer med 
slik erfaring bør undersøkes. Oversikt over hvem som bør undersøkes for HCV-
infeksjon er oppsummert i Tabell 1.

Tabell 1. Personer som bør undersøkes med tanke på HCV-smitte

 • Personer som noen gang har injisert rusmidler
 • Personer som får LAR-behandling og annen rusbehandling
 • Personer som har sniffet rusmidler
 • Personer som lever med HIV eller hepatitt B
 • Mottakere av blodprodukter før 1992 i Vest-Europa, Nord-Amerika,  

 Japan og Australia, og mottakere av blodprodukter uansett tidspunkt  
 i andre enn de nevnte landene
 • Innvandrere fra høyendemiske områder
 • Personer som kan ha blitt utsatt for bruk av urene sprøyter eller  

 kirurgiske instrumenter i helsevesenet
 • Barn født av mødre med HCV- infeksjon
 • Pasienter med forhøyet ALAT
 • Personer som har vært utsatt for sprøytestikk-uhell
 • Pasienter som får dialyse
 • Personer som har fått tatoveringer fra uregulert/utrygg aktør
 • Personer som har hatt sex med personer med HCV-infeksjon
 • Personer som er i fengsel eller har vært fengslet
 • Menn som har risikosex med menn
 • Personer som ber om å bli testet

Personer som kan ha vært utsatt for HCV-smitte bør først undersøkes for HCV- 
antistoffer (35). Ved påvisbart antistoff bør laboratoriet umiddelbart og reflektorisk 
gå videre med HCV RNA-undersøkelse med nukleinsyreamplikasjonstest (f.eks. PCR). 
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Er HCV RNA positiv foreligger HCV-infeksjon. Alle voksne pasienter med 
 detekterbar HCV RNA (selv kun ved én positiv prøve) bør tilbys utredning og 
behandling uavhengig av stadium av leversykdom og utfall i transaminaser.  
For barn gjelder det egne retningslinjer, se kapittel 15. Undersøkelser som bør 
foretas framgår av Tabell 2 (tradisjonelt behandlingsløp) og Tabell 3 (forenklet 
behandlingsløp). 

Har man tilgang på HCV RNA hurtigtest (POC) kan denne benyttes uten først å 
teste for HCV antistoffer. 

Ved nylig eksponeringsrisiko og negativ HCV RNA bør testen repeteres etter 3–6 
måneder. Personer som regelmessig injiserer rusmidler bør testes for HCV RNA 
årlig, også etter vellykket behandling eller tidligere eksponering med spontan 
virusfrihet (anti-HCV positiv/HCV RNA negativ). Tilstedeværelse av anti-HCV gir 
ingen beskyttende immunitet, og pasientene bør informeres om dette. 

Tabell 2. Aktuelle undersøkelser ved et tradisjonelt behandlingsløp

 • Virologi/serologi: 
 o HCV RNA med genotyping 
 o HBsAg, anti-HBs, anti-HBc, anti-HIV, anti-HAV 

 • Blodprøver: 
 o ASAT, ALAT, INR, albumin, bilirubin, HbA1C, kreatinin 
 o Hemoglobin, leukocytter, trombocytter 
 o Kalkulering av FIB-4 index 

 • Elastografi lever 
 o Ikke nødvendig ved FIB < 1.45 eller ved alder <40 år og følgende kriterier: 
  •  Ikke langvarig alkoholoverforbruk 
  •  Ikke diabetes type 2 eller metabolsk syndrom 

 • Undersøkelser som ledd i oppfølging hos spesialist (Figur 2): 
 o Ultralyd av lever hver 6. mnd (HCC-overvåkning) ved LSM >14 kPa  
  eller ved LSM 10-14 kPa og tilleggsfaktorer 
 o Gastroskopi ved LSM > 25 kPa eller trombocytter <150  

 • Ved nyoppdaget HCV-infeksjon eller re-infeksjon sendes plasma eller serum  
 (1 ml) til FHI for resistens-overvåkning (RAVN) med helgenomsekvensering.  
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Tabell 3. Aktuelle undersøkelser ved et forenklet behandlingsløp

 • HCV RNA (POC hurtigtest eller venepunksjon) 

 • Non-invasiv fibrosetesting med elastografi eller FIB-4 index  
 (dersom tilgjengelig) 

 • Fibrosetesting er ikke nødvendig ved alder < 40 år og følgende kriterier: 
 o Ikke langvarig alkoholoverforbruk med >14 alkoholenheter/uke 
 o Ikke diabetes type 2 eller metabolsk syndrom 

 • Dersom det anses mulig å gjennomføre venepunksjon bør det ved  
 nyoppdaget HCV-infeksjon eller re-infeksjon sendes plasma eller serum  
 (1 ml) til FHI for resistens-overvåkning (RAVN) med helgenomsekvensering.  

Grunnregler for spesialistvurdering ved forenklet behandlingsløp
Testing for HIV eller hepatitt B er ikke påkrevd før oppstart av behandling i et 
forenklet behandlingsløp. Er det imidlertid kjent at pasienten har HIV-infeksjon 
eller hepatitt B henvises pasienten til infeksjonsmedisiner for behandling av 
hepatitt C.  Se for øvrig kapittel 9 for mer informasjon om koinfeksjon med HIV  
eller hepatitt B.

Grunnregler for leverstivhetsmåling og spesialistvurdering (Figur 2):
 • LSM 10-14 kPa: Henvis til HCC-overvåkning etter gjennomført behandling  

 dersom det foreligger tilleggsfaktorer
 • LSM >14 kPa eller FIB-4 >3,25: Ta blodprøver, konferer gastroenterolog før  

 oppstart av behandling og henvis til HCC-overvåkning etter behandling 
 • LSM >20 kPa eller tegn til dekompensert leversykdom: Ta blodprøver og  

 henvis til gastroenterolog for behandling og oppfølging
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6. Stadieinndeling
Det er viktig å identifisere pasienter som har utviklet levercirrhose.  
Dette gjøres non-invasivt med FIB-4 indeks eller elastografi av leveren. 
Elastografi er ikke nødvendig ved FIB-4 under 1,45 eller hos pasienter under 
40 år uten tilleggsfaktorer for leversykdom. Elastografi gir prognostisk 
informasjon om risiko for dekompensering av leversykdom.

Figur 2. Algoritme som illustrerer initial fibrosetesting, stadieinndeling og 
 henvisningsrutiner.

HCV RNA positiv
Ta leverprøver og kalkuler FIB-4

ASAT,	ALAT, trombocytter,  
INR	bilirubin,	albumin

FIB-4 < 1.45
eller 

Alder < 40 år

Utfør elastografi2

FIB-4 > 1.45
eller 

Alder > 40 år

Elastografi
unødvendig

Tegn til
dekompensert
leversykdom1

LSM < 10 kPa
Avansert	fibrose

usannsynlig

LSM 10-14 kPa
Avansert	fibrose

sannsynlig

LSM 14-20 kPa
Cirrhose

sannsynlig

LSM > 20 kPa
Portal hypertensjon

sannsynlig

Umiddelbar 
behandling

Umiddelbar 
behandling

HCC overvåkning ved
tilleggsfaktorer3

Konferer 
spesialist

Umiddelbar behandling
HCC overvåkning

Henvis til 
spesialist

HCC overvåkning
Gastroskopi4

1 Ascites,	encefalopati,	INR	>	1.7,	bilirubin	>	34,	albumin	<	35
2	FibroScan	er	førstevalg,	men	kan	erstattes	av	andre	modaliteter	(2D-SWE	eller	ARFI)
3 Diabetes	type	2,	metabolsk	syndrom,	pågående	skadelig	alkoholkonsum
4	Høy	risiko	for	gastroøsofagale	varicer	ved	LSM	>	25	kPa	eller	trombocytter	<	150https://www.mdcalc.com/fibrosis-4-fib-4-index-liver-fibrosis

FIB-4 =
Age	(years)	x	AST	(U/L)

Platelet	Count	(109/L)	x	√ALT	(U/L)
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Å avklare stadium av leverfibrose og detektere pasienter med cirrhose er av stor 
betydning for både prognose og behandlingsvalg ved HCV-infeksjon. Fibrose-
utvikling er avhengig av alder, varighet av HCV-infeksjonen, og tilleggsfaktorer som 
høyt alkoholkonsum og diabetes type 2/metabolsk syndrom (36). Ved fravær av 
tilleggsfaktorer er risikoen for cirrhose svært liten hos pasienter under 40 år. 

Leverbiopsi er tradisjonell gullstandard for fibrosediagnostikk, men bruken 
begrenses av at prosedyren er invasiv og også har risiko for å underestimere 
fibrosestadium (37, 38). Histologisk angis fibrosestadium i henhold til METAVIR-
systemet (F0-F4), hvor F3 angir brodannende fibrose og F4 angir cirrhose (39).  
I klinisk praksis er fibrosediagnostikk erstattet av non-invasive metoder som 
elastografi eller serum-fibrosemarkører (FIB-4-indeks, APRI-score eller andre 
patenterte tester). Ved å kombinere ulike tester kan den diagnostiske 
 nøyaktigheten forbedres. Ofte kan en sikker cirrhosediagnose stilles på bakgrunn 
av radiologiske, kliniske eller biokjemiske funn. Ultralyd og CT har imidlertid lav 
sensitivitet for å påvise tidlig cirrhoseutvikling. 

Serum-markøren FIB-4 er en godt validert indeks basert seg på alder, ASAT, ALAT 
og trombocytter (https://www.mdcalc.com/fibrosis-4-fib-4-index-liver-fibrosis).  
Ved FIB-4 <1,45 kan avansert fibrose utelukkes med høy negativ prediktiv verdi og 
ved FIB-4 >3,25 vil det være stor sannsynlighet for at det foreligger cirrhose.  
FIB-4 fremheves nå som et godt valg for initial fibrosetesting ved kroniske lever-
sykdommer, inkludert HCV, og foreslås innført i rutinemessig bruk i almennpraksis, 
psykisk helsevern, rus- og avhengighetsmedisin, og tverrfaglig spesialisert 
 behandling av ruslidelser (TSB). 

Ved elastografi måles leverens stivhet basert på skjærbølgehastigheter. Transient 
elastografi med FibroScan® regnes som non-invasiv gullstandard og har svært 
gode testegenskaper (40, 41). Ultralyd-basert elastografi som Acoustic Radiation 
Force Impulse Imaging og 2D-Shear Wave Elastography er nyere metoder med 
økende utbredelse. Alle prosesser som påvirker levervevets stivhet vil kunne gi 
falsk forhøyede verdier. Korrekt tolkning forutsetter derfor faste i minst tre timer i 
forkant av undersøkelsen, fravær av kraftig inflammasjon (ALAT bør være under 5 
ganger øvre referansegrense), fravær av ekstrahepatisk kolestase, og fravær av 
leverstuvning (høyresidig hjertesvikt). 

Leverstivhetsmålinger (LSM) må tolkes i et kontinuum og eksakte terskelverdier 
eksisterer ikke. LSM i cirrhosespekteret korrelerer godt med graden av portal 
hypertensjon og gir derfor prognostisk informasjon om risiko for dekompensering 
av leversykdommen (variceblødning, ascites, hepatisk encefalopati).  
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Følgende tommelfingerregler kan brukes for fortolkning av leverstivhetsmålinger:

 • LSM <10 kPa: Avansert fibrose/cirrhose kan utelukkes (svært lav risiko   
 (<1 %) for dekompensering innen 3 år)
 • LSM <12 kPa: Cirrhose (F4) kan utelukkes med høy negativ prediktiv verdi
 • LSM 10-14 kPa: Avansert fibrose (F3) er sannsynlig
 • LSM >14 kPa: Cirrhose er sannsynlig
 • LSM 20-25 kPa: Klinisk signifikant portal hypertensjon er mulig
 • LSM >25 kPa: Klinisk signifikant portal hypertensjon er sannsynlig  

 (høy risiko for dekompensering)

I henhold til Baveno guidelines kan man ved LSM <20 kPa og trombocytter >150 
utelukke behandlingstrengende øsofagusvaricer med høy negativ prediktiv verdi 
og dermed unngå endoskopisk undersøkelse (42). Behandling med karvedilol 
(kombinert alfablokker/non-selektiv betablokker) reduserer risiko for 
 dekompensering og død hos pasienter med klinisk signifikant portal hypertensjon. 

Alle pasienter med mistenkt cirrhose bør skåres etter Child-Pugh klassifikasjonen 
(https://www.mdcalc.com/child-pugh-score-cirrhosis-mortality).

Stadium av leversykdom skal avklares før oppstart av behandling. Til tross for  
raskt fall i leverstivhet og normalisering av leverprøver etter behandling, finnes  
det foreløpig ingen non-invasive tester som er validert for fibrosevurdering etter  
SVR (40).
 

7. Direktevirkende antivirale 
legemidler
Dirkektevirkende antivirale midler skal brukes i kombinasjon med to  
eller tre medikamenter fra to ulike medikamentklasser. Alle aktuelle 
kombinasjoner er markedsført i en-tablettkombinasjoner.

HCV har tre funksjonelle enzymer essensielle for virusreplikasjonen som kan 
angripes farmakologisk: NS3/4A protease, NS5A og NS5B polymerarase (33).  
DAAs hemmer disse enzymene og deles inn i klasser etter hvilket enzym de virker 
mot (43). Kombinasjonen av antiviral effekt og resistensbarriere gjør at HCV- 
behandling skal gjennomføres med en kombinasjon av minst to ulike 
 medikamenter fra minst to ulike klasser. Alle aktuelle medikamentkombinasjoner 
finnes som en-tablettkombinasjoner. Noen av medikamentene er virksomme  
kun mot spesifikke virusgenotyper, mens noen er pan-genotypiske.
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Brukt riktig har alle medikamentkombinasjonene en forventet SVR >95 % (43, 44)  
og kan derfor regnes som likeverdige behandlingsalternativer. Imidlertid kan 
 genotype, komorbiditet, komedikasjon, nyrefunksjon, leverfunksjon eller 
 behandlingssvikt etter tidligere behandlingsforsøk tilsi at et gitt medikament er  
å foretrekke (35), se kapittel 10-11. DAA-kombinasjoner som er markedsført i  
Norge er listet i Tabell 4.

Tabell 4. Markedsførte DAA-kombinasjoner

Produktnavn Virkestoff* Forkortelse Dosering*
Genotype-
spesifisitet

Epclusa® Sofosbuvir 400 mg, 
velpatasvir 100 mg

SOF/VEL 1 tablett OD Alle

Harvoni® Ledipasvir 90 mg, 
sofosbuvir 400 mg

SOF/LDV 1 tablett OD 1, 4, 5 og 6

Maviret® Glekaprevir 100 mg, 
pibrentasvir 40 mg

GLE/PIB 3 tabletter OD Alle

Vosevi® Sofosbuvir 400 mg, 
velpatasvir 100 mg, 
voksilaprevir 100 mg

SOF/VEL/VOX 1 tablett OD Alle

Zepatier® Elbasvir 50 mg, 
grazoprevir 100 mg

EBR/GZR 1 tablett OD 1 og 4

*Flere av produktene finnes i doseringer/formularer tilpasset barn. Se Felleskatalogen.no

Mange av medikamentene har utstrakt interaksjonsproblematikk med andre medisiner. 
For interaksjonsvurderinger, medikamentvalg og dosejusteringer ved nyresvikt/
dialyse, cirrhose/leversvikt se kapittel 9. For å se etter potensielle interaksjoner, 
anbefales følgende database: https://www.hep-druginteractions.org. Ved 
 dekompensert cirrhose kan det være aktuelt å bruke ribavirin som tilleggsmedisin 
til DAA, se kapittel 9.

Anbefalte regimer ved pan-genotypisk (Tabell 5) og genotype-spesifikk (Tabell 6) 
behandling er vist under. En mer omfattende oversikt finnes i helseforetakenes LIS 
anbud. Valg av legemiddel skal som hovedregel følge LIS-anbudsordning, og 
 eventuelle avvik fra LIS anbudet begrunnes og dokumenteres i journalen.
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Tabell 5. Oversikt over anbefalte regimer for pan-genotypisk HCV-behandling

Medikament Varighet Dosering

SOF/VEL 12 uker 1 tablett daglig

GLE/PIB 1 8 uker 3 tabletter en gang daglig

SOF/VEL/VOX 1,2 12 uker 1 tablett daglig

1 Kontraindisert ved dekompensert cirrhose.
2 Kun aktuelt ved rebehandling

Tabell 6. Oversikt over anbefalte regimer for genotype-spesifikk HCV-behandling

Genotype Stadium av leversykdom Medikament Varighet

Genotype 1 uten cirrhose Førstevalg: EBR/GZR eller 12 uker

SOF/LDV 8 uker

Alternativer: GLE/PIB 8 uker

SOF/VEL 12 uker

kompensert cirrhose Førstevalg: EBR/GZR1,2 eller 12 uker

GLE/PIB eller 8 uker

SOF/LDV 12 uker

Alternativ: SOF/VEL 12 uker

dekompensert cirrhose Førstevalg: SOF/LDV + RBV 12 uker

Alternativer: SOF/VEL + RBV 12 uker

SOF/LDV 24 uker

SOF/VEL 24 uker

Genotype 2 uten cirrhose Førstevalg: GLE/PIB eller 8 uker

SOF/VEL 12 uker

kompensert cirrhose Førstevalg: GLE/PIB eller 8 uker

SOF/VEL 12 uker

dekompensert cirrhose Førstevalg: SOF/VEL+ RBV 12 uker

Alternativ: SOF/VEL 24 uker
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Genotype Stadium av leversykdom Medikament Varighet

Genotype 3 uten cirrhose Førstevalg: GLE/PIB eller 8 uker

SOF/VEL 12 uker

kompensert cirrhose Førstevalg: GLE/PIB eller 8 uker

SOF/VEL3 12 uker

dekompensert cirrhose Førstevalg: SOF/VEL+RBV eller 12 uker

SOF/VEL 24 uker

Genotype 4 uten cirrhose Førstevalg: GRZ/EBR eller 12 uker

GLE/PIB eller 8 uker

SOF/LDV 12 uker

Alternativ: SOF/VEL 12 uker

kompensert cirrhose Førstevalg: GRZ/EBR eller 12 uker

GLE/PIB eller 8 uker

SOF/LDV 12 uker

Alternativ: SOF/VEL 12 uker

dekompensert cirrhose Førstevalg: SOF/LDV + RBV eller 12 uker

SOF/VEL + RBV 12 uker

Alternativer: SOF/LDV 24 uker

SOF/VEL 24 uker

Genotype 5/6 uten cirrhose Førstevalg: GLE/PIB eller 8 uker

SOF/LDV 12 uker

Alternativ: SOF/VEL 12 uker

kompensert cirrhose Førstevalg: GLE/PIB eller 8 uker

SOF/LDV 12 uker

Alternativ: SOF/VEL 12 uker

dekompensert cirrhose Førstevalg: SOF/LDV + RBV eller 12 uker

SOF/VEL + RBV 12 uker

Alternativer: SOF/LDV 24 uker

SOF/VEL 24 uker

1 Forutsetter virsumengde <800 000 IU/ml eller fravær av elbasvir resistens.
2 Spesiell forsiktighet må utvises ved cirrhose med ukentlig monitorering de første 4 ukene. 
3 Forutsetter fravær av RAS Y93H. Hvis ikke må RBV legges til SOF/VEL 
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8. Gjennomføring av behandling og 
kontroll av behandlingsrespons
DAA-behandling er enkel å administrere og har få bivirkninger. For de  
fleste er det ikke behov for rutinekontroller underveis i behandlingen.  
Alle pasienter anbefales kontroll av HCV RNA 4-12 uker etter behandlings-
slutt for å dokumentere varig virusfrihet (SVR).

Målene med HCV-behandling er å hindre utvikling av levercirrhose, redusere 
risikoen for komplikasjoner ved allerede etablert cirrhose, behandle ekstra-
hepatiske manifestasjoner av HCV-infeksjon, og redusere risikoen for smittespredning. 
Surrogatmarkøren for vellykket behandling er varig virusrespons (sustained 
virologic response - SVR), som er definert som ikke påvisbart HCV RNA i serum  
4-12 uker etter avsluttet behandling (45). Pasienter med SVR uten cirrhose kan 
anses som helbredet og trenger ikke videre oppfølging.

Pasienter med etablert cirrhose vil ha betydelig bedre prognose hvis de oppnår å 
bli virusfri (46). En del av de som har utviklet dekompensert leversykdom vil også 
kunne oppleve bedring i leverfunksjonen hvis de blir virusfri (47). Ekstrahepatiske 
manifestasjoner som glomerulonefritt og vaskulitt forekommer og kan gå i remisjon 
etter vellykket antiviral behandling.

Det er et vesentlig mål at det skal gå kort tid fra diagnose til behandlingsoppstart 
hos alle pasienter med HCV-infeksjon. Særlig viktig er dette hos pasienter med 
rus- og avhengighetslidelser, da en lang utredningsprosess kan gjøre at man mister 
kontakt med pasienten underveis, og at pasienten dermed går glipp av behandling. 

Før oppstart av behandling
I utredningssamtalen bør man bli enige om hvordan oppfølgingen skal foregå. Her 
er det viktig å ha en god dialog med pasienten, og tilpasse seg pasientens behov 
og livssituasjon. Ved oppstart av behandling er det hensiktsmessig å informere 
pasienten om administrering av behandlingen, hva som gjøres ved utelatte doser, 
matinntak og eventuelle bivirkninger. DAA-behandling er enkel å administrere og 
gir svært få bivirkninger. Det skal før oppstart innhentes en komplett medisinliste 
og gjøres sjekk av interaksjoner (www.hep-druginteractions.org).

Underveis i behandlingen
For de fleste er det ikke behov for rutinekontroller underveis i behandlingen. Kontroll 
av blodprøver eller HCV RNA er ikke nødvendig, foruten ved komplikasjoner eller 
hos pasienter med avansert leversykdom eller betydningsfull komorbiditet. Alle 
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pasienter bør ha noen de kan kontakte/kontaktes av underveis i behandlingen for 
oppfølging ved evt. bivirkninger, praktiske eller medisinske komplikasjoner, samt 
for oppfølging etter endt behandling. Ved forenklet behandlingsløp er det fornuftig 
at oppfølging gjøres av noen som kjenner pasienten, f.eks. helsepersonell på 
institusjon der pasienten bor, fastlege, hjemmesykepleie, person som følger opp 
ruslidelse, personale i fengsel, eller en likeperson. Det er ikke strengt nødvendig at 
dette er helsepersonell, men en person som pasienten kan støtte seg på i 
 behandlingen. 

Etter behandlingen
Alle pasienter anbefales kontroll av HCV RNA 4-12 uker etter behandlingsslutt for å 
dokumentere varig virusfrihet (SVR). Er det vanskelig å få tatt venepunksjon bør 
POC HCV RNA gjøres i kapillærprøve. Uttak av alle forskrevne pakker kan 
 kontrolleres ved oppslag i kjernejournalen. Pasienter som er i risiko for reinfeksjon 
bør testes regelmessig for HCV RNA etter gjennomført behandling (se kapittel 11). 

Vaksinasjon
Personer med rusavhengighet anbefales vaksine mot hepatitt A og B. Utredning og 
behandling av HCV kan være en anledning for vaksinering. Utgifter til vaksine for 
hepatitt A og B til pasienter med kronisk leversykdom og rusavhengige  refunderes 
av Folketrygden.

9. Fire fallgruver ved HCV-
behandling
HCV-behandling er oftest uten komplikasjoner, men noen feil kan få 
alvorlige følger.  

1. Interaksjoner
Medikamentinteraksjoner forekommer for flere DAAs, spesielt for protease-
hemmere, og dette må alltid sjekkes på www.hep-druginteractions.org før 
 oppstart av behandling. De vanligste signifikante interaksjonene er med statiner, 
direktevirkende antikoagulantia (DOAK), protonpumpehemmere og cyclosporin. 
Amiodarone interagerer med de fleste DAAs og skal aldri administreres samtidig. 
Sterke CYP450-induktorer som karbamazepin, fenytoin, rifampicin, rifabutin og 
johannesurt er også kontraindisert i kombinasjon med DAAs. Å pause statiner eller 
doseredusere DOAK underveis i HCV-behandlingen er vanlige strategier.
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2. Avansert leversykdom
Proteasehemmere er kontraindisert ved aktuell eller tidligere dekompensert cirrhose 
(Child Pugh B-C) grunnet akkumulasjon med potensielt fatal hepatotoksisitet (35). 
Proteasehemmere kan brukes ved kompensert cirrhose (Child Pugh A) uten 
mistanke om portal hypertensjon (LSM <20 kPa), men det anbefales da over-
våkning med blodprøver hver måned. Ved dekompensert cirrhose (Child Pugh 
B-C) anbefales behandling med et regime uten proteasehemmer (SOF/VEL ved 
genotype 2/3 eller SOF/LDV ved genotype 1) med tillegg av lavdose ribavirin  
(200 mg x 3) i 12 uker dersom det ikke foreligger intoleranse eller kontraindikasjon 
for ribavirin (anemi eller nyresvikt). Dersom ribavirin tolereres kan dosen økes gradvis. 
Ved intoleranse for ribavirin anbefales ribavirinfri DAA-behandling i 24 uker.

3. Nyresvikt/dialyse
Inntil nylig var sofosbuvir-holdige regimer kontraindisert ved GFR <30 grunnet 
manglende sikkerhetsdata og bekymringer rundt akkumulasjon av metabolitter.  
Til tross for begrensede data er det nå vist at sofosbuvir-holdige regimer er både 
trygge og effektive selv ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon og ved dialyse (48-52). 
Disse regimene kan derfor brukes uten dosejustering når ingen andre alternativer 
er aktuelle. På grunn av akkumulasjon og fare for alvorlig anemi må ribavirin 
dosereduseres ved nedsatt nyrefunksjon (GFR <50). Ved GFR <30 eller ved dialyse 
kan det gis 200 mg daglig og man kan vurdere å monitorere serum-konsentrasjonen 
(prøver kan sendes til Karolinska Universitetssykehus).

4. HBV koinfeksjon
Det er rapportert kasuistikker om alvorlig hepatitt B virus -reaktivering under 
DAA-behandling hos pasienter med ubehandlet HBV-koinfeksjon (53). Selv om 
risikoen sannsynligvis er svært lav, skal alle HBsAg positive pasienter dekkes med 
nukleosidanalog til og med 3 måneder etter avsluttet HCV-behandling(35). 
Pasienten bør deretter få vurdert indikasjon for videre HBV-behandling.
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10. Resistens og rebehandling
Ved førstegangsbehandling er det kun unntaksvis nødvendig å få svar  
på resistenstesting før behandlingsstart. Ved nyoppdaget HCV-infeksjon 
anbefales det å sende prøve til FHI for resistenstesting (i overvåknings-
øyemed), men resistenstesting skal aldri stå i veien for rask oppstart av 
behandling. Ved virologisk svikt bør man tilstrebe å ta prøve til 
 resistenstesting, og det kan være fornuftig å vente på svar før oppstart  
av behandling. 

Resistens-assosierte substitusjoner (RAS) forekommer som naturlige polymorfismer 
eller som mutasjoner som fremkommer under DAA-behandling (54). Prevalens av 
RAS varierer blant genotype, og blant de ulike delene av virus-RNA som undersøkes. 
For alle DAA-legemiddelklasser finnes det RAS, og blant alle genotyper (55). 

Tilstedeværelse av RAS er en av flere faktorer som øker risikoen for behandlings-
svikt, og behandlingsindusert RAS kan hindre fremtidige muligheter for rebehand-
ling (56). Det har vært spenning knyttet til resistensutvikling hos personer som 
injiserer rusmidler, men foreløpig er det ikke sett økt forekomst i denne gruppen 
(57). Resistenstesting med helgenomsekvensering tilbys nå av FHI, og analysen kan 
utføres på både serum og plasma (1 ml).

Resistenstesting tar tid og vil kunne forsinke behandlingsoppstart. Resistenstesting 
forut for behandling har ikke vært rutine fordi behandlingssvikt er relativt sjelden, 
samt at det i Norge ikke har vært noen begrensninger på antall kurer per pasient. 
Dessuten finnes DAAs som har vist svært god effekt ved rebehandling, Nasjonal 
resistensovervåkning av HCV er nå etablert i samarbeid mellom register for 
Resistensovervåkning av virus i Norge (RAVN) og referanselaboratoriet for hepatitt 
ved FHI. I tillegg til at helgenomsekvenseringsresultatet (resistens og genotype) 
inngår i den nasjonale resistensovervåkningen, vil alle prøver besvares individuelt 
til rekvirent. Indikasjoner for prøvetakning til FHI for resistenstesting er oppsummert i 
Tabell 7. 

Tabell 7. Indikasjoner for prøvetakning til FHI for resistenstesting

 • Ved alle nyoppdagede HCV infeksjoner, der det er mulig. 
 • Hos pasienter med dekompensert cirrhose som ikke er aktuelle for  

 levertransplantasjon 
 • Ved genotype 1a og kompensert cirrhose med høyt virustall  

 (>800 000 IU/ml) og ønske om å benytte GZR/EBR   
 • ved genotype 3 og kompensert cirrhose der en ønsker å benytte SOF/VEL 
 • ved behandlingssvikt
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Detekterbar HCV RNA etter gjennomført behandling skyldes enten behandlings-
svikt eller reinfeksjon. Behandlingssvikt skyldes enten virologisk svikt (resistens 
eller evt. interaksjoner) eller avbrudd av behandling, men dette kan ofte være 
vanskelig å skille. Virologisk svikt vil i de fleste tilfeller vise seg som viral relapse 
med tilbakefall av viremi mellom avsluttet behandling og SVR, mens viralt gjennom-
brudd underveis i behandlingen er svært sjeldent. Påvisbar viremi etter dokumentert 
SVR er oftest ensbetydende med reinfeksjon (se kapittel 12).
 
Eksponering for DAAs kan resultere i seleksjon av RAS i det virale genomet, men det 
er ikke vist at tilstedeværelse av RAS har kliniske implikasjoner ved rebehandling med 
regimer som inneholder tre DAAs (SOF/VEL/VOX, eller GLE/PIB + SOF). I Norge er 
SOF/VEL/VOX foretrukket regime ved rebehandling. Vi anbefaler imidlertid at 
rebehandling ved mistenkt virologisk svikt gjøres i samråd med spesialist. 

Valg av DAAs ved rebehandling er oppsummert i tabell 8. 

Tabell 8. Oversikt over DAAs ved rebehandling.

Grad av fibrose Medikament Varighet Dosering

Ikke-cirrhose og/eller 
kompensert cirrhose

SOF/VEL/VOX1 12 uker 1 tbl daglig

Alternativ GLE/PIB + SOF2 12 uker 3 tbl en gang daglig 
+ 1 tbl daglig

Dekompensert cirrhose SOF/VEL + RBV 24 uker 1 tbl daglig 
+ RBV dosering

1 Under tett oppfølging ved cirrhose. 
2 Kan vurderes ved flere mislykkede DAA kurer, ved spesiell RAS profil, avansert leversykdom. 
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11. Reinfeksjon
Pasienter med pågående risikoatferd etter SVR bør testes for HCV RNA 
årlig og behandling skal startes så raskt som mulig dersom det påvises 
reinfeksjon. Alle personer som injiserer rusmidler bør informeres om 
risikoen for reinfeksjon og motta råd og veiledning om viktigheten av  
rent brukerutstyr og LAR.

Siden gjennomgått HCV-infeksjon ikke gir noen beskyttende immunitet av 
 betydning, vil personer som injiserer rusmidler og som deler injeksjonsutstyr ha 
risiko for reinfeksjon etter vellykket behandling. Risikoen kan reduseres gjennom 
LAR og god tilgang til rent brukerutstyr. Metaanalyser har vist at insidensen av 
reinfeksjon er 6.2 % per år for personer som injiserer rusmidler med pågående bruk 
og 3.8 % per år for pasienter i LAR (58). Insidensen for reinfeksjon ser dermed ut til 
være lavere enn insidensen for primærinfeksjon, men det er usikkert hvorvidt dette 
er uttrykk for atferdsendring etter behandling eller seleksjonsskjevhet i utvalgene.

Risikoen er høyest hos yngre personer, amfetaminbrukere, og pasienter som ikke er 
i LAR (58-60). Høy risiko er også observert hos menn som har sex med menn med 
samtidig hiv-infeksjon/seksuell praksis med høy risiko/chemsex (61). Den viktigste 
driveren for reinfeksjon er imidlertid prevalensen av HCV RNA i populasjonen,  
da dette vil være avgjørende for smittepresset. Relativt lave reinfeksjonsrater  
(2.6 % per år) er dokumentert blant personer som injiserer rusmidler i Oslo parallelt 
med at prevalensen av HCV RNA i samme gruppe har falt betydelig (32).

Alle personer som injiserer rusmidler bør informeres om risikoen for reinfeksjon og 
motta råd og veiledning om viktigheten av rent brukerutstyr og LAR. En eventuell 
henvisning til LAR kan styrkes med denne argumentasjonen.

Tidlig deteksjon og rask behandling av reinfeksjoner er av avgjørende betydning 
for å kunne bremse smittespredning og oppnå eliminasjon av HCV blant 
rusmiddel brukere. Vi anbefaler derfor at pasienter med pågående risikoatferd 
etter SVR undersøkes med årlig HCV RNA og at behandling startes så raskt som 
mulig uten stigma dersom det påvises reinfeksjon. Denne overvåkningen bør 
integreres i rusomsorgens arenaer hvor pasienten allerede har oppfølging. 

Hos pasienter med risikoatferd vil påvisning av HCV RNA etter dokumentert SVR 
for alle praktiske formål representere reinfeksjon. Påvisning av gentotype-skift vil 
støtte diagnosen, men er av begrenset verdi siden genotype 1 og 3 begge utgjør 
nesten 50 % av sirkulerende virus. Reinfeksjoner kan derfor behandles med et 
førstelinjeregime uten bekymring for resistens og med forventing om høy 
 behandlingsrespons som ved primærinfeksjoner. 
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12.  Overvåkning for 
hepatocellulært karsinom
Alle HCV-pasienter med etablert levercirrhose (LSM >14 kPa) og enkelte 
HCV-pasienter med brodannende fibrose (LSM 10-14 kPa) og tilleggs-
faktorer (diabetes type 2, NASH eller alkoholoverforbruk) bør tilbys 
HCC-overvåkning med ultralydundersøkelse av leveren hver 6. måned, 
eventuelt kombinert med måling av alfa-føtoprotein. 

Hepatocellulært karsinom (HCC) er globalt den sjette hyppigste kreftform, den 
fjerde vanligste kreftdødsårsak og den nest dødeligste kreftsykdom (62, 63). 
Insidensen av HCC i Norge er ikke godt kartlagt, men det rapporteres årlig  
350-380 tilfeller med diagnose C22 (som også inkluderer andre former for primær 
leverkreft til Kreftregisteret). 

Kronisk HCV-infeksjon har lenge vært den vanligste etiologien til HCC i vestlige 
land. Selv om HCV-relatert HCC kan utvikles i pre-cirrhotisk stadium, oppstår det i 
all hovedsak hos pasienter med etablert cirrhose. HCC-risiko ved ubehandlet 
HCV-cirrhose er 3-6 % per år (64). Vellykket HCV-behandling reduserer HCC-risikoen 
med 70 % (65), men det foreligger likevel en residualrisiko etter SVR på 2 % pr år for 
pasienter med cirrhose og 0.5 % per år for pasienter med brodannende fibrose 
(66).

HCC-overvåkning aktuelt fordi 1) det er mulig å identifisere individer med økt 
risiko, 2) det finnes en akseptabel metode for deteksjon av tidlig HCC, og 3) 
prognosen er betydelig bedre når behandling gis på et tidlig sykdomsstadium. 
Observasjonelle data har vist at overvåkning er assosiert med deteksjon av tidlig 
sykdom, kurativ behandling og overlevelse hos pasienter med cirrhose (67). Kurativ 
behandling av HCC i tidlig stadium kan oppnås ved radiofrekvensablasjon, 
 reseksjon, eller levertransplantasjon. Livsforlengende behandling ved avansert 
HCC kan oppnås ved tranarteriell kjemoembolisering (TACE) eller systemisk 
behandling (atezolizumab/bevacizumab eller tyrosinkinasehemmere).

Det regnes formålstjenlig å tilby overvåking når årlig HCC-risiko overskrider 1,5 % 
(68, 69) noe som i praksis vil si hos alle pasienter med etablert levercirrhose (LSM 
>14 kPa). Overvåkning er også aktuelt for enkelte HCV-pasienter med brodannen-
de fibrose (LSM 10-14 kPa) dersom det foreligger tilleggsfaktorer som øker HCC-
risikoen (diabetes type 2, NASH eller pågående alkoholoverforbruk). 
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Beslutningen om overvåkning skal basere seg på stadium av leversykdom før 
oppstart av behandling. Til tross for raskt fall i leverstivhet og normalisering av 
leverprøver etter behandling, finnes det foreløpig ikke egnede non-invasive 
metoder for stadie-inndeling etter SVR (40), eller tilstrekkelig validerte algoritmer 
for seleksjon av pasienter som kan avslutte overvåkningen (70). For pasienter som 
ikke er aktuelle for levertransplantasjon bør man avstå fra overvåking dersom alder, 
funksjonsnivå, komorbiditet eller leversykdommens alvorlighetsgrad tilsier at 
pasienten ikke vil kunne nyttiggjøre seg tumorrettet behandling.

Overvåkningen innebærer ultralydundersøkelse av leveren hver 6. måned, eventuelt 
med samtidig måling av alfa-føtoprotein (AFP), og bør gjennomføres av erfaren 
radiolog eller hepatolog med ultralydkompetanse. AFP alene har begrensede 
testegenskaper og skal aldri brukes som eneste overvåkningsmarkør. AFP gir både 
mange falske negative (enkelte HCC-fenotyper gir lite eller ingen AFP-stigning) og 
falske positive (ved pågående hepatisk nekroinflammasjon). AFP kan være nyttig i 
fravær av aktiv hepatitt, som ved supprimert HBV-infeksjon. Seriemålinger over tid 
gjør det også mulig å påvise relative økninger AFP-nivået.

Nytilkomne lesjoner < 1 cm anbefales kontrollert med ny ultralydundersøkelse etter 
tre måneder. Lesjoner > 1 cm skal utredes med 4-fase CT eller MR og vurderes i 
henhold til LI-RADS-klassifikasjonen. Alle potensielle HCC-lesjoner bør vurderes i 
MDT-møte. 
 

13. HCV og levertransplantasjon
Pasienter med dekompensert HCV-cirrhose (Child-Pugh B og C) skal 
vurderes av behandlende lege med tanke på levertransplantasjon.

Pasienter med dekompensert HCV-cirrhose (Child-Pugh B og C) skal vurderes av 
behandlende lege med tanke på levertransplantasjon. Aktuelle kandidater henvises 
OUS Rikshospitalet for vurdering. HCV-infeksjonen bør behandles før eventuell 
transplantasjon, både for å hindre infeksjon av levergraftet og stabilisere leverfunk-
sjonen (71). Behandling bør skje i samråd med avdeling som har erfaring med 
denne  kategorien pasienter, eventuelt i samråd med OUS Rikshospitalet.

Proteasehemmere er kontraindisert ved dekompensert cirrhose og pasientene  
kan behandles med sofosbuvir/velpatasvir + lavdose ribavirin (startdose 600 mg) i 
12 uker. Ved intoleranse eller kontraindikasjon mot ribavirin er 24 ukers behandling 
med sofosbuvir/velpatasvir i monoterapi aktuelt (72).

Pasienter med HCC uten fjernmetastaser kan være aktuelle for levertransplantasjon 
etter bestemte kriterier (73).
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Alle pasienter som er HCV RNA positive ved transplantasjon vil uten behandling 
utvikle HCV- infeksjon (74) og ubehandlet vil 7-30 % utvikle cirrhose i løpet av 5 år 
(75). Det er derfor svært viktig å behandle denne pasientgruppen. Behandling 
anbefales igangsatt når pasienten er stabilisert etter transplantasjonen. I en studie 
på 79 pasienter (genotype 1-4) behandlet med sofosbuvir/velpatasvir i 12 uker var 
SVR raten 96 % (76). Det er ingen klinisk signifikante interaksjoner mellom denne 
behandlingen og de vanligst brukte immundempende medikamenter ved lever-
transplantasjon. Sofosbuvir/velpatasvir i 12 uker anbefales til disse pasientene.

14. Oppfølging av gravide med 
risiko for HCV-infeksjon og barn  
av mødre med HCV-infeksjon
Gravide med risikofaktorer for HCV infeksjon bør testes for HCV 
 anti stoffer. Barn som får påvist HCV antistoff ved 18 måneders alder 
 undersøkes med HCV RNA.

Gravide med risiko for HCV infeksjon bør testes for anti- HCV (tabell 1). Påvises 
antistoff bør den gravide undersøkes med HCV RNA. Ved nylig eksposisjon anbefales 
en HCV RNA 3-6 måneder senere. HCV RNA-nivåene stiger mot slutten av svanger-
skapet og den siste prøven anbefales derfor tatt så nær opp til fødselen som mulig 
evt. i forbindelse med fødsel. Det er ingen risiko for vertikal smitte dersom mor er 
HCV RNA negativ. Risikoen for smitte fra mor til barn ligger på rundt 5 % (77). 
Koinfeksjon med hiv, høy grad av viremi, tidlig vannavgang (>6 timer) og bruk av 
skalpelektrode, øker risikoen for smitte fra mor til barn. Keisersnitt beskytter ikke 
mot smitte og det er ingen holdepunkter for at HCV-smitte overføres ved amming. 
DAA behandling anbefales ikke gitt til gravide, men kvinnen skal behandles etter 
fødsel. Overgang av DAAs til morsmelk er usikker, og på grunn av fare for 
 bivirkninger hos barnet anbefales ikke behandling under amming. Behandling bør 
igangsettes når ammingen er avsluttet.
   
Ved to negative HCV RNA hos mor, er det ikke nødvendig med oppfølging av 
barnet. Ved positive HCV-antistoffer og/eller detekterbart HCV RNA hos mor, 
følges barnet opp med HCV-antistoff ved 18 måneders alder. Maternelle antistoffer 
kan påvises hos barnet opp til 18 måneders alder, og det er derfor ikke indisert å ta 
antistoffer før denne alderen (siden en da kan få «falsk positiv» prøve). Ved 
 negative antistoffer kan kontrollene avsluttes. Ved positive antistoffer testes barnet 
med HCV RNA og følges opp videre av barnelege. En alternativ strategi er å måle 
HCV RNA ved 2 og 3 måneders alder. Dersom begge prøvene er negative, kan 
kontrollene avsluttes.
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15. Oppfølging og behandling av 
barn med HCV-infeksjon
Barn med HCV infeksjon er vanligvis friske med god trivsel og tilvekst. 
Alle barn over 3 år bør tilbys behandling, og anbefales et tradisjonelt 
behandlingsløp.

Barn med HCV infeksjon er vanligvis friske med god trivsel og tilvekst. Ved vertikal 
smitte serokonverterer rundt 20 % spontant i løpet av de første 2 leveårene, mens 
80 % utvikler kronisk infeksjon. Risikoen for utvikling av cirrhose øker med alder, 
men dette er en langsom prosess og avansert leversykdom er svært uvanlig de 
første 30 årene etter smitte. Hepatocellulært karsinom er sjeldent hos barn og 
sterkt assosiert med cirrhose, koinfeksjon med hepatitt B og anamnese på leukemi 
eller annen malignitet (78, 79). 

Det anbefales å kontrollere blodprøvene Hb, hvite, trombocytter, kreatinin,  
ALAT, ASAT, GT, ALP, bilirubin, albumin og INR én gang i året frem til behandling. 
Genotyping tas før oppstart av behandling for å bestemme hvilket DAA man skal 
bruke. Før oppstart av behandling er det viktig å utelukke hepatitt B siden DAA-
behandling kan føre til reaktivering av hepatitt B, og det er beskrevet enkelte 
tilfeller med et fulminant forløp (53). Barn med HCV infeksjon som ikke har fått 
hepatitt B vaksine bør få tilbud om dette. 

Elastografi og/eller leverbiopsi er vanligvis ikke indisert før oppstart av behandling. 
Overvåkning for HCC anbefales kun ved etablert cirrhose, og utføres med ultralyd 
og måling av AFP hver 6. måned. 
   
Vi har nå svært effektive og godt tolererte DAA behandlingsregimer til barn helt 
ned i 3 års alder tilgjengelig. DAA er hos barn gjennomgående godt tolerert med 
få bivirkninger, og gir også hos barn SVR12 på mer enn 95 %. I praksis vil det først 
være mulig å tilby behandling når barnet blir så stort at det klarer å samarbeide om 
peroralt medikamentinntak. Da sykdomsprogresjonen er svært langsom, ansees 
det som trygt å utsette behandling i noen år.

Den første studien på DAA til barn kom i 2017 og viste at SOF/LDV gitt til 100 barn 
mellom 12 og 18 år, i 12 uker, ga en SVR 12 på 98 % (80). Senere har både SOF/LDV 
og SOF/VEL blitt godkjent til barn ned til 3 års alder. I USA har de nå fått godkjent 
GLE/PIB fra 12 års alder og det pågår studier ned til 3 års alder. Både ELB/GZR og 
SOF/DAC er under utprøving til barn ned til 3 års alder. 
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Å behandle barn anses å være kostnadseffektivt da det reduserer risikoen for 
avansert leversykdom senere i livet. I en analyse sammenlignet man behandling 
ved 6 års alder med å avvente til 18 års alder. Etter 20 år og tidlig behandling av 
10.000 barn, kunne man forhindre 330 tilfeller av cirrhose, 18 tilfeller av HCC og  
48 lever-relaterte dødsfall (81). 
 
Behandling: 
Ved genotype 1, 4, 5 og 6 anbefales sofosbuvir-ledipasvir i 12 uker.  
Ved genotype 2 eller 3 anbefales sofosbuvir-velpatasvir i 12 uker. 
 
Monitorering under og etter behandling er som hos voksne, se kapittel 9.
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