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ACCELERERA
INSATSERNA FÖR
ATT ELIMINERA
HEPATIT C
HEPATIT C DRABBAR FORTFARANDE HÅRT
• Nära 40000 människor lever med kronisk hepatit
C-infektion i Sverige i dag och varje år får ca 2000 nya
personer sin diagnos.
• Kronisk hepatit C-infektion är en allvarlig leversjukdom
orsakad av hepatit C-virus som över tid kan orsaka
ärrbildning i levern och levercancer.
• Trots att behandlingsrestriktionerna har lyfts har
många av dem som fått diagnos inte behandlats, och
ca 8000 personer vet inte om att de bär på viruset.
• Infektionen smittar via blod och den vanligaste
kända smittvägen i Sverige idag är injektioner vid
missbruk, men före 1992 förekom även smitta via
blodtransfusioner.
• Obehandlade patienter leder inte bara till ett stort
lidande för den enskilde utan kan också leda till höga
kostnader för vården och samhället.
• WHO uppmanar alla länder att eliminera hepatit C till
2030, men med Sveriges resurser skall detta kunna
vara möjligt långt tidigare.
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LÖSNINGEN ÄR ATT HITTA PATIENTER
OCH BEHANDLA TIDIGT
• En rad läkemedel mot hepatit C-virus har intro
ducerats sedan 2014 och för de patienter som
behandlats är behandlingseffekten mycket hög.
• Idag är det möjligt att bota en patient på 8-12 veckor
med väldigt få biverkningar jämfört med tidigare
behandlingsregimer.
• Sedan januari 2018 har NT-rådet och TLV tillsammans
öppnat för behandling av alla patienter oavsett
fibrosgrad.
• En förutsättning för att eliminera hepatit C-infektion
är att kunna erbjuda behandling i ett tidigt skede av
sjukdomen så att den inte sprids vidare, men även att
hitta och behandla de många patienter som ännu inte
har kontakt med vården.

• Sverige behöver en nationell elimineringsstrategi
med tydligt ägarskap snarast möjligt.
• Samordnade insatser mellan regering och SKL är
nödvändigt för att nå WHO:s mål.
• Nya behandlingsarenor såsom
sprututbytesmottagningar, fängelser och LAROmottagningar måste få resurser och stöd för
att behandla de patienter som idag står utanför
traditionell infektionsvård.
• Sverige måste börja mäta hur väl vi följer WHO:s
riktlinjer. Utan tydliga mått och uppföljning kan vi
inte nå eliminering.
• Insatser tidigt i sjukdomsförloppet är helt
avgörande för att spara liv och minska vårdens
kostnader.
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SVERIGE BEHÖVER EN NATIONELL STRATEGI
MOT HEPATIT C

