
 

  

Eliminasjon av hepatitt C 

Helsedepartementet lanserte i 2018 nasjonal strategi 
mot hepatitter. Forekomsten av hepatitt C i 
befolkningen skal reduseres med 90 prosent innen 
2023 sammenlignet med 2018. Det vil si at det innen 
utgangen av 2023 ikke skal være mer enn 1500 
personer med hepatitt C i Norge.  
Norge kan bli et av de første landene i verden hvor vi 
klarer å eliminere hepatitt C som folkehelseproblem. 

Nasjonal strategi 

-  

Dette nyhetsbrevet vil bli utgitt 
halvårlig til hepatitt C er eliminert 
i Norge. Det publiseres av Senter 
for eliminasjon av hepatitt C 
(SELIHEP). Man kan reservere 
seg mot å motta nyhetsbrevet 
ved å sende oss en e-post på: 
SELIHEP@lds.no 

 

Nyhetsbrev 

“Norge kan bli et av de første landene i 

verden som klarer å eliminere hepatitt C 

som folkehelseproblem” 

 

Pangenotypisk behandling 

Flere av legemidlene (DAA) for 
hepatitt C kan benyttes 
pangenotypisk. Mye av hepatitt-C 
arbeidet skjer nå utenfor sykehus, og 
oppfølgingen bør tilpasses 
pasientgruppen og de som følger 
behandlingen praktisk. Analyse av 
genotype bør ikke forsinke oppstart 
av behandling, men avviker man fra 
LIS-anbudet skal det dokumenteres i 
pasientjournalen.  

HCV-kaskaden for Norge fra 2017 med framskriving til utgangen av 
2024. Beregningene er gjort av Knut Boe Kielland (NKROP, SELIHEP). 
Beregningene er gjort av Knut Boe Kielland. 

*Anslag med utgangspunkt i MSIS- 

meldinger og data for foreskrevet HCV- 

behandling. Det er antatt at 80% av de 

smittede er meldt.  

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/0a7db35f049c46e8b368ad9751f0c870/nasjonal-strategi-mot-hepatitter.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/0a7db35f049c46e8b368ad9751f0c870/nasjonal-strategi-mot-hepatitter.pdf
https://lovisenbergsykehus.no/Sider/SELIHEP.aspx
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OPPORTUNI-C og pangenotypisk behandling 

HCC – overvåkning  

Vi spør Håvard Midgard 

Hvilke HCV-pasienter skal overvåkes mtp 
HCC-utvikling? 
HM: Alle pasienter som før behandling har 
fått stilt en cirrhose-diagnose, enten via 
FibroScan (>12 kPa), billeddiagnostikk, eller 
kliniske/biokjemiske funn. 
 
Er det noen vi kan ta ut av overvåkningen?  
HM: Vi har foreløpig ikke gode nok data til å 
svare på det spørsmålet. Pasienter som 
oppnår normal FIB-4 score og betydelig fall i 
leverstivhet etter behandling har 
sannsynligvis minimal risiko for HCC-
utvikling, men ingen non-invasive tester er 
foreløpig validert for å vurdere regresjon av 
fibrose etter SVR.   
 
Hva er risikoen for HCC-utvikling hos en 
cirrhose-pasient? 
HM: Pasienter med ubehandlet HCV-cirrhose 
har en årlig HCC risiko på 3-6%. Etter 
vellykket behandling faller denne til 1-2%. 
 
Hvordan bør screeningen gjennomføres?   
HM: Med målrettet ultralyd av leveren og 
måling av AFP hver 6.måned. 
 

I Trondheim har mange rusavhengige fått HCV-
behandling gjennom en tverrfaglig tilnærming hvor 
leger, sykepleiere, og uteteamene bidrar.  
 
«Ofte reiser vi hjem til pasientene. Legene  skriver ut 
behandling, mens uteteamene eller hjemmesykepleie 
bistår i gjennomføring av behandling»  
- Kjetil Karlsen, sykepleier Helse- og overdoseteamet 

OPPORTUNI-C er en pragmatisk klyngerandomisert studie som sammenlikner effekten av umiddelbar 
pangenotypisk HCV-behandling og standard poliklinisk behandling hos inneliggende pasienter i 
indemedisinske, psykiatriske og rusbehandlingsavdelinger. Totalt 7 avdelinger ved Akershus 
Universitetssykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus og  Oslo Universitetssykehus deltar i studien som 
vil inkludere ca 220 pasienter. Inklusjon av pasienter startet høsten 2019 og studien vil være ferdig innen 
utgangen av 2021. Resultatene vil foreligge iløpet av våren 2022, og forventes å kunne bidra til viktig 
kunnskap om en ny behandlingsmodell for HCV-behandling hos rusmiddelbrukere. Studien er finansiert 
av Helse Sør-Øst og ledes fra SELIHEP. 

Trondheim med gode erfaringer gjennom 

tverrfaglig tilnærming 

Helse- og overdoseteamet i Trondheim Kommune bistår i arbeidet med 
behandling av hepatitt C blant rusavhengige. 

 

http://www.selihep.no/

