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Abstract  

Background  

Treatment of chronic hepatitis C infection with new direct acting antiviral (DAA) therapies 

has shown a shorter treatment period and a higher number of patients achieving sustained 

virologic response (SVR) 3 months after treatment.  

In this quality assurance study, we investigated the effect of the new DAA therapies at the 

infectious disease department at Ullevål, Oslo University hospital (OUS) in 2017, and later 

compared them with the clinical studies the pharmaceutical companies refer to in their 

summary of product characteristics (SPC).  

Methods  

The primary treatment was elbasvir/grazoprevir for genotype 1 and 4, and 

sofosbuvir/velpatasvir for genotype 2 og 3. We also considered the viral load (HCV RNA) 

and the degree of liver fibrosis before the treatment was started. The data was collected from a 

local quality database.  

Results  

The study included 169 patients. SVR was achieved by 97% (164/169). 2 patients did not 

achieve SVR because of non-virological reasons, and 3 patients treated with 

elbasvir/grazoprevir with genotype 1a and HCV RNA > 800 000 IU/ml relapsed, making 

achieved SVR 92,6% (50/54) for this group. In all other treatment groups SVR was achieved 

by 100%, including patients with genotype 3 and cirrhosis (7/7) and hiv co-infection (19/19). 

Discussion  

In the SPC for elbasvir/grazoprevir they recommend treatment for 16 weeks and an addition 

of ribavirin for patients with with genotype 1a and HCV RNA > 800 000 IU/ml. This study 

indicates that treatment with only elbasvir/grazoprevir for 12 weeks is sufficient. It was also 

recommended to treat those with genotype 3 and cirrhosis with an addition of ribavirin if 

treated with sofosbuvir/velpatasvir, but this study indicates that this is not necessary. Those 

patients with hiv co-infection showed results comparable with mono-infected patients.  
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1 Innledning  

Bakgrunn  

Hepatitt C forårsakes av infeksjon med hepatitt C-virus (HCV) som er et virus i familien 

flaviviridae. Verdens helseorganisasjon estimerer at ca 3% av verdens befolkning er smittet 

med hepatitt C. Dette utgjør ca 130-150 millioner mennesker, hvor ca 350 000 dør årlig som 

følge av hepatitt C-relatert leversykdom. Hepatitt C er nominativt meldepliktig til MSIS, og i 

2017 ble det meldt 656 nye tilfeller av hepatitt C (1). Folkehelseinstituttet estimerte i januar 

2017 at ca 11 000 til 17 000 mennesker i Norge hadde behandlingskrevende hepatitt C (2).  

Den akutte infeksjonen er vanligvis asymptomatisk, og det anslås at 50-80% av de smittede 

kan få et kronisk forløp dersom de ikke behandles. Studier i Norge har vist en prevalens av 

antistoffer mot HCV (anti-HCV) blant voksne på 0,7%. Det anslås at 70-80% av de med 

påvist anti-HCV har en kronisk hepatitt C infeksjon som defineres med påvisbar HCV 

nukleinsyre (HCV-RNA) i serum i over 6 måneder. De som utvikler en kronisk hepatitt C 

infeksjon har en økt risiko for leversykdom som cirrhose og krefttypen hepatocellulært 

karsinom. Denne krefttypen er en av de ti vanligste kreftformene i verden, hvor en stor andel 

skyldes hepatitt B og C infeksjon. Det anslås at 25% av de med kronisk hepatitt C og 

levercirrhose vil utvikle hepatocellulært karsinom innen 10 år (1).  

Det er til nå påvist 6 ulike typer av hepatitt C viruset, angitt som genotype 1 til 6. Det er også 

identifisert ca 30 subtyper av viruset. Forekomsten av de ulike genotypene varierer i ulike 

deler av verden. Genotype 1 har høyest forekomst globalt. I Norge har ca 50% av smittede 

genotype 3, og ca 40% har genotype 1. Det er også enkelte tilfeller av genotype 2, 4, 5 og 6 

(1).   

Smitte i Norge forekommer hovedsakelig blant injiserende rusmisbrukere. En del mennesker 

har også blitt smittet av kontaminerte blodprodukter før sikker screening ble etablert i Norge i 

1993. Viruset kan også smitte ved seksuell kontakt eller blodkontakt, men transmisjonsraten 

er lav. Risiko for perinatal smitte fra mor til barn under svangerskap og fødsel er på ca 4-10% 

(1).    

Hepatitt C har tidligere vært behandlet med interferon i kombinasjon med ribavirin, noe som 

ga virusfrihet hos ca 40-80% ifølge internasjonale studier (3, 4). Siden 2011 har også nye 
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direktevirkende antivirale legemidler (DAAs) vært tatt i bruk i Norge. Med disse legemidlene 

har en høyere andel pasienter blitt virusfrie etter behandling og behandlingstiden vært 

betydelig kortere.   

DAAs retter seg mot spesifikke trinn i HCV livssyklusen, nærmere bestemt ikke-strukturelle 

proteiner som bidrar til virusets replikasjon. Dette fører til brudd i virusets replikasjon og 

hindrer dermed dannelsen av nye viruspartikler. Legemidlene deles inn i 4 klasser ut fra 

virkningsmekanisme: NS5B nukleosidanaloge polymerasehemmere, NS5B non-

nukleosidanaloge polymerasehemmere, proteasehemmere og NS5A-hemmere (5). For noen 

av behandlingsregimene anbefales det resistenstesting før oppstart av behandling. For 

eksempel bør pasienter med genotype 1a testes for tilstedeværelse av NS5A-

resistensassosierte polymorfismer dersom de skal behandles med NS5A-hemmeren elbasvir. 

Det samme gjelder for pasienter med genotype 3 og cirrhose som skal behandles med NS5A-

hemmeren velpatasvir (6). Det anbefales også å fastsette stadium av leverfibrose for å vurdere 

behandlingsvalg og prognose. Dette kan gjøres non-invasivt med elastografi, der 

leverstivhetsmålinger (LSM) > 7 kPa viser signifikant fibrose og LSM > 12 kPa kan indikere 

cirrhose (7).  

Anbefalt dosering for det direktevirkende antivirale legemiddelet elbasvir /grazoprevir er en 

tablett (50 mg/100 mg) daglig i 12 uker for genotype 1 og 4. For pasienter med genotype 1a 

eller 4 og virusmengde HCV RNA-nivå > 800 000 IU/ml ved oppstart anbefales behandling i 

16 uker og tillegg av ribavirin.  For genotype 1a og kjent tilstedeværelse av NS5A-

resistensassosierte polymorfismer gjelder de samme anbefalingene (8).  

Produsenten for Zepatier (elbasvir /grazoprevir), MSD, refererer i sin preparatomtale til 8 

kliniske studier som vurderte effekt, angitt som vedvarende virologisk respons (SVR), 

definert som HCV RNA <15 IU/ml ved 12 uker etter avsluttet behandling, som er nedre 

deteksjonsgrense. De henviser til følgende resultater:  

Genotype 1a: For genotype 1a var samlet SVR på 93% (483/519) for forsøkspersoner 

behandlet med elbasvir /grazoprevir i 12 uker. Hos de med genotype 1a og HCV RNA > 

800000 IU/ml ved oppstart oppnådde 91% (348/381) SVR, mens for de som ble behandlet 

med ribavirin i tillegg i 16 uker fikk 94% (46/49) SVR. Av pasientene som hadde en kjent 

tilstedeværelse av NS5A-resistensassosierte polymorfismer før oppstart av behandling, 

oppnådde 53% (16/30) SVR, og for de som ble behandlet med ribavirin i tillegg i 16 uker fikk 

100% (4/4) SVR.  
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Genotype 1b: For genotype 1b var samlet SVR på 96% (301/312).  

Genotype 4: For genotype 4 var samlet SVR på 94% (61/65). For forsøkspersoner med 

genotype 4 og virusmengde HCV RNA > 800000 IU/ml ved oppstart oppnådde 93% (27/29) 

SVR, mens for de som ble behandlet med ribavirin i tillegg i 16 uker fikk 100% (3/3) SVR 

(9).  

Anbefalt dosering for sofosbuvir/velpatasvir er en tablett (400 mg/100 mg) daglig i 12 uker 

for HCV genotype 1-6 uten cirrhose. For de med dekompensert cirrhose eller genotype 3 og 

kompensert cirrhose anbefales i tillegg ribavirin i 12 uker (10).  

Legemiddelet Epclusa (sofosbuvir/velpatasvir) produseres av Gilead som i sin preparatomtale 

henviser til 6 kliniske studier (ASTRAL 1-6) hvor effekten ble evaluert:  

Genotype 2: HCV genotype 2 ble vurdert i ASTRAL-2 studien, som viste en samlet SVR på 

99% (133/134) med sofosbuvir/velpatasvir i 12 uker.  

Genotype 3: ASTRAL-3 studien vurderte forsøkspersoner med genotype 3 som ble behandlet 

i 12 uker med sofosbuvir/velpatasvir. Denne studien viste en samlet SVR på 95% (264/277). 

Blant de med genotype 3 og cirrhose var SVR 93% (40/43) for behandlingsnaive og SVR 

89% (33/37) for behandlingserfarne, til sammen SVR 91,2% (73/80) for alle med genotype 3 

og cirrhose, uten tillegg av ribavirin. ASTRAL-4 studien fant at av de med dekompensert 

cirrhose og genotype 3 oppnådde 50% (7/14) SVR med sofosbuvir/velpatasvir i 12 uker, men 

av de som fikk tillegg av ribavirin fikk 85% (11/13) SVR (11).  

Problemstilling  

I det aktuelle kvalitetsprosjektet så vi på behandlingsresultatene av DAAs på 

infeksjonsmedisinsk avdeling, OUS Ullevål, i 2017. Hovedmålet for undersøkelsen var å se 

på behandlingseffekten med de gjeldene behandlingsanbefalingene, primært 

elbasvir/grazoprevir for genotype 1 og 4, og sofosbuvir/velpatasvir for genotype 2 og 3. 

Videre undersøkte vi om real life data fra Ullevål tilsvarer resultatene fra de kliniske studiene 

som produsentene viser til.  

Vellykket behandling ble definert som SVR, hvor pasienten regnes som virusfri og dermed 

kurert for sin hepatitt C infeksjon. Det ble også sett på virusmengde (HCV RNA) ved oppstart 

og fibrosegrad vurdert med elastografi med Fibroscan, der LSM over 7 kPa indikerte 

signifikant fibrose, og LSM over 12 kPa indikerte cirrhose. Andre variabler som ble vurdert er 

HCV genotype og subtype, hiv status, etnisitet, smittemåte og injiserende rusmiddelbruk.  
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2 Metode 

I denne retrospektive kvalitetsstudien har vi sett på alle pasienter med kronisk hepatitt C som 

ble behandlet med DAAs på infeksjonsmedisinsk avdeling, OUS Ullevål, i perioden 1.1.2017-

1.1.2018. Både behandlingsnaive pasienter og pasienter tidligere behandlet med interferon ble 

inkludert.  

Behandlingsanbefalingene for de ulike genotypene ble basert på standard interferonfritt 

regime på infeksjonsavdelingen, Ullevål, som var per 01.01.17 følgende:  

Genotype 1: Elbasvir/grazoprevir i 12 uker til alle, også ved kompensert cirrhose. Dette på 

tross av at man kan forvente noe relaps ved HCV RNA > 800 000 IU/ml. Det var ikke lagt 

opp til resistenstesting på alle med høyt virustall.  

Genotype 2: Sofosbuvir/velpatasvir hvis > 40 år + LSM > F2 (7 kPa) eller < 40 år og LSM > 

12 kPa. Det måtte foreligge en redegjørelse for hvorfor interferon og ribavirin eventuelt ikke 

kunne benyttes hos de med alder under 40 år.  

Genotype 3: Sofosbuvir/velpatasvir hvis > 40 år + LSM > F2 (7kPa) eller < 40 år og LSM > 

12 kPa. Det måtte foreligge en redegjørelse for hvorfor interferon og ribavirin eventuelt ikke 

kunne benyttes hos de med alder under 40 år. 

Genotype 4: Elbasvir/grazoprevir. Ble vurdert individuelt.  

Genotype 5/6: Elbasvir/grazoprevir ikke formelt godkjent. Ledipasvir/sofosbuvir eller 

sofosbuvir/velpatasvir vurderes individuelt.  

Alle ble behandlet i 12 uker. Disse anbefalingene gjaldt for pasienter som ikke tidligere hadde 

vært behandlet med direktevirkende antivirale midler.  

Data er primært blitt hentet fra en lokal kvalitetsdatabase som er godkjent av 

personvernombudet ved OUS. Denne databasen er basert på MedInsight. Data ble hentet inn 

og registrert forløpende i behandlingsforløpet og retrospektivt fra elektronisk journal i DIPS. 

Følgende data ble registrert i databasen og inkludert i rapporten: HCV genotype, HCV 

subtype, hiv status, kjønn, etnisitet, smittemåte, sprøytemisbruk, elastografi, bivirkninger, 

HCV RNA ved uke 0 og uke 24, medikamenter og oppstartsdato. Medikamentene som ble 

inkludert er Epclusa (sofosbuvir/velpatasvir), Exviera (dasabuvir), Viekirax 

(ombitasvir/paritaprevir/ritonavir), Vosevi (sofosbuvir/velpatasvir/voksilaprevir), Zepatier 

(elbasvir/grazoprevir) og Ribavirin. Rapporten ble begrenset til tidsrommet 01.01.2017 til 

01.01.2018 under variabelen oppstartsdato. Data er gjennomgått med rådgivning fra veileder.  
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HCV RNA er kvantitert med HCV RNA testen til Roche, som heter COBAS 

AmpliPrep/COBAS TaqMan v2.0 kvantitativ test med deteksjonsgrense 15 IU/mL. 

Når det gjelder statistikk er dette en kvalitetsstudie med enkel opptelling av data og uten 

behov for statistisk bearbeidelse. 
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3 Resultat 

Studien inkluderer 169 pasienter som ble behandlet med DAAs. 97% (164/169) oppnådde 

behandlingsmålet, SVR, og var dermed regnet som kurert for sin hepatitt C infeksjon. 

Populasjonen besto av 106 menn (62,7%), og gjennomsnittsalderen var 51 år (29 til 73 år). 

69,8% av pasientene hadde kaukasisk etnisitet. Det ble ikke systematisk registrert smittemåte 

og injiserende rusmisbruk. Blant de med kjent smittemåte (29%) var den dominerende 

smittemåten sprøytebruk (19,5%). For de med opplysninger om injiserende rusmiddelbruk 

(49,2%), oppga 32,5% tidligere bruk, mens 2,4% hadde tatt stoff med sprøyte siste 12 uker før 

behandlingsstart. 24,3% hadde aldri hatt et injiserende rusmiddelbruk.  

Pasienter, antall 169 

Alder, år, gjennomsnitt 51  

Kjønn, antall (%) 

Menn 106 (62,7) 

Kvinner  63 (37,3) 

Etnisitet, antall (%) 

Kaukasisk  118 (69,8) 

Asiatisk 15 (8,9) 

Afrikansk  7 (4,1) 

Annen  7 (4,1) 

Ukjent 22 (13,0) 

Smittemåte, antall (%) 

Sprøytebruk  33 (19,5) 

Transfusjon  7 (4,1)  

Seksuelt  3 (1,8) 

Annen smittemåte 6 (3,6) 

Ukjent 6 (3,6) 

Ikke utfylt 114 (67,4) 

Injiserende rusmiddelbruk, antall, (%) 

Tidligere  55 (32,5) 

Aldri 41 (24,3) 

Tatt stoff med sprøyte siste 12 uker 4 (2,4) 

Ukjent 3 (1,8) 

Ikke utfylt  66 (39,0) 
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Behandlingsvalg ble hovedsakelig gjort ut i fra genotype. Fordelingen blant de 169 pasientene 

var 122 pasienter (72,2%) med genotype 1, hvor 81 pasienter hadde subtype a og 40 hadde 

subtype b. 6 pasienter (3,6%) hadde genotype 2. 31 (18,3%) hadde genotype 3. Genotype 4 

ble påvist hos 9 pasienter (5,3%). 1 pasient (0,6%) hadde genotype 1 og 4. Ingen pasienter 

hadde genotype 5 eller 6.  

 

Elbasvir/grazoprevir ble benyttet hos 128 pasienter (75,7%). Av disse oppnådde 96,1% 

(123/128) SVR. 3,9% (5/128) fikk ikke status som SVR etter endt behandling. 2 av disse 

pasientene avbrøt behandlingen, mens 3 pasienter hadde HCV RNA > 15 IU/ml 3 måneder 

etter behandling og oppnådde dermed ikke SVR. Sofosbuvir/velpatasvir ble benyttet hos 37 

pasienter (21,9%), dasabuvir i kombinasjon med ombitasvir/paritaprevir/ritonavir ble brukt til 

3 pasienter (1,8%), mens 1 pasient (0,6%) ble behandlet med 

sofosbuvir/velpatasvir/voksilaprevir grunnet tidligere relaps med ledipasvir/sofosbuvir og 

ribavirin. Alle disse pasientene (100%) oppnådde behandlingsmålet og regnes som kurert for 

sin hepatitt C infeksjon.  
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Blant de 128 pasientene som ble behandlet med elbasvir/grazoprevir hadde 118 genotype 1, 

hvor 79 pasienter hadde subtype a, 38 hadde subtype b og en hadde ukjent subtype. De 5 

pasientene som ikke oppnådde behandlingsmålet hadde alle genotype 1a. Behandlingseffekten 

for elbasvir/grazoprevir hos pasienter med genotype 1 ble dermed 95,8% (113/118), med 

93,7% (74/79) for 1a og 100% (38/38) for 1b. Det var også 9 pasienter med genotype 4 og en 

pasient med genotype 1+4 som alle oppnådde SVR og behandlingseffekten ble på 100%. 

Sofosbuvir/velpatasvir ble gitt til 37 pasienter: 30 med genotype 3, 6 med genotype 2 og 1 

pasient med genotype 1  
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Det var 36 pasientene med genotype 2 og 3 som fikk behandling med sofosbuvir/velpatasvir. 

Av de med alder over 40 år var det 29 pasienter som oppfylte anbefalingene med LSM > 7 

kPa, mens 3 pasienter hadde LSM < 7 kPa. I gruppen alder under 40 år var det 4 pasienter 

med genotype 2 eller 3 som ble behandlet med sofosbuvir/velpatasvir og ingen av disse hadde 

LSM > 12 kPa. Totalt var det 33 pasienter som hadde LSM > 7 kPa, og av disse hadde 8 

pasienter LSM > 12 kPa.  

Av de som hadde genotype 3 som ble behandlet med sofosbuvir/velpatasvir var det 7 

pasienter med LSM > 12 kPa. 2 av disse pasientene ble også behandlet med ribavirin.  

Av de 118 pasientene med genotype 1 som ble behandlet med elbasvir/grazoprevir var det 76 

pasienter som hadde HCV RNA > 800 000 IU/ml. Av disse hadde 54 pasienter subtypen a, og 

denne gruppen inkluderer 4 av pasientene som ikke oppnådde behandlingsmålet SVR, slik at 

behandlingseffekten for elbasvir/grazoprevir for de med genotype 1a, HCV RNA > 800 000 

IU/ml ble 92,6% (50/54).  

Det var 6 pasienter med genotype 4 som ble behandlet med elbasvir/grazoprevir og hadde 

HCV RNA > 800 000 IU/ml. Alle disse oppnådde SVR (100%).  

Det var 5 pasienter som ikke fikk SVR etter endt behandling. Av disse var det 2 pasienter som 

avbrøt behandlingen og 3 pasienter som hadde HCV > 15 IU/ml 12 uker etter avsluttet 

behandling. Blant de 3 som ikke ble virusfri hadde alle genotype 1a, HCV RNA > 800 000 

IU/ml, behandling med elbasvir/grazoprevir og ingen hadde tidligere blitt behandlet med 

DAAs. Elastografi ble utført på 2 av disse pasientene, begge med LSM < 7kPa, altså ingen 

signifikant leverfibrose. 

6 pasienter fikk kombinasjonsbehandling med DAAs og ribavirin og alle oppnådde SVR. Av 

disse fikk 3 pasienter sofosbuvir/velpatasvir og ribavirin i 12 uker (2 med genotype 3 og 1 

med genotype 1b), og alle disse hadde LMS > 12 kPa. En pasient fikk kombinasjonen 

elbasvir/grazoprevir og ribavirin. Denne pasienten hadde genotype 1a, LSM > 12 kPa 

(cirrhose) og HCV RNA > 800 000 IU/ml. Kombinasjonen dasabuvir og 

ombitasvir/paritaprevir/ritonavir og ribavirin ble gitt til 2 pasienter. Begge disse hadde 

genotype 1a, en av dem HCV RNA > 800 000 IU/ml, men ingen av dem hadde LSM > 12kPa.  

Det var 19 pasienter med kjent hiv co-infeksjon og alle oppnådde SVR. 146 pasienter var 

registrert som hiv negativ, og 4 var registrert med status ukjent.  
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4 Diskusjon  

For hele studiepopulasjonen på 169 pasienter ble den totale behandlingseffekten av DAAs 

97% (164/169) SVR.  

For de med genotype 1 som ble behandlet med elbasvir/grazoprevir fikk 95,8% (113/118) 

SVR. I denne gruppen finner vi alle de 5 pasientene som ikke oppnådde SVR. For de med 

genotype 1a og HCV RNA > 800 000 IU/ml fikk 92,6% (50/54) SVR, og denne gruppen 

inkluderer de 3 pasientene som målte HCV RNA > 15 IU/ml 12 uker etter behandlingsslutt. I 

behandlingsanbefalingene for infeksjonsavdelingen på Ullevål var det forventet noen med 

manglende effekt i denne pasientgruppen. I studiene produsenten for Zepatier referer til, var 

samlet SVR for den samme gruppen 91% (348/381). De anbefaler at behandlingstiden økes til 

16 uker og at det i tillegg skal behandles med ribavirin, hvor studieresultater har vist SVR på 

94% (46/49). Dette gjelder også for de pasientene med kjent tilstedeværelse av NS5A-

resistensassosierte polymorfismer før oppstart av behandling (8, 9). På Ullevål ble det ikke 

gjort resistenstesting hos de med genotype 1a før behandlingsstart. I anbefalingene fra LIS 

(legemiddelinnkjøpssamarbeid) fra mars 2017 ble det også anbefalt å vurdere behandlingstid i 

16 uker og tillegg av ribavirin (12). Infeksjonsavdelingen på Ullevål i samarbeid med 

sykehusledelsen besluttet å heller rebehandle de som ikke oppnådde SVR. Grunner til dette 

var blant annet å unngå å behandle et stort antall pasienter med unødvendige medisiner og 

tilhørende bivirkninger, samt tidsbesparende å ikke gjøre resistenstesting (13). Resultatene fra 

denne kvalitetsstudien indikerer at det kan være tilstrekkelig å behandle alle disse 

pasientgruppene med elbasvir/grazoprevir i 12 uker, men her bør videre studier gjøres for å 

vurdere temaer som kostnader knyttet til rebehandling og nytten av å behandle flere pasienter 

med ribavirin.  

For de med genotype 2 og 3 var det 36 pasienter som fikk behandling med 

sofosbuvir/velpatasvir, og av dem fikk 100% SVR. Behandlingsanbefalingene på Ullevål og 

anbefalingene fra LIS ga føringer for at alle med genotype 2 og 3 skulle ha signifikant 

leverfibrose for å få sofosbuvir/velpatasvir, og de under 40 år skulle ha utviklet cirrhose (12). 

Det var 3 pasienter uten signifikant fibrose, og av de som var under 40 år hadde ingen 

cirrhose. Fra 01.02.2018 kom det nye LIS-hepatitt C avtaler og dermed nye anbefalinger hvor 

kravet om signifikant leverfibrose og alder over 40 år ble fjernet for genotype 2 og 3 (14).  

Produsenten av Epclusa anbefaler at de med genotype 3 og cirrhose i tillegg skal behandles 
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med ribavirin. I preparatomtale beskrives ASTRAL-3 studien hvor SVR for denne gruppen 

var 91,2% (73/80). Resultatene for de som også fikk ribavirin er kun beskrevet for de som 

hadde genotype 3 og dekompensert cirrhose, hvor SVR var 85% (11/13) i ASTRAL-4 studien 

(10, 11). I behandlingsanbefalingene fra Ullevål og LIS er det ikke spesifisert at det i tillegg 

bør gis ribavirin. Resultatene fra denne kvalitetsstudien for de med genotype 3 og cirrhose 

viste SVR hos 100% (7/7), hvor 2 av pasientene også fikk ribavirin. Det bør her gjøres videre 

studier med en større populasjon med sofosbuvir/velpatasvir med og uten tillegg av ribavirin 

for å kunne si noe om reel effekt.   

For de med genotype 4 som ble behandlet med elbasvir/grazoprevir fikk 100 % (9/9) SVR. 

Det var ingen spesifikke behandlingsanbefalinger fra Ullevål eller LIS. I preparatomtalen 

anbefales det at de med genotype 4 og HCV RNA > 800 000 IU/ml behandles i 16 uker og 

med ribavirin i tillegg. I studiene det refereres til var SVR på 93% (27/29) med 

elbasvir/grazoprevir i 12 uker, mens den var 100% (3/3) for de med behandlingstid i 16 uker 

og tillegg av ribavirin (8, 9). I denne kvalitetsstudien fikk 100% (6/6) SVR av de med 

genotype 4 og HCV RNA > 800 000 IU/ml. Dette kan indikere at for denne pasientgruppen er 

det tilstrekkelig å behandle med elbasvir/grazoprevir i 12 uker uten ribavirin.  

Det var 19 pasienter med kjent hiv co-infeksjon, og alle oppnådde SVR (100%). Dette er i 

samsvar med studier som har vist at effekten av behandling med DAAs hos de med hiv co-

infeksjon er sammenlignbar med effekten hos de med HCV mono-infeksjon (15). I 

preparatomtalen for Zepatier omtales en studie gjort med elbasvir/grazoprevir hos pasienter 

med hiv co-infeksjon som viste at 96% (210/218) oppnådde SVR (16). I preparatomtalen for 

Epclusa omtales en studie med sofosbuvir/velpatasvir som viste at 95% (101/106) oppnådde 

SVR (ASTRAL-5) (11).  

Metodevalget i denne kvalitetsstudien har både svakheter og fordeler. 

Behandlingsanbefalingene ble ikke benyttet hos alle pasientene i studiepopulasjonen, og de er 

kun spesifisert for de som ikke tidligere har fått behandling med DAAs. Data i rapporten som 

resultatene er basert på ble registrert fortløpende i behandlingsforløpet, men av flere ulike 

personer ansatt på infeksjonsavdelingen, og en del registreringer er mangelfulle. Det ble utført 

kontrollsøk i elektronisk journal etter gjennomgang av hepatitt-C registeret hvor mange av de 

aktuelle dataene ble fylt ut retrospektivt. Studiepopulasjonen inkluderer alle som ble 

behandlet med DAA i 2017 på Ullevål, men dette er ikke helt representativt for de med 

hepatitt C infeksjon i Norge. Blant annet var det i denne studien en overvekt av pasienter med 
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genotype 1 på 72,2%. Det var kun 18,3% med genotype 3, som er den genotypen med høyest 

forekomst i Norge (1). Fordeler ved metoden er blant annet en problemstilling med klart 

definerte variabler som alle er gjengitt i resultatet. Det er også den første systematiske 

gjennomgangen av det interne kvalitetsregisteret for hepatitt C ved infeksjonsavdelingen på 

Ullevål.  

Videre kan det være interessant å undersøke denne problemstillingen etter at de nye LIS-

avtalene kom i 2018. Andre problemstillinger det kan være interessant å undersøke, er for 

eksempel behandling av pasienter i aktiv rus, antall pasienter som får reinfeksjon med hepatitt 

C viruset etter behandling, langtidseffekter etter behandling, kostnader knyttet til behandling 

med DAAs og eventuell rebehandling eller tillegg med ribavirin.  
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