Hepatitis C kan elimineres inden for de næste 16 år
Netop offentliggjort rapport med resultaterne fra en omfattende international
analyse viser, at det er muligt at eliminere hepatitis C i 15 lande – herunder
Danmark - inden 2030.
En ny rapport, som netop er blevet offentliggjort i Journal of Viral Hepatitis, viser for første
gang, at det nu er muligt at eliminere sygdommen hepatitis C, hvis test- og behandlingsraterne
øges.
Muligt at eliminere hepatitis C med nationale indsatser
Ved hjælp af nye modelteknikker, har klinikere med ansvar for behandling af hepatitis C,
statistikere og epidemiologer i 15 lande undersøgt, hvordan en mere effektiv behandling samt
en stigning i antallet af behandlede patienter pr. år kan reducere antallet af hepatitis Csmittebærere med 90% frem til 2030- hvilket er den kliniske definition af
sygdomseliminering. Forskningsarbejdet har modtaget finansiel støtte i form af et legat fra
Gilead Sciences.
“Dette er den første analyse af sin slags til at slå fast hvordan et lands nationale sundhedsvæsen
og regering kan arbejde for at eliminere en sygdom inden for en forudsigelig tidsramme,”
udtaler Professor Graham Foster, chefredaktør på Journal of Viral Hepatitis.
”Hepatitis C er en helbredelig sygdom, men i dag helbredes kun 3% af de mennesker, der er
smittet med virussen. Den nye undersøgelse viser, at blot ved at behandle 10% af de
diagnosticerede patienter årligt, vil man kunne eliminere sygdommen inden 2030. Ved lavere
behandlingsrater end dette, vil antallet af nye infektioner fastholde prævalensen af hepatitis C.”
I Danmark kræver dette, at den årlige behandlingsrate øges til 8%
På tværs af de 15 lande lød konklusionen, at hvis nyere og mere effektiv medicin
implementeres men de nuværende behandlingsrater fastholdes, vil der kun ske et moderat
fald for hepatitis C-relateret sygdom og død. Men anvender man en to-strenget tilgang og øger
de årlige behandlingsrater fra gennemsnitligt 2,2% til 10% samtidigt med, at behandlingen
forbedres, er det muligt at eliminere hepatitis C.
Hvert af de 15 deltagende lande har fastlagt deres egen lokale strategi for eliminering af
hepatitis C. Analysearbejdet, som blev udført i Danmark, viste at mere effektiv behandling og
øgede årlige behandlingsrater (fra nuværende 0,5% til 8,1%) vil resultere i 15.090 færre
Hepatitis C-smittede danskere i 2030 – svarende til en reduktion på 90%. Man regner med
der er ca .21.000 personer i Danmark der har kronisk hepatitis C og de seneste år er der
behandlet ca. 100 årligt, hvilket er det laveste behandlingsniveau i Europa.
Det lave behandlingsniveau skyldes primært, at man i Danmark vælger fortrinsvis at behandle
patienter, der har tegn til at udvikle leverskade, da den behandling, som tilbydes pt., har
mange bivirkninger og ikke er effektiv for alle. Endvidere er det ikke alle, der kan tåle den

nuværende behandling, og mange venter derfor på nye behandlingsmuligheder. Der er dog
nye behandlinger på vej, som ser lovende ud.
Hepatitis C er dyrt for samfundet
Hepatitis C er et globalt folkesundhedsproblem som estimeres at berøre ca. 9 mio. mennesker
i Europa. Personer, som er smittet med hepatitis C, kan gå 20-30 år uden symptomer, men på
det tidspunkt, hvor patienterne oplever symptomer, har virus ofte ført til alvorlige
følgesygdomme som fx skrumpelever og leversvigt.
Hepatitis C er den primære årsag til levertransplantationer i EU. I Europa koster en
levertransplantation som følge af hepatitis C €118.162 - svarende til godt 880.000 DKK pr.
person om året. Andre følgesygdomme forårsaget af hepatitis C, som fx leverkræft (HCC) og
skrumpelever, koster i Europa henholdsvis €13.690 (godt 102.000 DKK) og €12.196 (godt
91.000 DKK) i medicinalomkostninger årligt pr. person.
Følgesygdomme er den største trussel
”Udbredelsen af hepatitis C har nu toppet i størstedelen af de europæiske lande. Vi tror at
antallet af nye infektioner ligger nogenlunde stabilt i Danmark som følge af en række
succesfulde initiativer for at reducere risikoen for smitteoverførsel, som fx blodscreening og
sprøjtebytteprogrammer. Men hvis dette holder stik, vil vi i de næste 15 år se antallet af
følgesygdomme forårsaget af hepatitis C stige i takt med, at befolkningen bliver ældre. Det er
disse følgesygdomme, som kommer til at få de største omkostninger både for den enkelte og for
samfundet, ” fortæller Anne Øvrehus, afdelingslæge på Infektionsmedicinsk Afdeling, Odense
Universitetshospital.
”Vi ved, at i Danmark er kun halvdelen af de smittede diagnosticeret, og derfor er en øget
opmærksomhed på Hepatitis C-virus som en årsag til leversygdom vigtig for at kunne behandle
de smittede inden komplikationerne opstår. Skal vi eliminere sygdommen, kræver det dog at vi
skal behandle mange der slet ikke er syge af deres infektion og måske aldrig bliver det og det
kræver andre behandlinger end dem vi har i dag. Aktuelt er den største opgave at få fundet og
behandlet de alvorligt syge. I løbet af de næste år får vi nye behandlingsmetoder, der giver os
mulighed for at behandle ældre og mere syge patienter med bedre resultat og færre bivirkninger
– og det er der vores indsats i første omgang skal sættes ind,” slutter hun.
Offentliggørelsen af rapporten faldt sammen med starten på den videnskabelige konference
ILC – the International Liver Congress – som fandt sted i London d. 9. – 13. april 2014. På ILC
blev individuelle resultater fra fem af de lande, som deltog i undersøgelsen, præsenteret.
For Danmark, og de øvrige 14 lande fra undersøgelsen, vil resultaterne på landeniveau kunne
bidrage væsentligt til udviklingen af effektive strategier, der kan hjælpe til at eliminere
hepatitis C.
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