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Vi kan helbrede danske hepatitis C-patienter -
hvorfor gør vi det ikke?
MANDAG D. 23. APRIL 2018 KL. 17:00

Af Nina Weis, Lone McColaugh, Anne Øvrehus, Henrik Krarup og Jeffrey Lazarus

Ville det være acceptabelt at vente med at behandle sukkersygepatienter,
indtil de havde udviklet senfølger til for højt blodsukker? Nej, naturligvis
ikke. Man vil til enhver tid sætte så tidligt ind som muligt med behandling
for at forebygge skader som følge af det forhøjede blodsukker.

Helt modsat venter mange patienter med hepatitis C (smitsom
leverbetændelse forårsaget af hepatitis C virus) i Danmark på, at deres
lever skal blive tilstrækkeligt skadet, før de må �å behandling. En
tankegang, som går stik imod både sund fornuft og medicinsk viden om
værdien af at forebygge senfølger med tidlig behandling.

I 2015 døde ca. 1.3 mio. mennesker af hepatitis, som er den syvende-hyppigste dødsårsag i verden. Foto: Iris
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Leveren er et livsnødvendigt organ, der blandt andet behandler kroppens
affaldsstoffer. Leverbetændelse (hepatitis) er en betændelsestilstand i
leveren, som oftest skyldes hepatitis-virus, hvor der kendes flere typer,
bl.a. hepatitis A, B, C, D og E-virus.

Der er ca. 71 millioner personer, som har hepatitis C på verdensplan, heraf
knap 20.000 i Danmark. I 2015 døde ca. 1,3 millioner mennesker pga.
hepatitis-virus, som er den 7.-hyppigste dødsårsag i verden, steget fra en
tiendeplads i 1990. Smitte sker primært gennem inficeret blod. I dag
smittes de fleste i Danmark i forbindelse med stofmisbrug.

Det specielle ved denne infektion er, at kun 35 pct. bliver raske i den
akutte fase, mens resten �år en kronisk infektion. Hepatitis C virus
infektion kan forekomme i mange år – mere end 20-30 år – uden at den
person, som er smittet, mærker noget til infektionen.

Alvorlige følger
Nogle vil derfor leve med deres hepatitis og dø af noget andet, uden at
infektionen er diagnosticeret, men de kan uvidende smitte andre. Hos
andre vil infektionen medføre, at leveren går til grunde. Der udvikles
skrumpelever, hvor levervæv er omdannet til arvæv, med heraf følgende
leversvigt.

I værste tilfælde ses udvikling af kræft i leveren, forårsaget af årelang
reaktion på hepatitis C-virus infektionen.

Der kan tilstøde alvorlige komplikationer til leversvigt, som f.eks. væske i
bughulen eller blødende åreknuder i spiserøret. Når der er komplikationer,
er det sværere at blive helbredt, og man har en øget risiko for at dø tidligt.

Indtil 2014 var det eneste behandlingstilbud til hepatitis C patienter en
bivirkningstung behandling på et halvt til et helt år, der krævede ugentlige
indsprøjtninger af interferon kombineret med tabletter, som skulle tages to
gange dagligt.

Patienter med fremskreden leversygdom, og levertransplanterede
patienter, tålte ikke behandlingen. Kun halvdelen af de behandlede
patienter blev helbredt og mange fik alvorlige eller direkte livstruende
bivirkninger til behandlingen.
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Medicinsk revolution
Men de seneste fire år har en reel medicinsk revolution resulteret i, at
næsten alle patienter med hepatitis C kan helbredes. Denne behandling
kaldes direkte aktivvirkende antiviral (DAA) behandling, og indtages som
1-3 tabletter en gang dagligt i kun 8-12 uger. Der ses kun �å, og sjældent
alvorlige, bivirkninger, og flere end 95 pct. af patienterne bliver helbredt.

Det har været fantastisk at opleve dette meget store medicinske
fremskridt. Det kedelige er, at medicinalfirmaerne, på trods af, at DAA-
medicinen er udviklet i et samarbejde mellem medicinalfirmaer, patienter
og hospitalspersonale, har sat prisen for medicinen meget højt.

Så højt, at Medicinrådet under Danske Regioner har besluttet at DAA-
behandling i Danmark begrænses til kun at tilbydes patienter med
fremskreden arvævsdannelse i leveren. De resterende patienter fastholdes
uændret i halvårlig hospitalskontrol – på trods af, at en kortvarig
behandling ville kunne helbrede dem, og de derefter ville kunne afsluttes
fra hospitalet som raske.

I 2017 blev en WHO-udarbejdet strategi for udryddelse af viral hepatitis på
verdensplan vedtaget af medlemslandene, herunder Danmark. WHO
anbefaler, at alle medlemslande udvikler en national handleplan således,
at antal ny-smittede med hepatitis B og C bliver reduceret med 90 pct. og
dødeligheden med 65 pct. inden 2030.

En national handleplan skal både omhandle, hvordan man vil forebygge
nye tilfælde (f.eks. ved stofindtagelsesrum og ved programmer med
adgang til rene nåle og kanyler), vil diagnosticere de patienter, som endnu
ikke kender deres diagnose (screening af risikogrupper), og vil behandle
alle de patienter, som er diagnosticerede.

I mange lande har man udarbejdet en sådan national handleplan og
behandler nu alle patienter med hepatitis C, uanset graden af arvæv i
leveren. På trods af, at Danmark har tilsluttet sig at ville følge WHOs
anbefalinger, har Danmark desværre ikke hverken en national handleplan
eller fri adgang for alle hepatitis C-patienter til DAA-behandling.
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Der findes en handleplan fra 2007 om hepatitis-screening af personer, som
følges i behandlingsambulatorier for stofmisbrug, men denne plan nævner
intet om strategi for diagnosticering og behandling af den resterende
gruppe af hepatitis C-smittede i Danmark.

Herunder de, som lever med hepatitis C virus-infektionen i mange år uden
at kende deres diagnose, og derfor først bliver henvist til hospital meget
sent i sygdomsforløbet, nogle gange for sent til at de kan tilbydes
behandling.

Disse vilkår er dybt frustrerende for patienter med hepatitis C, deres
familier og venner, for de behandlende læger og patientforeningen. Vi ved,
at Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har stillet spørgsmål til
sundhedsministeren vedr. behandling af hepatitis C.

Og vi ved, at svarene ikke oplyste, hvorfor alle patienter med hepatitis C i
Danmark ikke bliver tilbudt behandling, som de gør i næsten alle
vesteuropæiske lande, inklusiv de andre nordiske lande, Australien og
USA.

Mulighed for bedre aftale
Det er muligt, at den aktuelle pris for DAA-behandling fortsat forhindrer
behandling af alle patienter med hepatitis C i Danmark. Men
medicinalfirmaerne har i mange lande, inklusive vores nordiske
nabolande, sænket prisen, når aftalen er, at DAA-behandling tilbydes alle
hepatitis C-patienter i det pågældende land.

En tilsvarende aftale vil meget let kunne indgås i Danmark. Det er
urimeligt, at vi i dag betaler omkring tre gange så meget for den samme
medicin, som man gør i Norge.

For nuværende resulterer det manglende tilbud om behandling i en
skævvridning i det danske sundhedsvæsen. Ressourcestærke patienter,
der nægtes behandling af det danske sundhedssystem, køber hepatitis C-
behandling på nettet, eller rejser til lande, hvor medicinen produceres
billigt og køber den med hjem til eget forbrug.
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Ressourcesvage patienter har på ingen måde samme mulighed. Imens
bliver nye personer smittet og sundhedsvæsenet bruger ressourcer på at
kontrollere tusindvis af patienter for udvikling af leversygdom, der kunne
forhindres ved behandling.

Et absurd afslag
Vi tillader os at sammenligne hepatitis C med sukkersyge. Begge
sygdomme er kroniske og kan forårsage alvorlige, endda livsfarlige, skader
på helbredet. Skader, som kan forebygges ved effektiv behandling.

For sukkersyge-patienter gælder det om at reducere blodsukkeret til
normalværdi. For hepatitis C-patienter om at �å udryddet virus. Ingen vil
a�olde en sukkersyge-patient fra at �å behandling til regulering af
blodsukkeret. Alene tanken er absurd. Modsat a�oldes hepatitis C-
patienter i Danmark fra en tilgængelig og effektiv behandling.

Vi foreslår derfor, at sundhedsministeren, Medicinrådet, regioner,
kommuner, læger og Patientforeningen samarbejder om en national
handleplan for eliminering af viral hepatitis i Danmark, så Danmark kan
leve op til sit løfte om at udrydde viral hepatitis inden 2030.

Alle hepatitis C-patienter i Danmark bør tilbydes DAA-behandling for
efterfølgende at kunne afsluttes fra årelange hospitalsforløb – som raske.

Nina Weis er uddannelsesansvarlig overlæge, forskningslektor, ph.d. Anne
Øvrehus er uddannelsesansvarlig speciallæge, ph.d.-studerende. Lone
McColaugh er landsformand for Leverforeningen. Henrik B. Krarup er
overlæge, ph.d., og Jeffrey V Lazarus er professor, ph.d., MIH, MA.
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