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Sammanfattning: 

Introduktion: Hepatit C är ett folkhälsoproblem där globalt ca 170 miljoner 
människor är infekterade med viruset. Varje år dör ca 350 000 – 500 000 personer av 
hepatit C-relaterade sjukdomar. I Sverige uppskattas ca 50 000 personer vara bärare av 
viruset. Hepatit C är en leversjukdom som orsakas av hepatit C virus (HCV). Det 
överförs via direkt eller indirekt blodkontakt. Kronisk infektion uppstår hos ca 75 % av 
de smittade, övriga läker ut infektionen av sig själv. HCV infektionen är en av de 
vanligaste orsakerna till levercirros och levercancer. Innan upptäckten av nya 
direktverkande antivirala läkemedel (DAA) sågs låg utläkningsfrekvens av sjukdomen. 
Tidigare standardbehandlingarna bestod av pegylerat interferon och ribavirin. 
Behandlingen var långvarig (48 veckor) och behäftad med många allvarliga 
biverkningar i form av anemi och leverdekompensation. Med upptäckten av nya DAAs 
ses hopp för kortvarigare (12-24 veckor) och mycket mer effektiv peroral behandling 
som har låg biverkningsrisk. Men priserna för dessa läkemedel är extremt höga och 
landstingen tvingas prioritera bland sina patienter. Enbart de sjukaste kan få 
behandling i början. De nya hepatit C-läkemedlen kommer att ha ett nationellt ordnat 
införande i Sverige och genomgår ett landstingsgemensamt införande- och 
uppföljningsprotokoll som beskriver bland annat läkemedlets plats i terapin, dess 
konsekvenser för vården och hur det ska följas upp.  
Syfte: Syftet med den här studien är att undersöka hur behandlingspraxis av kronisk 
hepatit C kommer att påverkas ur behandlande läkares perspektiv i samband med 
införandet av nya DAAs. 
Metod: En elektronisk webbenkät blev utarbetad och skickad till läkare som aktivt 
behandlar patienter med hepatit C.  
Resultat & Diskussion: Totalt samlades 21 enkäter varav 17 uppfyllde 
inklusionskriterierna. Analys av enkätsvaren visar att läkarna har stora positiva 
förväntningar och hopp till de nya läkemedlen, men tvingas att prioritera bland sina 
patienter p.g.a. stora behandlingskostnader. Prioriteringsprocessen medför att i första 
hand bara de svårast sjuka komma att erbjudas behandling. Som följd av denna strategi 
finns risk för att vissa obehandlade patientgrupper kan hinna utveckla cirros och sedan 
levercancer innan det är deras tur att få behandling i nästa prioriteringssteg. 
Psykosociala konsekvenser hos lågt prioriterade patienter kan uppstå vilket kan leda till 
att dessa "tappas bort" under vårdprocessen. Det finns dock hopp för att fler ska kunna 
erbjudas behandling när ännu fler läkemedel kommer in på marknaden inom den 
närmaste framtiden vilket kan skapa konkurrens och öppnar för prisreduktioner. 
Läkarna som deltog i undersökningen hade lång erfarenhet och en hög kunskapsnivå, 
även om fortfarande efterlyste ett utbildningsbehov. Läkarnas kunnande underlättar 
prioriteringsprocessen och en rationell behandling av de patientgrupper som har störst 
behov, vilket kan förklara den höga graden av samstämmighet i enkätsvaren bland 
deltagarna. Det finns en stor grad av lojalitet och vilja att följa rekommendationerna 
som är beskrivna i det nationella införande- och uppföljningsprotokollet för nya hepatit 
C läkemedlen. Större grad av dissens registrerades dock i frågan om även aktiva 
missbrukare skulle erbjudas behandling. I samband med prioriteringsprocessen är det 
därför viktigt att kunna stötta sig till nationella rekommendationer, även i 
kommunikationen med patienten, för att kunna erbjuda så rättfärdig och jämlik vård 
som möjlig.  
Slutsats: Läkarna som behandlar hepatit-C patienter har generellt stor erfarenhet av, 
och tilltro och förväntningar till de nya hepatit C läkemedlen. Lojaliteten mot nationella 
behandlingsrekommendationer och införandeprotokoll tycks vara stor. Den största 
barriären mot storskalig användning av nya DAAs är de höga priserna. Behandlings-
praxis kommer dock troligen att förändrats snabbt i takt med att ytterligare DAAs 
kommer att godkännas inom den närmaste framtiden vilket kan skapa prispress, 
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Beteckningar: 
 
DAA: Direktverkande antivirala läkemedel 
 
HCV: Hepatit C virus 
 
SVR: Sustained virological response 
 
IRES: Internal ribosome entry site 
 
PEG-INF: Pegylerat interferon 
 
RBV: Ribavirin 
 
RNA: Ribonucleic acid 
 
HCC: Hepatocellulär carcinoma 
 
HAART: Hög-aktiv antiretroviral behandling 
 
LMV: Läkemedelsverket 
 
NLT-gruppen: Nationell beredningsgrupp för nya läkemedelsterapier 
 
TLV: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 
 
SKL: Sveriges kommuner och landsting 
 
WHO: World Health Organization 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Introduktion: 

Hepatit C är en infektiös leversjukdom orsakad av hepatit C virus (HCV) som överförs 
via blodsmitta och smittar endast via direkt eller indirekt blodkontakt. Av världens 
befolkning beräknas ca 170 miljoner människor vara infekterade med HCV (1). Detta 
motsvarar en prevalens på 2,2 % på världsbasis. I Sverige uppskattas prevalensen vara 
mycket lägre, ca 0,5 %. Cirka 50 000 personer har fått diagnosen HCV-infektion sedan 
1990 då blodgivartestning infördes (2).  Ungefär 3000 personer med HCV-infektion 
har blivit smittade via blodtransfusion innan blodgivartestning infördes under 1990. 
Antagligen finns fortfarande många odiagnostiserade fall (3). Idag är den vanligaste 
smittvägen via intravenöst missbruk som är själva "motorn" i fortsatt 
sjukdomsutveckling (2).  
 
Sedan 1997 samlar folkhälsomyndigheten in data på nyupptäckta fall genom 
övervakningssystemet SmiNet. SmiNet är ett samarbetsprojekt mellan 
Folkhälsomyndigheten och landets smittskyddsläkare för anmälningspliktiga 
sjukdomar. Systemet är inte anpassat till att kunna ge prevalensdata, eftersom SmiNet 
bygger på spontanrapportering. Detta gör det omöjligt att individuellt följa upp 
sjukdomsutvecklingen från akut och eventuell övergång till kronisk infektion. Det går 
dock att beräkna kumulativ incidens, och det innebär att man indirekt kan få en 
ungefärlig översikt över antal patienter med akut och kronisk sjukdom (3).  
Enligt folkhälsomyndigheten, rapporteras ca 2000 nya fall per år i Sverige. De senaste 
fem åren (2009-2013) har antal anmälda nya fall legat konstant och det antas att ca 
1100 personer har smittats i Sverige, övriga fall är smittade personer som har flyttat till 
Sverige. Antal anmälda fall med kronisk infektion är ca 1500 årligen, utöver det anmäls 
ca 200 fall som akuta och 300 fall som okänd typ av infektion. Under de senaste fem 
åren har majoriteten av patienter som anmälts för akut infektion varit i åldersgruppen 
20-24 år (3). 
 
1.1 Taxonomi och Genomet till hepatit C-virus 
Hepatit C-virus är ett RNA-virus som tillhör familjen flaviviridae (figur 1).  Det har 
därmed ett genom i form av positiv-ensträngad RNA (4). RNA molekylen är 9.6 
kilobaser lång. Både 5´ och 3´ändarna består av icke-kodade regioner (NCR), med en 
öppen läsram (internal ribosome entry site, IRES) (figur 2) i mitten som kodar för både 
strukturella och icke-strukturella proteiner. De icke-strukturella proteinerna bildar 
helikaser (NS3), proteaser (NS3-4A) och polymeraser (NS5B), vilka är viktiga för 
virusets replikation.  De strukturella proteinerna bildar virusets hölje (envelope), 
höljets glykoproteiner; E1 och E2, och kärna ("nucleocapsid", eller "core") (figur 1) (5). 
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Figur 1. Strukturell uppbyggnad av HCV-viruset (6) 
 
 
Virusreplikationen är snabb och det bildas cirka 1013 virioner per dag samtidigt som 
halveringstiden för eliminering av virioner är bara några få timmar. Polymeraset i 
hepatit C viruset saknar korrekturläsningsfunktion, vilket leder till risk för genetisk 
instabilitet p.g.a. avläsningsfel (7). Som följd av detta har viruset lätt att kringgå 
immunförsvaret. Samma mekanism försvårar även utvecklingen av effektiva vacciner 
(8). 
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Figur 2. Schematisk bild av HCV RNA-genom och dess proteiner (9). 

 

HCV delas in i 7 olika genotyper, som i sin tur klassificeras i 67 olika subtyper (10). 
Nukleotidsekvensen i den kodade regionen skiljer sig åt med minst 15 % för att fylla 
kriterierna för klassificering av egen subtyp (11). Frekvensen av de olika genotyperna 
skiljer sig geografisk. I Sverige dominerar genotyp 1 (ca 41 %), som även globalt står för 
60 % (figur 3) av alla HCV infektioner (1,10). Den näst vanligaste genotypen i Sverige är 
genotyp 3 (ca 31 %) och därefter genotyp 2 (ca 17 %). Genotyp 4 existerar bara i liten 
utsträckning (12).   

 
Figur 3. Fördelningen av HCV genotyper i olika världsdelar (13) 
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1.2 Uppföljning med HCV-RNA analyser  
Påvisbarhet och koncentration av HCV-RNA i perifert blod kan användas som ett 
kriterium och instrument för att mäta behandlingsrespons. När behandlingen är 
avslutad efter vidtagna protokollen, görs tester för att avgöra om infektionen är botad 
eller ej. Med SVR menas icke-detekterbart HCV-RNA i plasma 24 veckor efter avslutad 
behandling. Detta anses vara likvärdig med en botad infektion (14). 
 
1.3 Naturalförloppet 
HCV-infektion anses vara ett allvarligt folkhälsoproblem. Enligt WHO dör varje år ca 
350.000-500.000 personer av hepatit C-relaterade sjukdomar världen över (1). Studier 
visar att infektionen läker ut av sig själv inom sex månader hos ca 25 % av HCV-
infekterade. Övriga 75 % utvecklar en kronisk HCV-infektion och ca 25 % av dessa 
patienter utvecklar levercirros efter 20-30 år (figur 4). Hepatocellulärt cancer (HCC) 
utvecklas hos cirka 7 % av patienterna med levercirrhos per år (15).  
 

 

 
Figur 4. Naturalförlopp av en HCV (hepatit-C virus)-infektion (modifierad efter 

(16)) 
 
Tre oberoende faktorer leder till snabbare fibrosprogression hos HCV-infekterade; hög 
ålder vid smittotillfället, manligt kön och daglig alkoholkonsumtion (11). HCV-infektion 
med genotyp 3 har visat att det ger en snabbare fibrosprogression än övriga genotyper 
(17). Det finns även risk för utveckling av extrahepatiska manifestationer av hepatit C 
såsom kryoglobulinemi (18) och glomerulonefrit (19). 

20
-30

 år 
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1.4 Behandlingsmöjligheter innan 2011 
När hepatit C upptäcktes år 1990, fanns det endast interferon (INF) att tillgå för aktiv, 
men ospecifik behandling av denna virussjukdom. Interferon har många allvarliga 
biverkningar och kräver alltid uppföljning. Trots långtidsbehandling med INF under 24 
veckor med många allvarliga biverkningar var utläkningsfrekvensen så låg som 6-10 %. 
Ingen signifikant förbättring av SVR (sustained virological response) sågs när man 
förlängde den totala behandlingstiden till 48 veckor (figur 5).  

  

Figur 5. Utveckling av nya behandlingsmöjligheter för HCV (hepatit-C virus) infektion och 
förväntade utfallsförbättringarna i samband med upptäckten av de nya direktverkande 

antivirala läkemedlen. Modifierad efter (8) med tillägg av nya DAA-läkemedlen. 
 
 
Med upptäckten av långverkande pegylerat interferon (PEG-INF-alfa-2a eller alfa-2b) 
och ribavirin (RBV) kunde man öka utläkningsfrekvensen med 75 % för personer 
infekterade med genotyp två & tre. Pegylerat interferon och ribavirin gavs i 
kombination under 48 veckor. När de första generationernas proteashämmare, 
telaprevir och boceprevir, blev tillgängliga år 2011, ökade SVR till 70 % för patienter 
med genotyp 1 (8). Men bland patienter med etablerad levercirros var andelen som 
uppnådde SVR betydligt lägre. I en studie från 2014 framkom att SVR-nivån var så låg 
som 40 % i sistnämnda patientgruppen. Denna studie visade också att dessa patienter 
inte tolererade INF-baserad behandling. Patienterna fick allvarliga biverkningar i form 
av anemi, leverdekompensation på grund av infektion, och även dödsfall inträffade 
(20).  
 
Läkemedelsverket rekommenderade så sent som 2011 att enbart de patienter skulle 
behandlas med INF där nyttan av INF-baserad behandling kunde förväntas vara större 
än risken (14). Utöver effektivitetsbrister och biverkningsrisker har INF-baserad 
behandling också många kontraindikationer, och detta ledde till att många patienter 
inte kunde erbjudas effektiv medicinsk behandling alls (21). 
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1.5 Nya direktverkande antivirala läkemedel (DAA) 
Med direktverkande antivirala läkemedel (DAA) menas substanser som direkt 
interfererar med/hämmar specifika steg i HCV-replikationen (figur 6). Sedan 2011 har 
ett flertal nya DAAs blivit godkända och tillgängliga för användning (22). Idag finns 
nedanstående läkemedel godkända för användning i Sverige (figur 6) (23).  
 

 
 
 

Figur 6. HCV livscykel och läkemedlens hämmande egenskaper. Modifierad efter (22)  

1.5.1 Sofosbuvir (Sovaldi) 
Det här läkemedlet är en pro-drug som efter intracellulär fosforylering hämmar RNA-
polymeraset NS5B (figur 6). Sofosbuvir har hög resistensbarriär och är aktiv mot alla 
genotyper (24). Behandlingsdurationen varierar dock bland de olika genotyperna. För 
HCV-patienter med genotyp 1 ger Sovaldi möjlighet till interferonfri behandling när 
den ges i kombination med de nya DAA läkemedlen daklatasvir, simeprevir eller 
ledipasvir. Dessutom längden av behandlingen reduceras med hjälp av de nya DAA 
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läkemedlen från 48 till 24 veckor. För genotyp 2 och 3 ses en hög SVR hos de flesta av 
patienterna när sofosbuvir kombineras med ribavirin (25). 
Dessutom har denna interferonfria behandling även visat bättre resultat bland 
patienter med levercirros jämförd med tidigare interferonbaserade behandlingar. 
Dessutom har inga allvarliga biverkningar observerats i samband med DAAs (26). 
 
1.5.2 Simeprevir (Olysio) 
Simeprevir är en hämmare av HCV proteaset NS3/4A. Den tillhör samma klass som 
telaprevir och boseprevir (figur 6). Läkemedlet har låg resistensbarriär och ger högre 
SVR för genotyp 1 & 4 än för genotyp 2 & 3. Vid behandling av genotyp 3 med 
simeprevir i monoterapi ses dock ingen klinisk aktivitet.  Studier har visat att en 
interferonfri behandling med simeprevir, sofosbuvir med eller utan ribavirin ger högre 
SVR än kombinationen simeprevir, ribavirin och peginterferon för genotyp ett. Lika 
god effekt ses för genotyp fyra. Till och med cirrotiker får lika hög SVR som icke-
cirrotiker när simeprevir kombineras med sofosbuvir (24).  
 
1.5.3 Daklatasvir (Daklinza) 
Detta läkemedel är en hämmare av det icke-strukturella proteinet NS5A (figur 6), vilket 
är viktigt för virusreplikation. En studie visade att kombinationen daklatasvir och 
sofosbuvir ledde till 99 % SVR för genotyp 1, 96 % SVR för genotyp 2 och 89 % SVR för 
genotyp 3 (27). Daklatasvir har även hög effektivitet även för genotyp 4 (24). 
Daklatasvir i kombination med sofosbuvir har provats även hos de svårast sjuka och 
har kunna läka ut infektionen helt (28).  
För interferonintoleranta cirrotiker har interferonfri kombinationsbehandling 
innehållande daklatasvir och asunavir, ett annat DAA som inte är godkänd i Sverige, 
kunnat ge SVR hos 81 % av patienterna (29).  
 

1.6 Nationellt ordnat införande av nya läkemedel 
De nya hepatit C läkemedlen ger stor nytta för patienten, men innebär samtidigt en stor 
ekonomisk utmaning för hälso- och sjukvården p.g.a. värdebaserad prissättning, vilket 
ofta resulterar i mycket höga kostnader och stor "budget impact" för dessa effektiva 
läkemedlen. Detta gäller generellt för läkemedel som är dyra och där det samtidigt 
finns ett brett indikationsområde och behandling av ett stort antal patienter kan bli 
aktuellt, vilket alltså är fallet med hepatit C läkemedel. Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) har därför under 2008 tagit fram en nationell beredningsgrupp för nya 
läkemedelsterapier, NLT-gruppen, eftersom det ansågs finnas risk på ojämlik vård 
mellan landstingen (30). Nationellt ordnat införande av nya läkemedel skulle motverka 
risken för ojämlikhet och ett av de nya hepatit C-läkemedlen ingick som ett 
pilotläkemedel.  
NLT-gruppen består av en representant från varje landsting som i samarbete med 
Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV), Läkemedelsverket och 
Socialstyrelsen beslutar om ett nytt läkemedel ska komma till användning och om 
subventionering kan bli aktuell eller ej.  
För att ett nytt läkemedel ska införas nationellt, tar NLT-gruppen fram en tidig 
bedömningsrapport (figur 7) för att de olika landstingen i tidigt skede ska kunna börja 
förbereda sitt budgetarbete. Det här arbetet är tänkt att ske minst ett halvt år innan 
läkemedlet kommer in på marknaden. Därefter sker förhandling om pris mellan 
läkemedelsföretagen och TLV. I samband med det gör TLV även en hälsoekonomisk 
utvärdering av den nya behandlingen. NLT-gruppen har som mål att 
rekommendationer ska finnas tillgängliga två månader innan läkemedlet introduceras 
på marknaden (31).  
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Figur 7. Olika processteg till ordnat införande av nya läkemedel (31) 

 

1.7 Är de nya DAA läkemedlen ett hot för vården i Sverige? 
De nya läkemedlen inger hopp för att kunna bota den tidigare ofta obotliga sjukdomen 
och samtidigt reducera behandlingslängden och biverkningsfrekvensen. Men priserna 
för dessa läkemedel är så höga att inget landsting har råd att behandla alla sina 
patienter samtidigt. En bakgrund till det nuvarande förmånssystemet är att samhällets 
resurser är begränsade. Därmed måste man acceptera att det saknas ekonomiska 
förutsättningar för att finansiera all den sjukvård som i dag är möjlig. Lagstiftaren har 
därför genom förmånslagen gett anvisningar för hur prioriteringar ska göras. 
Behandlingskostnad per patient är c:a 400.000-500.000 kronor. Om alla de 50 000 
patienterna som är smittat med hepatit c skulle behandlas med de nya läkemedlen 
samtidigt skulle kostnaderna bli ungefär 19 miljarder kronor inom bara några år. Detta 
är i paritet med det totala subventionsbelopp för receptbelagda läkemedel som staten 
betalar under ett år och ville innebära en orimlig prioritering av just denna 
patientgrupp och ett hot för övriga vården i Sverige. Även om DAA i hälsoekonomiska 
värderingar har bedömts som mycket kostnadseffektiva, måste Tandvårds- och 
Läkemedelsförmånsverket (TLV) troligen ändå konkludera med att totalkostnaden för 
de nya DAA är orimlig hög enligt 15 § lagen om läkemedelsförmåner, i alla fall på kort 
sikt. ”Enligt 15 § lagen om läkemedelsförmåner, ska kostnaden för att använda ett 
läkemedel vara rimlig ur humanitära, medicinska och samhällsekonomiska 
synpunkter” (32). På kort och medellång sikt måste patienter med hepatit C som ska få 
behandling i första hand selekteras utifrån stränga prioriteringsreglar. I första hand 
kommer endast de svårast sjuka patienterna att erbjudas behandling, och detta har 
väckt engagerade diskussioner omkring prioriteringsstrategier. Läkare måste därför 
under lång tid framöver agera i spänningsfältet mellan det “möjliga” och det 
“finansierbara”.   
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Att verka i detta spänningsfält kräver lojalitet, kunskap, orientering, riktlinjer och klara 
prioriteringsverktyg för att ge den bästa möjliga vård till dem som behöver det mest och 
där behandlingen ger störst samhällsmässig nytta (33). Målet med detta arbete är att 
undersöka attityder och tankar omkring prioritering vid användning av nya, dyra HCV-
läkemedel bland läkare som är centralt involverade i behandling av hepatit C-infektion.  
 
 

2. Syfte: 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur behandlingspraxis av 
kronisk hepatit C kommer att påverkas efter införandet av de nya dyra läkemedlen i 
Sverige samt förväntade kostnadsökningar för hepatit C behandling. 
 

Specifika mål: 
I mitt arbete hade jag som specifika mål att 
• Granska kunskapsläget och utbildningsbehov bland infektionsläkare och 

gastroenterologer i Sverige om nya hepatit C läkemedel.  
• Undersöka regionala skillnader vid införande av dessa läkemedel.  
• Utforska vilka förväntningar och farhågor läkarna har vid framtida storskalig 

användning av DAA.  
• Ta reda på vilka patientgrupper med hepatit C som i första hand kan tänkas 

prioriteras vid introduktion av de nya läkemedlen.  
• Kartlägga framtida behandlingsstrategier bland läkare som förskriver läkemedel 

mot hepatit C efter att nya DAA för behandling av hepatit C-virusinfektion har blivit 
tillgängliga. 
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3. Metod: 

All litteratur till introduktionsdelen inhämtades från databaser som PubMed och 
Google scholar. Övrigt bakgrundsinformationsmaterial har även hämtats från relevanta 
webbplatser som Läkemedelsverket, Läkartidningen och Dagens Medicin. Tillgång till 
artiklar i fulltext har fåtts via Umeå universitetsbiblioteket. De sökord och 
kombinationer av sökord som har använts var bland annat: new hepatitis C drugs, 
physician attitudes, sofosbuvir, simeprevir, cost-effective drugs hepatitis C och 
daclatasvir.  
 
Tillsvarande sökorden användes även på svenska när sökningarna gjordes i Google 
Scholar och övriga svenska webbsidor som Läkemedelsverket och Dagens Medicin. 
Genom att granska artiklarnas referenslistor har ytterligare relevanta artiklar kunnat 
identifieras. Dessutom har detta varit till hjälp för att hitta ytterligare originalartiklarna 
genom granskning av referenslistor, eftersom målet har varit att undvika 
andrahandskällor så långt som möjligt.  
 

3.1 Val av metod 
Det valdes en elektronisk, webbaserad enkät som studiemetod. Som plattform för 
enkäten valdes Google forms. Det är ett enkätverktyg där man kan skapa enkäter och 
frågeformulär. Det behövs ett konto för att skapa enkäter, men det behövs inget konto 
för att få tillgång till och svara på enkäten. Enkäten blir tillgänglig via en länk som man 
kan skicka via e-post till potentiella respondenter (34). 

3.2 Utformning av enkät 
Inspiration för den innehållsmässiga utformningen av enkäten har hämtats från 
läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer. Några av kunskapsfrågorna 
översattes och adapterades även från en tidigare studie bland läkare i olika europeiska 
länder och USA (33). Inga ytterligare studier har kunnat identifieras där man hade 
undersökt kunskapsläget och attityder bland läkare som behandlar hepatit C patienter.  
Enkäten består av två delar, där den ena delen är ett följebrev som innehåller 
information om enkäten och vad studiens syfte är. Den andra delen innehåller 
enkätfrågorna och är uppdelade i fem sektioner och är strukturerade på det sättet att de 
ska kunna ge svar på de specifika frågeställningarna.  
 
Första sektionen innehåller kunskapsfrågor. Andra sektionen behandlar frågor 
angående läkarnas förväntningar på de nya DAA. Tredje sektionen omfattar frågor som 
berör farhågor och hinder som läkarna har på DAA-läkemedlen. Fjärde sektionen 
behandlar frågor som berör prioriteringar och strategier vid behandling av patienter 
med hepatit C. Sista sektionen innehåller sociodemografiska frågorna.  
 
Enkätfrågorna består av tre olika frågetyper. Den ena är av Likert-typ där respondenten 
kan ta ställning till hur väl de instämmer med de olika påståendena. Det finns även “vet 
ej” som svarsalternativ på den frågetypen. Enligt Ejlertsson är det viktigt att ha samma 
”logiska ordningsföljd på svarsalternativen i hela enkäten så att respondenten svarar i 
enlighet med den ordning som har rått tidigare”. Om man t.ex. i en Likert-fråga sätter 
instämmer helt först och tar helt avstånd från sist, är det viktigt att man har samma 
ordning på alla frågorna med Likert skala (35). Den andra typen består av envals- och 
flervalsfrågor. Den tredje typen består av öppna frågor där respondenten kan formulera 
sina svar fritt.  
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Det är viktigt i vilken ordning som frågorna ställs. För att få respondenten bli 
intresserad av att svara på frågorna, är det bra om personliga frågor undviks i början av 
enkäten. Det gör att respondenten blir mer avslappnad och känner mer motivation och 
engagemang i att svara på frågorna (35). Därför ställdes sociodemografiska frågor i 
slutet av enkäten.  
 
Ett pilottest utfördes bland fyra farmaceuter, en läkare och en lärare för att ta reda på 
om det skulle förekomma missförstånd, dubbelfrågor eller stavningsfel på frågorna. 
Urval av testpersonerna var ett medvetet val för att "spara" på "riktiga" respondenter i 
den finala enkätstudien. Testpersonerna ombads att uppskatta hur lång tid det tog för 
dem att besvara frågorna. Samma personer fick även fylla i enkäten tre månader senare 
för att undersöka reproducerbarheten av enkätsvaren.  
 
Enkäten skickades sedan via epost till hepatologer och infektionsläkare i Sverige. 
Svaren sparades automatiskt i en Excelfil som var direkt kopplad till Google forms.  
 
Enkäten med följebrevet delades även ut i pappersform i samband med seminariet 
"Nya hepatit C läkemedel, hot eller bot?", som hölls av nyhetstidningen Dagens 
Medicin den 3:e december 2014 i Stockholm. Samtycke till utdelning av enkäten gavs 
av seminariearrangören. Papperssvar blev i efterhand lagt till i den elektroniska 
versionen av enkäten manuellt av undertecknad för att möjliggöra en samlad 
utvärdering av enkäten.  Konferensarrangören skickade ut informationsmaterial efter 
seminariet. I samband med utskicket bifogades även länken till enkätstudien till alla 
deltagare.    

3.3 Urval 
Urval av målgruppen i denna studie gjordes enligt dessa kriterier: 
Inklusionskriterier var att respondenten skulle vara läkare och ha aktivt behandlat 
patienter med hepatit C och skrivit recept på hepatit C läkemedel i loppet av de senaste 
sex månaderna. 
Läkare som inte har behandlat patienter med hepatit C under de senaste sex 
månaderna blev exkluderade.  
 

3.4 Kontakt med målgruppen 
Från varje landstings hemsida hämtades epost-adresser till läkare som är verksamma 
på infektionsavdelningen. De få landsting som endast hade en gemensam e-postadress, 
skickades enkäten med förfrågan om att vidarebefordra länken till läkarna på 
avdelningen. Totalt identifierades 47 e-postadresser på detta sätt.  
Även under seminariet fick man möjligheten att dela ut och informera deltagarna om 
enkäten. Dagen efter seminariet skickades en påminnelse till målgruppen. Dessutom 
länkade Dagens Medicin till enkäten via sin webbsida (se 3.2). 
 

3.5 Databearbetning 
Svar på frågorna av Likert-typ utvärderas genom att beräkna medelvärdet, där 
instämmer helt får fyra poäng och vet ej får noll poäng. Medelvärdet blir ett mätvärde 
för varje påstående. Hög poängsumma indikerar hög grad av konsensus eller 
samsvarighet.  
Grad av konsensus mellan de olika personerna som svarade bedömdes även visuellt 
genom att subjektivt bedöma fördelningen i stolpdiagrammen efter tre kategorier: hög, 
intermediär och låg grad av konsensus (figur 8).  
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 Hög grad av konsensus 

Intermediär grad av konsensus 

Låg grad av konsensus 
 
 

Figur 8. Exempel på olika grad av konsensus 
 

3.6 Kvantitativ analys av enkäten 
Resultatet kommer att presenteras i form av tabeller och diagram i Excel (36). För att 
studera reproducerbarheten av studien används statistikmetoden Student t-test i Excel-
programmet. P-värden < 0.o5 blev värderad som statistiskt signifikanta.  
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3.6.1 Reliabilitet 
Reliabilitet är studieresultatens tillförlitlighet. Med detta menas chansen att man 
kommer fram till samma resultat om studien upprepas. Det finns flera sätt att 
undersöka en studies reliabilitet. Med test-re-test-metoden ber man en grupp av 
deltagare svara på enkätfrågorna två gånger vid två olika tillfällen. Om svaren 
överensstämmer vid de olika mättillfällena, tyder det på att studien har hög reliabilitet 
och därmed är frågorna entydiga (37). I den aktuella studien besvarade testpersonerna 
som ingick i pilotstudien 2 gånger på enkäten med tre månaders mellanrum. 

3.6.2 Validitet 
Validitet är ett annat begrepp som används för att undersöka ett studieresultats 
överförbarhet. Validitet delas in i intern och extern validitet. Med intern validitet 
menas till exempel att samma aspekt belyses med olika frågor med olika vinklingar för 
att kontrollera om man får samma resultat, vilket kan tyda på en hög validitet. Exempel 
på påståenden med samma innehåll är möjlig resistensutveckling av DAA-läkemedlen 
vid storskalig användning. Dessa påståenden förekom två gånger med olika 
formuleringar. 
Extern validitet innebär hur väl studieresultatet kan generaliseras till hela populationen 
(37).  
 

3.7 Kvalitativ analys av enkäten 
Svaren på öppna frågorna utvärderas genom en kvalitativ innehållsanalys. En noggrann 
läsning av svaren leder till att olika teman och grundtankarna i texten hittas (38). 
Grundteman, eller meningsbärande enheter identifierades genom färgkodning av 
originalsvaren. Därefter gjordes en kondensering av texterna med de meningsbärande 
enheterna att kunna koda dessa i olika kategorier och subkategorier.  
Detta görs för att hitta gemensamma nämnare i svaren. Avslutningsvis genomfördes en 
detaljerad genomgång för de olika påståendena baserad på identifierade kategorier 
(35). 
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4. Resultat: 

Totalt utskickades 47 förfrågningar om deltagelse i enkätundersökningen. Detta 
resulterade i att 21 respondenter svarade och deras enkätsvar lagrades i Webbenkäten 
Google forms. Fyra personer blev på förhand exkluderade p.g.a. att de inte hade 
behandlat hepatit C patienter i loppet av de senaste sex månaderna. De resterande 17 
respondenterna uppfyllde inklusionskriterierna. Detta gav en svarsfrekvens på 45 % 
varav 36 % fyllde inklusionskriterierna.  
 
En länk till enkäten skickades ut en eftermiddag den 20 nov 2014 (figur 9). Den 21 nov 
inkom fem svar. Efter seminariedeltagandet den 3 dec 2014 inkom resten av svaren 
mellan perioden 3 dec- 18 dec 2014.  

 

Figur 9. Antal dagliga enkätsvar från respondenterna 
 

4.1 Sociodemografiska data: 
Av de 27 män och 20 kvinnor som kontaktades, svarade 15 män och två kvinnor på 
enkäten. Alla hade offentliga sjukhus som sin arbetsplats. 15 av respondenterna var 
specialister i infektionssjukdomar som var deras högsta specialitet och två var 
gastroenterologer med hepatologi som subspecialitet. Medelvärdet över antal år som 
yrkesverksam var 21 år (range: 7-33 är, standardavvikelse, SD = 10 år) (tabell 1).  
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Tabell	  1.	  Sociodemografiska	  data	  
	   	   Kvinnor	   Män	   Alla	  
Antal	  
deltagare	  

	   2	   15	   17	  

Specialitet	   Infektionssjukdomar	   1	   14	   15	  
	   Hepatologi	   1	   1	   2	  
Antal	  år	  
yrkesaktiv,	  
medelvärde	  
(range;	  SD)	  

	  
24	  

(15-‐33;13)	  
19	  

(7-‐32;18)	  
21	  

(7-‐33;10)	  

 
 
4.1.1 Regional representation 
Inte alla landsting var representerade (se appendix B), men delar man Sverige upp i 
samma storregioner som upptagsområden för regionala cancercentrum (RCC) (39), så 
var alla "storregioner" i Sverige representerade (figur 10).  
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Figur 10. Antal kontaktade läkare och antal svar från 6 olika sjukvårdsregioner. 
Storregionerna indelades på samma sätt som upptagsområden för regionala cancercentrum 
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4.1.2 Deltagarnas administrativa ansvar 
43 % av respondenterna har eller har haft ansvar för hantering av budget, medan hela 
86 % har varit inblandade i att fatta beslut om finansieringsfrågor inom hälso- och 
sjukvårdssystem (figur 11).  
 

Har du för närvarande, eller har haft ansvar för hantering av budget? 

 
 
 

Är du inblandad i att fatta beslut om finansiering av hälso- och sjukvårdssystem? 

 

 

Figur 11. Svar på enkätfrågor 17 & 18 
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4.2 Kunskapsfrågor och behov för internutbildning: 
Vid frågan om respondenterna kände till de nya läkemedlen, svarade majoriteten att de 
kände till sofosbuvir, simeprevir, daklatasvir, ledipasvir, boceprevir och telaprevir, 
medan endast 35 % svarade att de kände till ombitasvir/paritaprevir/ritonavir och 
dasabuvir.  
Majoriteten (82 %) av läkarna svarade att de redan använt något/några av de nya 
läkemedlen på sina patienter, medan 18 % hade inte gjort det. Alla respondenterna 
indikerade att de hade använt sofosbuvir och simeprevir för behandling av sina 
patienter och 89 % hade använt daklatasvir, medan 6 % av respondenterna svarade att 
de precis efter läkemedlets godkännande även hade förskrivit ledipasvir. Av 
respondenterna svarade 6 % att de använt ombitasvir/paritasvir/ritonavir och 
dasabuvir i kliniska prövningar.  
I sin helhet förstod läkarna att genotyp hade betydelse för behandlingstid och att de 
behandlade sina patienter olika beroende på genotyp. Dock förekom låg konsensus 
bland respondenterna (medelvärde 2,8) om kombinationen av peg-interferon och 
ribavirin skulle leda till ett högre SVR (tabell 2). Oenighet förekom även angående 
påståendet om att de skulle få tillräcklig med internutbildning från sin arbetsgivare.  
 
 

Tabell	   2.	   Medelvärdet	   över	   läkarnas	  
svarsfördelning	  för	  de	  olika	  kunskapsfrågorna	    

Faktor/påstående	  
Medelvärde	  
på	  Likert-‐
skala	  

Jag	  behandlar	  mina	  patienter	  olika	  beroende	  på	  genotyp	   4 
Kombinationsbehandling	   mellan	   ribavirin	   och	   peg-‐
interferon	   ökar	   chansen	   för	   SVR	   "sustained	   virologic	  
response	  

2,8 

Genotyp	  har	  betydelse	  för	  behandlingstid	   3,7 
Chansen	   för	   SVR	   med	   de	   nya	   godkända	   läkemedlen	   vid	  
genotyp	  3	  är	  lägre	  jämfört	  med	  andra	  genotyper	  	   3,6 

Ingen	   klinisk	   aktivitet	   ses	   vid	   behandling	   av	   genotyp	   3	  
med	  proteashämmaren	  NS3/4A	   3,1 

Jag	   får	   tillräcklig	   med	   internutbildning	   från	   min	  
arbetsgivare	   för	   att	   kunna	   använda	   nya	   HCV-‐läkemedlen	  
på	  ett	  rationellt	  och	  optimalt	  sätt	  

2,8 

 

4.3 Förväntningar 
Resultatet från andra sektionen visar att respondenterna stort sett är eniga (3,7 av 4) 
om att godkännande av flera nya DAA kan leda till att sänka kostnaderna för 
behandling (tabell 3) och vid införandet av dessa nya läkemedel, skulle nationella 
riktlinjer för HCV-behandling anpassa sig det nya läget.  
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Tabell	   3.	   Medelvärdet	   över	   läkarnas	  
svarsfördelning	    

Faktor/påstående	  
Medelvärde	  
på	  Likert-‐
skala	  

Jag	  tror	  att	  det	  på	  längre	  sikt	  är	  möjligt	  att	  fullständigt	  
utrota	  HCV-‐infektioner 3,2 

Det	  kommer	  att	  ta	  lång	  tid	  innan	  man	  kan	  erbjuda	  nya	  
DAA	  (Direktverkande	  antivirala	  läkemedel)	  till	  alla	  
patientkategorier	  med	  HCV-‐infektion	  pga	  stora	  
kostnader	  för	  landstingen 

3,5 

Snart	  kommer	  fler	  DAAs	  vara	  godkända	  och	  detta	  
kommer	  att	  förändra	  starkt	  nationella	  riktlinjer	  för	  
HCV-‐behandling 

3,6 

Patienter	  med	  aktivt	  narkotika	  missbruk	  ska	  inte	  få	  
erbjudas	  behandling	  med	  nya	  DAAs	   2,1 

En	  restriktiv	  användning	  av	  DAA	  är	  bra	  för	  att	  
reducera	  risken	  för	  resistensutveckling 1,5 

Landstingen	  kommer	  aldrig	  ha	  råd	  med	  att	  kunna	  
behandla	  andra	  än	  de	  svårast	  sjuka	  patienterna	  med	  
HCV 

2,3 

Snart	  finns	  fler	  nya	  DAA	  godkända	  som	  öppnar	  för	  nya	  
behandlingsalternativ	  vid	  traditionell	  svårbehandlade	  
HCV-‐genotyper 

3,7 

Godkännande	  av	  flera	  nya	  DAA	  vill	  öka	  konkurrensen	  
mellan	  preparaten	  som	  på	  sikt	  kan	  ge	  billigare	  hepatit	  
C-‐läkemedel 

3,7 

 
Majoriteten tog helt avstånd ifrån att en restriktiv användning av DAA skulle vara bra 
för att reducera risken för resistensutveckling. Uppenbarligen bedöms risk för 
resistensutveckling generellt som låg även vid storskaligt användandet av DAAs med ett 
medelvärde på 2,3, på högre nivå än "tar-delvis-avstånd-ifrån" alternativet. Däremot 
var läkarna eniga i påståendet om att landstingen inte skulle ha råd med att kunna 
behandla andra än de svårast sjuka i första fasen efter införandet av DAAs. Det fanns 
också en viss grad av oenighet bland respondenterna i frågan om patienter med aktivt 
narkotika missbruk skulle få erbjudas de nya dyra läkemedlen.  

4.4 Farhågor och hinder 
Respondenterna som inte har behandlat sina patienter med de nya DAA läkemedlen, 
fick möjlighet att begrunda varför de svarade nej på fråga 7. En respondent ville 
avvakta nationella rekommendationer, en respondent ville vänta på ordnat införande 
på lokalt/regionalt plan och en respondent valde "Övrigt" som orsak till att avvakta. 
Ingen av respondenterna indikerade att landstingen inte skulle ha budgetutrymme för 
de nya DAA läkemedlen som orsak.  
På frågan om vilka betänkligheter respondenterna hyser angående effektivitet och 
risker vid användning av de nya DAA läkemedlen, var det stort sett stor enighet bland 
respondenterna att det inte byggs upp immunitet och att därför finns risk att samma 
person kan smittas om igen med HCV. Respondenterna är också eniga i att det inte 
skulle vara möjligt om att få totalkontroll över HCV-infektion i Sverige eftersom det 



 20 

alltid ville finnas risk för att personer smittas i utlandet eller att smittan kommer i 
samband med tillresande personer (tabell 4). 
 
 

Tabell	  4.	  Medelvärdet	  över	  läkarnas	  svarsfördelning	  
 

Faktor	  

Medel-‐
värde	  på	  
Likert-‐
skala	  

Det	  är	  omöjligt	  att	  eradikera	  HCV-‐infektionen	  helt 2,2 

Det	  finns	  risk	  för	  resistensutveckling	  vid	  storskalig	  användning 2,0 

Allvarliga	  (långtids-‐)biverkningar	  som	  inte	  är	  kända	  sedan	  tidigare	  
kommer	  att	  upptäckas 

2,0 

Även	  om	  det	  teoretiskt	  skulle	  vara	  möjligt	  att	  kontrollera	  HCV-‐
infektion	  i	  Sverige	  finns	  det	  risk	  att	  nya	  personer	  även	  fortsättningsvis	  
smittas	  i	  utlandet	  eller	  via	  tillresande 

3,8 

Eftersom	  det	  inte	  byggs	  upp	  immunitet	  kan	  samma	  patient	  smittas	  
med	  HCV	  om	  och	  om	  igen 

3,9 

 
Respondenterna var oeniga i det skulle upptäckas allvarliga (långtids-)biverkningar 
eller om det skulle utvecklas resistens vid storskalig användning.  
 
 
 
4.5 Patientgrupper som prioriteras för behandling med de nya DAA-
läkemedlen 
Stor enighet fanns även bland respondenterna om att patienter med 
levertransplantation, levercirros, leverdekompensation, HCC eller extrahepatiska 
manifestationer skulle ges hög prioritet.  

76 % av läkarna gav medelhög prioritet till patienter med co-infektion av HCV och HIV. 
53 % av läkarna svarade att kvinnor som vill bli gravida skulle ges medelhög prioritet. 
Den gruppen med lägsta prioritet var äldre patienter oavsett fibrosstadium (tabell 5).  
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4.6 Faktorer som kan påverka läkarnas förskrivning av de nya DAA-
läkemedlen 
Stor grad av konsensus fanns bland respondenterna om att läkemedelsverkets 
behandlingsrekommendationer, nationellt införandeprotokoll av nya läkemedel i regi 
av SKL, evidensbaserade data, sjukdomssvårighetsgrad och etiska överväganden 
påverkar starkt läkarnas förskrivning av de nya dyrbara läkemedlen. Relativt låg grad 
av konsensus förekom dock bland respondenterna om regionala/lokala 
rekommendationer skulle påverka deras förskrivning.  

Läkarna tycker inte att patienten skulle stå för behandlingskostnaden, och inte heller 
patients önskemål skulle påverka läkarnas förskrivning av DAA-läkemedlen (tabell 6). 

  

Tabell	  5.	  Svarsfördelning	  för	  de	  olika	  
påståendena	  om	  vilka	  patientgrupper	  
som	  skulle	  behandlas	  

   

Prioritet	   Hög	  
Prioritet	  

Medelhög	  
prioritet	  

Låg	  
prioritet	  

Levertransplanterade	  patienter,	  eller	  patienter	  
som	  väntar	  på	  levertransplantation	  

100	  %	  
(N=17)	  

	   	  

Patienter	  med	  levercirros	   94	  %	  
(N=16) 

6	  % 
(N=1) 

 

Patienter	  med	  leverdekompensation	   100	  % 
(N=17) 

	    

Patienter	  med	  fibrosgrad	  3	   53	  %	  
(N=9) 

41	  %	  
(N=7) 

6	  % 
(N=1) 

Patienter	  med	  hepatocellulär	  cancer	   88	  %	  
(N=15) 

6	  % 
(N=1) 

6	  % 
(N=1) 

Äldre	  patienter,	  oavsett	  fibrosstadium	    41	  %	  
(N=7) 

59	  %	  
(N=10) 

Kvinnor,	  oavsett	  fibrosstadium,	  som	  vill	  bli	  
gravida	  

12	  %	  
(N=2) 

53	  %	  
(N=9) 

35	  %	  
(N=6) 

Co-‐infekterade	  patienter	  med	  HCV	  och	  HIV	   18	  %	  
(N=3) 

76	  %	  
(N=13) 

6	  % 
(N=1) 

Extrahepatiska	  manifestationer	  som	  
symptomgivande	  kryoglobulinemi	  

82	  %	  
(N=14) 

18	  %	  
(N=3) 
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Tabell	  6.	  Faktorer	  som	  kan	  påverka	  läkarnas	  förskrivning	  
av	  nya	  DAA-‐läkemedel 

Faktor	  

Medel-‐
värde	  på	  
Likert	  
skala 

Läkemedelsverkets	  behandlingsrekommendationer	   3,8 

Nationellt	  ordnat	  införande	  av	  nya	  läkemedel	  av	  SKL	   3,2 

Regionala	  rekommendationer	   2,6 

Lokala	  rekommendationer	  från	  läkemedelskommittén	   2,4 

Totala	  kostnader	  av	  sjukdomen	   3,2 

Evidensbaserade	  data	   3,9 

Sjukdomens	  svårighetsgrad	   3,9 

Etiska	  överväganden	   3,8 

Patienten	  står	  för	  hela	  kostnaden	   1,1 

Patientens	  önskemål	   2,4 

 

4.7 Påståenden om läkemedlens kostnader 
Majoriteten av läkarna instämmer helt (medelvärde 3,9) att kostnaderna för de nya 
läkemedlen var en viktig orsak till prioritering bland patienterna. Även under de 
kommande fem åren (medelvärde 3,6) antogs att kostnaderna skulle påverka deras val 
av behandling.  Stor acceptans (medelvärde 3,9) finns även om att 
kostnadseffektiviteten spelar en stor roll vid förskrivning av de nya läkemedlen.  

Läkarna är eniga i att myndigheterna borde utöva kontroll av prisutveckling av nya 
DAA-läkemedlen. Däremot är de oeniga (medelvärde 2,8) i påståenden att vissa 
sjukdomar, t.ex. hepatit C, borde få högre prioritet vid subventionering. Stor oenighet 
finns även i frågan om alla patienter med HCV-infektion borde få tillgång till effektiv 
behandling oavsett kostnaderna.   
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4.8 Fritextsvar och innehållsanalys. 
Fritextsvar blev evaluerat vid hjälp av innehållsanalys för att identifiera gemensamma 
meningsbärande enheter och kategorisera grundläggande teman i läkarnas 
kommentarer.  
 
4.8.1 Konsekvenser och risker för patienter som inte prioriteras och får vänta 
med de nya behandlingarna 
Många läkare (ca 75 %) anser att det finns medicinsk risk för sjukdomsprogression då 
det inte är lätt att skilja mellan F2 och F3 och om patienten med F3 får vänta med 
behandling i några år, så kan patienten ha hunnit progrediera till F4, d.v.s. cirros.  

En annan riskfaktor som majoriteten (ca 70 %) av läkarna påpekar är psykosociala 
konsekvenser till följd av att behandling utsätts/senareläggas. De menar att patienterna 
som idag inte ligger inom prioriteringsgruppen kommer att känna sig särbehandlade 
och stigmatiserade, och till slut tappar de intresse för att gå på kontroller. Det finns 
därför risk för att dessa patienter kommer att tappas bort i vården och förblir 
obehandlade i framtiden. Detta kan i sin tur leda till konsekvenser och komplikationer 
som cirros eller hepatocellulär cancer.   

Andra kommentarer som läkarna angivit är: 

• Risk för fortsatt smittspridning  
• Patientmissnöje 
• Ökad risk för utveckling av HCC  

4.8.2 Läkarnas åsikter om patienter med pågående missbruk skulle erbjudas 
behandling med de nya DAA-läkemedlen 
Majoriteten (>90%) av läkarna anser att patienter som förväntas ha dålig följsamhet 
pga pågående drogmissbruk, borde anstå behandling till missbruket har upphört eller 
patienten ingår i ett behandlingsprogram. De tycker inte att dessa patienter ska få 
behandling nu i en situation där dessa läkemedel fortfarande är så dyra. De anser också 
att de patienter som kan antas kunna sköta behandlingen bör prioriteras. De föreslår 
även att i fall patienter med pågående missbruksproblematik fick erbjudande om 
substitutionsbehandling, så skulle detta kunna leda till förbättrad följsamhet och 
därmed kunna öppna för behandling med de nya hepatit C läkemedlen.  
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5. Diskussion 

Syftet med den här studien var att ta reda på hur behandlingspraxis av kronisk hepatit 
C påverkas av införandet av de nya dyra DAAs. Målet var att undersöka kunskapsläget 
om de nya läkemedlen, prioritering av patientgrupper, förväntningar och farhågor vid 
storskalig användning och framtida behandlingsstrategier bland läkarna. I denna 
studie ingick 15 infektionsläkare och två hepatologer. Alla deltagarna har varit 
specialister under lång tid och måste anses ha mycket erfarenhet av hepatit C-
behandling.  Totalt sett hade läkarna höga positiva förväntningar till de nya DAAs. 
Samtidigt fanns en realism att inte alla patienter ville kunna erbjudas behandling i 
första fasen efter introduktion av dessa läkemedel p.g.a. extremt höga 
behandlingskostnader. Däremot kan man konstatera att det inte alltid fanns konsensus 
om vilka patientgrupper som skulle prioriteras i första fasen med storskalig användning 
av DAAs och hur man skulle förhålla sig till patienter med pågående 
missbruksproblematik. Risken för resistensutveckling mot nya DAAs bedömdes 
däremot mer eller mindre unisont som låg och generellt fanns det bara låg grad av 
rädsla för att allvarliga biverkningar i samband med DAA-behandlingen skulle uppstå. 
Det verkar finnas en lojalitet mot och acceptans av Läkemedelverkets 
rekommendationer och det nationella införandeprotokollet. Regionala och särskilt 
lokala rekommendationer från läkemedelskommittén tycks däremot i mindre grad 
påverka läkarnas förskrivningspraxis. Professionens behandlingspraxis tycks delvis ha 
etablerat sig innan nationella rekommendationer hade tagits fram och några av 
respondenterna gav uttryck för att nationella riktlinjer inte har klarat hålla jämna steg i 
utvecklingen.  

 

5.1 Metoddiskussion: 
Den studiedesign som ansågs lämpligast ur kostnads- och tidsperspektiv för detta 
examensarbete är en webbaserad enkätstudie. Man kan på ett kostnadseffektivt och 
enkelt sätt nå ut till målgruppen och få svar på forskningsfrågorna (35).  
 
Utifrån de frågeställningarna skapas en enkätundersökning på Google forms. En 
enkätundersökning är en kvantitativ metod som lämpar sig bäst för insamling av 
information. Öppna frågor kan inkluderas i enkäten för att få svar på kvalitativ 
information (40).  Enigt Yin kan man, i en enkätundersökning, blanda både 
kvantitativa och kvalitativa frågor för att få detaljerat svar på forskningsfrågorna (41).  
 
Google forms är en enkel och bra resurs att använda till skapandet av enkäten. Den 
möjliggör att skapa flera olika frågetyper och man kan samla in ett obegränsat antal 
svar. Respondenterna behöver inte ha ett konto för att delta i enkäten. Alla svar 
kommer automatiskt samlas i en Excel-fil och det är möjligt att lägga svaren i olika 
diagram för att underlätta tolkningen av svaren (42).  

5.1.1 Extern validitet 
Med extern validitet menas överförbarhet, eller generaliserbarhet av resultaten. Totalt 
svarade enbart 21 av 47 kontaktade personer på enkäten, vilket kan anses som en 
relativ hög svarsfrekvens på enkätstudier (43). Tyvärr behövde fyra respondenter 
exkluderas eftersom de inte hade behandlat eller varit centralt involverad i behandling 
av patienter med hepatit C under de senaste 6 månaderna. Av de 17 läkare som fyllde i 
enkäten var 15 infektionsläkare och två var hepatologer. Det totala antalet 
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infektionsläkare och hepatologer i Sverige är ungefär 800 (44) och de 17 som svarade 
representerar alltså bara 2 % av det totala antalet läkare som är specialiserade inom 
infektionssjukdomar och hepatologi. Fast än inte alla 800 läkare kan antas uppfylla 
inklusionskriterierna och vara aktivt inblandade i behandlingen av heptatit C 
sjukdomen, kan de 17 som svarade troligen inte betraktas som representativ för hela 
populationen av läkare som har ansvar för behandling av hepatit C patienter.  
Ideellt skulle studiepopulationen ha omfattat en större andel av alla läkarna som aktivt 
förskriver hepatit C läkemedel och fler läkare ha kontaktats. Ett möjligt sätt för att öka 
svarsfrekvensen kunde ha varit att förlänga svarstiden och skicka flera påminnelser, 
men enligt Ejlertsson bör antal påminnelser begränsas till max två (35). Ett annat sätt 
för att öka svarsfrekvensen är att ge olika ekonomiska incitament. Tyvärr fanns ingen 
möjlighet att ge någon form av ekonomiskt incitament/kompensation inom ramen för 
detta masterarbete. Ett högre antal kontaktade läkare kunde man möjligen ha uppnått, 
om man hade lyckats med att utdela enkäten via avdelningsansvarig läkare på varje 
större sjukhus och att be dem att dela ut enkäten till sina kollegor. Antagligen hade 
dock svaren på avdelningsnivå varit ganska homogena.  
Ett stort antal enkätsvar fylldes i anslutning till seminariet "Nya hepatit C läkemedel, 
hot eller bot?" (figur 9). Det är tänkbart att detta kan ha resulterat i en selektionsbias, i 
och med möjligen enbart speciellt intresserade läkare deltog i seminariet. Trots att 
antalet kvinnor som kontaktades var marginellt lägre (20 kvinnor) än antalet män (27), 
svarade ändå bara två kvinnliga läkare på enkäten (mot 15 män). Detta genspeglar inte 
den verkliga fördelningen mellan kvinnliga och manliga infektionsläkare och 
hepatologer (44). Det finns ingen förklaring för den lägre svarsfrekvensen bland 
kvinnliga specialister.  
För en mer objektiv bedömning om resultaten av den föreliggande studien kan 
generaliseras till hela målgruppen, skulle en bortfallsanalys ha gjorts. Detta skulle ha 
inneburit att man hade tagit ett slumpmässigt urval av de personer som inte hade 
svarat på enkäten och kontaktat dem till exempel via telefon och uppfordrat dem att 
svara på webbenkäten. Därefter kunde man ha jämfört resultatet från läkare som inte 
har svarat på enkäten i första omgång med det föreliggande resultat. Om inga 
avvikelser i resultatet förekom, skulle detta innebära att det föreliggande resultatet inte 
är missvisande och kan representera totalpopulationen (45). En enkel form for 
bortfallsanalys utfördes i samband med analysen av den regionala representationen där 
det redogjordes för antal läkare som inte svarade i varje region (figur 10), men inom 
den begränsade tidsramen för detta examensarbete valdes att inte utföra en fördjupad 
bortfallsanalys, vilket är en potentiell svaghet av den föreliggande studien. Å andra 
sidan var alla storregioner i Sverige representerade (se figur 10) och alla deltagarna 
hade lång yrkeserfarenhet inom sin specialitet (tabell 1), vilket talar för att dessa i alla 
fall kan betraktas som kunniga representanter för sin specialitet.  

5.1.2 Intern validitet  
Den interna validiteten handlar om trovärdigheten av studien och dess resultat. 
Enkäten var väl genomarbetad. Det utfördes en pilottest för att kontrollera om frågorna 
var förståeliga och om det verkligen tog cirka 10 minuter att besvara enkäten. Ideellt 
sett skulle pilotstudien ha genomförts i ett slumpmässigt urval av studiepopulationen. 
Erfarenheter från tidigare enkätstudier visar att det är svårt att uppnå en hög 
deltagelsesfrekvens i denna typ av studie, särskilt om man inte kan erbjuda ekonomisk 
kompensation för deltagelse. Detta var orsaken till att det valdes en separat grupp för 
att testa funktionaliteten till enkäten. Detta kan teoretiskt ha bidragit till att denna test 
av intern validitet kan ha fått något reducerat värde. Frågorna blev dock utvalda och 
formulerade efter noggrant studium av bakgrundslitteraturen och publicerade data. 
Detta underbyggs av positiv respons även från deltagarna av pilottestet. Att mer än 
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hälften av de "riktiga" respondenterna önskade en kopia av arbetet tyder också på en 
positiv syn på och intresse för denna enkät. För att undersöka närmare den interna 
validiteten av enkäten ikläddes samma påståenden om möjlig resistensutveckling vid 
storskalig användning av dessa läkemedel två gånger i olika frågor med olika 
formuleringar. Respondenterna besvarade dessa frågor med hög grad av konsensus, 
vilket tyder på en hög intern validitet av enkäten. 
 

5.1.3 Reliabilitet 
Med reliabilitet menas pålitlighet av mätinstrumenten, i detta fall enkäten. För att testa 
reliabiliteten av enkäten undersöktes reproducerbarheten av enkätsvaren. Deltagarna i 
pilottestet ombads att svara på enkäten en andra gång, tre månader senare. Med hjälp 
av student-t-test testades skillnaden mellan deltagarnas svar vid de två olika tillfällena. 
Ett p-värde på 0,96, alltså ingen statistisk signifikant skillnad mellan enkätsvar ett och 
två. Grad av konsensus i olika frågor blev bedömd semi-kvantitativt genom evaluering 
av poäng från Likert-skalan. Det blev även gjort ett försök på en subjektiv visuell 
bedömning av den grafiska framställningen av fördelningen av enkätsvaren mellan 
enkätdeltagarna för att kunna bestämma grad av konsensus. Masterkandidaten och 
hennes handledare bedömde grad av konsensus också visuellt oberoende av varandra 
med en gradering hög, intermediär och låg grad av konsensus (figur 8). 
Överenstämmelsen i den subjektiva bedömningen mellan kandidaten och handledaren 
visade sig dock vara låg, varför man valde att använda sig av den semikvantitativa 
metoden med ett poängsystem på basis av Likert-skalan för bedömning av grad av 
konsensus bland enkätdeltagarna.  

Det är möjligt att studien hade gett ett annat resultat om den hade genomförts på 
senare tidpunkt när fler nya läkemedel har blivit godkända för användning och 
erfarenhetsgrundlaget var större. Därför vore det intressant att göra enkätstudien om 
igen längre fram i tiden för att undersöka longitudinellt hur behandlingspraxis för 
hepatit C har förändrats under den tidsperioden mellan första och andra enkäten, samt 
att ta reda på läkares attityder och tankar vid behandling av kvinnor som vill bli 
gravida.  

5.2 Resultatdiskussion: 
Majoriteten av respondenterna kände till de nya DAA-läkemedlen som för närvarande 
är godkända i Sverige. Men två av läkemedlen, ombitasvir/paritasvir/ritonavir och 
dasabuvir, som fortfarande inte är godkända, kände endast 35 % av respondenterna till. 
Det är troligt att dessa respondenter har varit involverade i kliniska studier där dessa 
preparat har använts innan marknadsföringstillåtelsen. Hela 82 % av läkarna svarade 
att de redan använt något/några av de nya DAA-läkemedlen på sina patienter. Överlag 
hade alla respondenter lång yrkeserfarenhet och varit aktiva i sin specialitet i 
genomsnitt i mer än 20 år. Man kan alltså säga att respondenterna var mycket erfarna 
läkare med bra översikt över hepatit-C behandling. Detta bekräftas också av 
evalueringen av kunskapsfrågorna. Majoriteten svarade korrekt på kunskapsfrågorna, 
vilket stämmer överens med en tidigare studie där läkare från olika europeiska länder 
visade hög kunskapsnivå inom HCV-behandling (33). Det yttrades dock ett visst behov 
för utökade internutbildningsinsatser. 
 
Behandlingsrekommendationer är relativt komplexa och i tillägg till kliniska faktorer 
måste det även tas hänsyn till HCV-genotyp. Respondenterna svarade korrekt på 
påståendena om att genotyp hade betydelse för behandlingstid och att de behandlade 
sina patienter olika beroende på genotyp. Men oenighet förekom angående 
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påståendena: "Kombinationsbehandling mellan ribavirin och peg-interferon skulle 
öka chansen för SVR eller om det skulle ses klinisk aktivitet vid behandling av genotyp 
tre med proteashämmaren NS3/4A (simeprevir)". Den låga graden av konsensus här 
kan bero på att läkarna trots allt får tillräckligt med internutbildning från sina 
arbetsgivare. Från och med 1 januari 2015 införs en samverkansmodell för alla 
landsting i syfte att säkerställa jämlik vård mellan de olika landstingen. Anledningen 
för en sådan samverkansmodell är att tidigare har förutsättningarna för vård sett olika 
ut i landstingen (46).  Protokollet som färdigställs i samband med introduktion av nya 
DAAs kommer troligen att bidra till att patienter med olika genotyper får en för den 
specifika genotypen mest optimala behandling i hela Sverige. 

Stor enighet finns bland läkarna om att nationella rekommendationer, evidensbaserade 
data, sjukdomssvårighetsgrad och etiska överväganden påverkar deras val av 
förskrivning av dessa dyra läkemedel. Parallellt med tilltron till nationella 
rekommendationer fanns också stor grad av konsensus att regeringen borde utöva 
kontroll över prisutvecklingen för DAA-läkemedlen. Hur regeringen skulle kunna 
åstadkomma detta gick enkäten inte närmare in på, men antagligen tänkte 
respondenterna på att statliga myndigheter som TLV och SKL skulle kunna föra 
kraftfullare förhandlingar än att uppnå prissänkningar genom separata lokala eller 
regionala avtal. De kan även ha haft en central statlig finansiering av HCV-
behandlingen i åtanke. På linje med detta hade läkarna mindre tillit till regionala 
rekommendationer och hade större förtroende till de nationella rekommendationerna 
(tabell 6).  

Respondenterna tycker inte att en restriktiv användning av dessa nya DAA-läkemedel 
skulle kunna hindra resistensutveckling. De tar även delvis avstånd ifrån att det skulle 
upptäckas allvarliga (långtids-)biverkningar eller om det skulle utvecklas resistens vid 
storskalig användning. Det tyder på att läkarna har stor förtroende för DAA-
läkemedlen. Enligt Socialstyrelsens statistikdatabas, hade redan 979 patienter fått 
Sofosbuvir, 384 Daklatasvir och 383 hade fått Simeprevir under 2014 (47).  
Låg grad av rädsla för resistensutveckling och långtidsbiverkningar kan möjligen 
förklaras med att många läkare sedan tidigare har erfarenhet av hög-aktiv antiretroviral 
behandling (HAART) hos HIV-patienter (48). De nya hepatit C-läkemedlen 
representerar en vidareutveckling av den antivirala behandling mot AIDS (49). 
Antagligen är detta en av orsakerna till att infektionsläkarna och hepatologerna som 
deltog i denna enkät hade så positiva förväntningar och låg grad av skepsis när det 
gäller hepatit C-behandlingen.  
 
Respondenterna förväntar sig att godkännande av flera nya DAA leder till billigare 
behandling, och vid införandet av dessa nya läkemedel, skulle nationella riktlinjer för 
HCV-behandling förändras starkt. Vid en jämförelse mellan Läkemedelsverkets 
behandlingsrekommendationer för hepatit C från 2011 och 2014 ses mycket stora 
skillnader. Tidigare bestod grundbehandlingen av en kombination av PEG-INF och 
ribavirin mot alla genotyper, och vid kontraindikation mot PEG-INF fanns det inget bra 
behandlingsalternativ. Idag kan alla hepatit C patienter behandlas med de nya DAA-
läkemedlen, och därmed kan en interferonfri behandling erbjudas alla 
patientkategorier (14,24).  
 
Det fanns låg grad av konsensus (medelvärde 2,3) bland respondenterna om att 
landstingen inte skulle ha råd med att kunna behandla andra än de svårast sjuka.  Dock 
instämmer majoriteten helt (medelvärde 3,9) att kostnaderna för de nya läkemedlen 
har stor betydelse i samband med prioritering bland patienterna. Den stora "budget 
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impact" antas kommer att påverka deras förskrivningsmönster även under de 
kommande fem åren.  Stor grad av konsensus (medelvärde 3,9) fanns även i samband 
med påståenden att kostnadseffektiviteten spelar en stor roll vid förskrivning av de nya 
läkemedlen. Även McGowans studie visade att respondenter från Europa angav 
"myndighets-relaterade" hinder, d.v.s. otillräcklig finansiering, som det största hinder 
för storskalig användning av DAA-läkemedlen (33). Låg acceptans finns bland läkarna 
att alla skulle behandlas oavsett kostnaderna. Detta kan tyda på en stor lojalitet mot 
och solidaritet med hälsosystemet i Sverige och en acceptans för nödvändiga 
horisontella prioriteringar mellan olika patientgrupper. Det finns däremot hög grad av 
enighet om att patienterna inte själva ska stå för behandlingskostnaderna, vilket 
innebär att de önskar att alla ska ha rätt till jämlik vård (50).  

Majoriteten av respondenterna är eniga i att patienter med levertransplantation, 
levercirros, leverdekompensation, HCC eller extrahepatiska manifestationer borde ges 
högst prioritet. Däremot får patienter med co-infektion av HCV och HIV fick medelhög 
prioritet. Den patientgruppen som fick relativ låg prioritet för behandling med dessa 
läkemedel var kvinnor som ville bli gravida vilket kan ha samband med att bara två 
kvinnliga läkare svarade på enkäten. Även äldre patienter oavsett fibrosstadium var lågt 
prioriterade.  

Samtidigt som läkarna har positiv syn på säkerheten av dessa nya dyrbara läkemedel, 
finns det också stor grad av konsensus om att det inte byggs upp immunitet och då kan 
samma person smittas om och om igen med HCV. Även att det skulle kunna uppnås 
fullständig kontroll av HCV-infektion i Sverige uppfattades som en utopi eftersom 
personer alltid kan smittas i utlandet eller nya tillresande personer kan bära 
infektionen med sig. Ytterligare en orsak till denna "pessimistiska" hållningen kan vara 
insikten att de flesta som smittas av HCV är intravenösa missbrukare och vid 
användning av smutsiga sprutor och kanyler vill denna personkrets fortfarande kunna 
representera “motorn" i smittspridningen (5).  

Majoriteten av läkarna anser att med hjälp av sprututbytesprogram vill risken för ny-
smittan med HCV kunna minimeras. De påpekar också att om dessa patienter erbjuds 
substitutionsbehandling, skulle detta leda till förbättrad följsamhet och därmed 
möjlighet att kunna behandlas med de nya läkemedlen. Denna åsikt stämmer väl 
överens forskningsresultaten från en tidigare studie som gjorts i Skottland där man 
kunde visa att kombinationen sprututbyte och substitutionsbehandling kan leda till en 
snabb reduktion av hepatit c incidensen (51). Men detta innebär att läkarna inte 
erbjuder behandling till patienter så länge de är aktiva missbrukare, även om det inte 
finns vetenskaplig evidens för att aktiva missbrukare har sämre följsamhet än icke-
missbrukare (52). Studier har dessutom visat att dessa patienter har klinisk nytta av att 
behandlas mot HCV (53).  Samma behandlingsideologi har tidigare använts för HIV-
patienter med drogmissbruk där läkare i början har skjutit upp behandlingen med 
antiretroviral terapi även för de svårast sjuka patienterna, i tron om att dessa inte 
skulle kunna fullfölja behandlingen (54). Retrospektivt har denna behandlingspraxis 
visats vara fel och detta innebär att dessa patienter har särbehandlats och att de till slut 
inte fick optimal behandling alls.  

Bortsett från dessa humanitära betraktningar betonar läkarna även andra riskaspekter 
vid hepatit C som talar för att det är bäst att undvika en fördröjning av 
behandlingsstart. De menar att det föreligger en risk för oupptäckt 
sjukdomsprogression, eftersom det inte alltid är lätt att skilja mellan F2 och F3, och om 
en patient med F3 måste vänta med behandling i några år kan sjukdomen ha hunnit 



 29 

progrediera till F4, d.v.s. cirros.  I en artikel från kanadensiska läkemedelsverket 
medgavs att Fibroscan var en bra metod att identifiera svår fibrosgrad, men att den var 
mindre känslig för att fånga upp tidigare stadier med mildare former för fibros (55) 
vilket kan tas som indikation för att denna farhåga kan vara begrundad.  

En annan riskfaktor som majoriteten av läkarna påpekade var psykosociala bieffekter 
och stigmatiseringar till följd av utsatt behandling. De menar att vissa patienter som 
inte erbjuds behandling i den första fasen kommer till slut att tappa intresse för att gå 
på kontroller och sedan tappas bort i vården. Detta kan i sin tur igen leda till 
konsekvenser som cirros eller HCC och okontrollerad smittspridning. En tidigare 
studie visade att många patienter infekterade med HCV kan få psykologiska problem 
utan att dessa kan kopplas till sjukdomens svårighetsgrad. Att vara infekterad med 
HCV spelar en stor roll för deras fysiska och psykiska hälsa och bedömning av 
behandlingsindikation måste anpassas individuellt för varje patient (56).  

 

5.3 Styrkor och svagheter med denna studie 
Studien är geografiskt ganska representativ och det finns en bra reproducerbarhet i 
enkätsvaren.  Även att mer än hälften av respondenterna önskade en kopia av arbetet 
tyder på att enkäten innehöll relevanta frågor som väckte intresse i målgruppen. 
Svagheter med denna studie är det låga absoluta antal av respondenter. Därför har man 
endast kunnat använda sig av deskriptiv statistik och ingen subgruppsanalys kunde 
utföras. Det fanns inte heller möjlighet till att undersöka geografiska skillnader, 
stratifieringar och subgruppsanalyser.  
Hepatit C-behandling är i snabb förändring i Sverige just nu. Situationen kan ändra sig 
ganska snabbt, och med detta också läkarnas attityd till HCV–behandling vilket kan 
påverka den framtida validiteten av resultaten från föreliggande studie. Den här 
studien måste därför anses som en ögonblicksbild.  
Det finns dessutom risk för selektionsbias eftersom flertalet av enkätsvaren inkom efter 
tidigare nämnd seminarium om hepatit C behandling. Det kan tyda på flertalet 
respondenter representerar en grupp speciellt intresserade läkare vilket också kan ha 
påverkat enkätsvaren. 
 

5.4 Genus och etik: 
Sjukdomen drabbar båda könen, men det är speciella aspekter att beakta hos smittade, 
fertila kvinnor. Dessa kvinnor väljer ofta att avvakta med att bli gravida tills de har fått 
behandling och risken för att smitta barnet kan minimaliseras. Att måste vänta på 
behandlingen kan innebära en särskilt stor belastning för dessa kvinnor och rädslan för 
att möjligen aldrig kunna få barn kan vara stor. Den föreliggande enkäten ställde ingen 
speciell fråga riktade mot graviditetsproblem, vilket möjligen representerar en svaghet 
med denna studie. Under diskussionen i samband med symposiet togs 
graviditetsproblemen upp flera gånger och denna problemställning behöver antagligen 
beröras i större grad i framtida enkäter.  
 
En annan etisk problemställning är aktiva missbrukare. Denna patientgrupp är en 
utsatt, resurssvag grupp, som inte har finansiella möjligheter att bidra själva med 
ekonomiska medel för behandlingen. Det är också en grupp som normalt sett inte har 
en effektiv lobbyverksamhet att stötta sig till i samhället. Samtidigt representerar aktiva 
missbrukare "motorn" som håller HCV-smittan igång. Detta har 
smittskyddsimplikationer för hela befolkningen. I tillägg kommer problemet med co-
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infektion med HIV bland dessa missbrukare som leder till ytterligare stigmatisering. 
Antagligen behövs en mycket pragmatiskt och generöst förhållningssätt till denna 
patientgrupp, fri från moraliskt begrundade invändningar mot behandlingsinsatser för 
att kunna ge dessa patienter en optimal behandling som även samhället som helhet kan 
gynnas av.  

5.5 Etiska aspekter med relation till personuppgiftslagen 
I följebrevet förklaras att deltagandet är frivilligt och att svaren behandlas anonymt. 
Svaren går inte att spåra till insändaren eftersom enbart datum och klockslag 
registrerades när svaren sparades i Google Docs. Enligt datalagen räknas detta inte som 
personregister om informationen som erhålls från en webbaserad enkätundersökning 
som inte kopplas till enskilda individer (57).   

 
 

6. Slutsats: 

Sammanfattningsvis har behandlingspraxis av hepatit C i Sverige förändrats snabbt och 
kommer ytterligare att förändras inom den närmaste framtiden i samband med 
införandet av ännu fler DAA-läkemedel. Läkarnas tilltro och förväntningar till de nya 
hepatit C läkemedlen är stora. Största barriären mot storskalig användning av nya 
DAAs är dock de höga kostnaderna i samband med behandling med dessa effektiva 
läkemedel som har potential att kunna bota sjukdomen och begränsa 
sjukdomsspridningen utan större biverkningsrisk. Men även om alla patienter i Sverige 
skulle kunna erbjudas behandling i första fasen utan någon form för prioritering är 
möjligheten till att eradikera sjukdomen på kort sikt antagligen begränsad, speciellt 
bland intravenösa missbrukare. I Sverige behandlas hepatit C patienter av specialister, 
oftast infektionsläkare. Enkäten visar tydligt att dessa har en hög kunskapsnivå, även 
om det finns fortfarande behov för utbildningsinsatser. Läkarnas kunnande underlättar 
prioriteringsprocessen och en rationell selektion och prioritering av de patientgrupper 
som har störst behov. Enkäten ger en klar indikation för att det finns en hög grad av 
lojalitet mot och vilja att följa rekommendationerna i det nationella införande- och 
uppföljningsprotokoll för nya hepatit C läkemedlen. Behandlingen kan under de 
närmaste åren troligen bara erbjudas till patientgrupper som är svårast sjuka, och detta 
kan samtidigt medföra allvarliga psykosociala konsekvenser där de lågt prioriterade 
patientgrupperna vill kunna känna sig diskriminerade och tillsidosatt med risk för att 
de till slut kan de tapas bort i vården. Även frågan om aktiva missbrukare ska kunna 
erbjudas behandling är fortfarande omdiskuterad. Det är därför viktigt att kunna stötta 
sig till nationella rekommendationer, även i kommunikationen med patienten, för att 
kunna ge så rättfärdig och jämlik vård som möjlig.  

 

7. Tack: 

Stort tack till min handledare Jörn Schneede för all konstruktiv kritik och mycket 
värdefulla observationer under uppsatsens gång. Jag vill även tacka alla läkare som tog 
sig tid att svara på enkäten. 
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Appendix A 

Följebrev: 
 
Hur påverkar nya hepatit C-läkemedel behandlingspraxis i Sverige?  
En enkätstudie bland infektionsläkare och gastroenterologer i Sverige. 

Hej, 
Jag heter Nian Hushiar och är masterstuderande vid Umeå Universitetet. Just nu 
skriver jag mitt examensarbete i farmaci som bygger på en enkätstudie som handlar om 
hur nya hepatit C-läkemedel kan komma att påverka behandlingspraxis 
i Sverige och vilka attityder och förväntningar som finns och vilka patientgrupper som 
ska prioriteras i första hand. . Som ett led i arbetet genomför jag en enkätundersökning 
primärt riktad till läkare som behandlar patienter med hepatit C idag.  
För att kunna genomföra mitt arbete, behöver jag läkare som vill delta i 
enkätundersökningen. Deltagelsen är självklart frivilligt och svaren behandlas helt 
konfidentiellt. Utvärdering av all data sker utan identitetsuppgifter. Du kan avbryta 
deltagandet när du vill utan att behöva ange något skäl.  
Enkäten omfattar 23 frågor och de flesta av frågorna har färdiga svarsalternativ, så det 
borde inte ta mer än 10 minuter att besvara enkäten. 
Om du har några frågor, är du alltid välkommen att kontakta mig eller min handledare 
Jörn Schneede via nedanstående kontaktuppgifter.  
 
Tack på förhand för din tid och hjälp för att jag ska kunna genomföra mitt 
masterarbete. Som tack för insatsen skickar jag gärna ett exemplar av det färdiga 
arbetet till deltagare som önskar det.  
 
Med vänliga hälsningar 
Umeå, 2014-11-10 
 
Nian Hushiar 
Masterstuderande i farmaci 
Umeå Universitetet 
 
Handledare: Jörn Schneede         
Universitetslektor/Överläkare vid                          
Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, Läkemedelscentrum              
Umeå Universitetet 
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Appendix B 

Webbenkäten i sin originalform kan tas fram under följande URL-adress: 
https://docs.google.com/forms/d/1b9mltd68ckm6uI4bDB4chvm6KDSBGI84Npw9Lst
9mHg/viewform 

Enkätfrågorna: 
 
Inledande frågor 
 
1. I vilket landsting är du verksam? * 
  Blekinge Landsting 
 Dalarnas Läns landsting 
 Gotlands kommun 
 Gävleborgs länslandsting 
 Hallands länslandsting 
 Jämtlands länslandsting 
 Jönköpings länslandsting 
 Kalmar länslandsting 
 Kronobergs länslandsting 
 Norrbottens länslandsting 
 Region Skåne 
 Stockholms länslandsting 
 Södermanlands länslandsting 
 Uppsala länslandsting 
 Värmlands länslandsting 
 Västerbottens länslandsting 
 Västernorrlands länslandsting 
 Västmanlands länslandsting 
 Västra Götalands länslandsting 
 Örebro länslandsting 
 Östergötlands länslandsting 
 
2. Har du behandlat eller varit centralt involverad i behandling av patienter med 
hepatit C inom loppet av de senaste 6 månaderna? * 
  Ja 
 Nej 
 
Sektion 1: Hur mycket information har jag redan? 
Frågor om nya direktverkande antivirala läkemedel (DAA) och faktorer som påverkar 
prioriteringar 
 
3. Vilket/vilka av nedanstående läkemedel känner du till? * 
  Sofosbuvir (Sovaldi®) 
 Simeprevir (Olysio®) 
 Daklatasvir (Daklinza®) 
 Ledipasvir (Harvoni®) 
 Boceprevir (Victrelis®) 
 Telaprevir (Incivo®) 
Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir (Viekirax®) 
Dasabuvir (Exviera®) 
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4. Har du hittills behandlat HCV-infekterade patienter med något/några av de 
ovanstående läkemedlen? 
  Ja 
 Nej 
Fortsättning till fråga 4: Var vänlig ange med vilket/vilka av de läkemedlen på fråga 3 
har du behandlat dina HCV-infekterade patienter 
  
5. Vad anser du om följande påståenden? *  
Instämmer Helt. Instämmer Delvis. Tar delvis avstånd ifrån. Tar helt avstånd ifrån. Vet 
ej 
 
Jag behandlar mina patienter olika beroende på genotyp.  
 
Kombinationsbehandling mellan ribavirin och peg-interferon ökar chansen för SVR 
"sustained virologic response"  
 
Genotyp har betydelse för behandlingstid  
 
Chansen för SVR med de nya godkända läkemedlen vid genotyp 3 är lägre jämfört med 
andra genotyper  
 
Ingen klinisk aktivitet ses vid behandling av genotyp 3 med proteashämmaren NS3/4A
  
 
Jag får tillräcklig med internutbildning från min arbetsgivare för att kunna använda 
nya HCV-läkemedlen på ett rationellt och optimalt sätt  
 
 
Sektion 2: Förväntningar 
Frågor som berör dina förväntningar på de nya direktverkande antivirala läkemedlen 
 
6. Hur väl håller du med i nedanstående påståenden? * 
 
Instämmer Helt. Instämmer Delvis. Tar delvis avstånd ifrån. Tar helt avstånd ifrån. Vet 
ej 
 
Jag tror att det på längre sikt är möjligt att fullständigt utrota HCV-infektioner. 
 
Det kommer att ta lång tid innan man kan erbjuda nya DAA (Direktverkande antivirala 
läkemedel) till alla patientkategorier med HCV-infektion pga stora kostnader för 
landstingen  
 
Snart kommer fler DAAs vara godkända och detta kommer att starkt förändra 
nationella rikslinjer för HCV-behandling  
 
Patienter med aktivt narkotika missbruk ska inte få erbjudas behandling med nya 
DAAs  
 
En restriktiv användning av DAA är bra för att reducera risken för resistensutveckling
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Landstingen kommer aldrig ha råd med att kunna behandla andra än de svårast sjuka 
patienterna med HCV  
 
Snart finns fler nya DAA godkända som öppnar för nya behandlingsalternativ vid 
traditionell svårbehandlade HCV-genotyper  
 
Godkännande av flera nya DAA vill öka konkurrensen mellan preparaten som på sikt 
kan ge billigare hepatit C-läkemedel.   
 
 
 
Sektion 3: Farhågor och hinder 
 
7. Om du svarade nej på fråga 4 angående införandet av de nya DAA läkemedlen, vad är 
då den största anledningen till att du inte har behandlat dina patienter med de nya 
läkemedlen? (Ett alternativ möjligt) 

• Avvaktar nationella rekommendationer 

• Avvaktar ordnat införande på lokalt/regionalt plan 

• Landstinget har inte budgetutrymme för de nya dyra HCV-läkemedlen i 

innevarande år 

• Övrigt:  

8. Vilka betänkligheter hyser du gällande effektivitet och risker vid användning av de 
nya DAA-läkemedlen? * 
Instämmer Helt. Instämmer Delvis. Tar delvis avstånd ifrån. Tar helt avstånd ifrån. Vet 
ej 
Det är omöjligt att eradikera HCV-infektion helt  
 
Det finns risk för resistensutveckling vid storskalig användning  
 
 Allvarliga (långtids-) biverkningar som inte är kända sedan tidigare kommer att 
upptäckas  
 
Även om det teoretiskt skulle vara möjligt att kontrollera HCV-infektion i Sverige finns 
det risk att nya personer fortsättningsvis smittas i utlandet eller via tillresande.   
 
Eftersom det inte byggs upp immunitet kan samma patient smittas med HCV om och 
om igen  
 
 
Sektion 4: Strategier och prioriteringar 
 
9. Vilka konsekvenser/risker, utifrån din erfarenhet, finns för patienter som inte blir 
högst prioriterade i första fasen och får vänta med att behandlas med de nya DAAs? * 
  
10. Under det senaste året, har du kunnat byta från interferonbaserad terapi till 
interferonfri tablettbehandling bland dina HCV-patienter?  
 
  Ja 
 Nej 
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11. Hos hur många av dina patienter har du ändrat behandlingspraxis? * 
  <10% 
 10-30% 
 30-50% 
 50-70% 
 70-90% 
 >90% 
 
 
 
12. Hur många procent av dina patienter får fortsatt interferonbaserad behandling? * 
Var vänlig ange orsaken till att patienterna fick fortsatt interferonbaserad behandling i 
sista rutan 
  <10% 
 10-30% 
 30-50% 
 50-70% 
 70-90% 
 >90% 
 Övrigt:  
 
13. Vilken/Vilka patientgrupper prioriterar du att behandla med de nya läkemedlen? * 
 
Hög Prioritet. Medelhög Prioritet. Låg Prioritet 
 
Levertransplanterade patienter, eller patienter som väntar på levertransplantation 
 
Patienter med levercirros  
 
Patienter med leverdekompensation  
 
Patienter med fibrosgrad 3  
 
Patienter med hepatocellulär cancer (HCC)  
 
Äldre patienter, oavsett fibrosstadium  
 
Kvinnor, oavsett fibrosstadium, som vill bli gravida  
 
Extrahepatiska manifestationer som symptomgivande kryoglobulinemi  
 
Co-infekterade patienter med HCV och HIV  
 
 
14. Hur ska man förhålla sig till patienter som ligger inom prioriteringsgruppen, men 
som, pga exempelvis pågående drogmissbruk, förväntas ha dålig följsamhet till 
behandlingen, eller ökad risk för att smittas på nytt? Ska de ändå få erbjudande om 
behandling med nya dyra DAA? * 
  
-------------------- 
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15. Hur stor inflytande ska nedanstående faktorer ha vid förskrivning av de nya 
direktverkande läkemedlen? * 
Instämmer Helt. Instämmer Delvis. Tar delvis avstånd ifrån. Tar helt avstånd ifrån. Vet 
ej 
 
Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer  
 
Nationellt ordnat införande av nya läkemedel av SKL  
 
Regionala rekommendationer  
 
Lokala rekommendationer från läkemedelskommittén  
 
Totala kostnader av sjukdomen  
 
Evidensbaserade data  
 
Sjukdomens svårighetsgrad  
 
Etiska överväganden  
 
Patienten står för hela kostnaden  
 
Patientens önskemål  
 
Annat  
 
 
16. Vad anser du om följande påståenden? * 
 
Instämmer Helt. Instämmer Delvis. Tar delvis avstånd ifrån. Tar helt avstånd ifrån. Vet 
ej 
 
Kostnaderna för de nya läkemedlen påverkar - för närvarande - mitt beslut om vilka 
patientgrupper som ska behandlas först  
 
Under de kommande fem åren kommer kostnaderna för de nya DAA att spela en 
avgörande roll vid val av behandling för mina patienter  
 
Myndigheten bör utöva kontroll över prisutveckling av nya dyra DAA  
 
Kostnadseffektivitet är en viktig utgångspunkt vid beslut om förskrivning av dyra 
läkemedel  
 
Patienterna borde stå för en mindre del av kostnaden själv  
 
Vissa sjukdomar (som t.ex. Hepatit C) borde ha högre prioritet vid subventionering
  
 
Alla patienter med HCV-infektion borde få tillgång till effektiv behandling, oavsett 
kostnaderna  
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Sektion 5: Sociodemografiska data 
 
17. Har du för närvarande, eller har haft ansvar för hantering av budget? * 
  Ja 
 Nej 
 
18. Är du inblandad i att fatta beslut om finansiering av hälso- och sjukvårdssystem? * 
  Ja 
 Nej 
 
19. Är du: * 
  Man 
 Kvinna 
 
20. Antal år som yrkesverksam? * 
  
21. Vad är din högsta specialitet? * 
 Internmedicin 
 Hepatologi 
 Gastroenterologi 
 Infektionssjukdomar 
 Övrigt:  
 
22. Var är du verksam? * 
  Privat sjukhus 
 Offentlig sjukhus 
 Offentlig och privat 
 Övrigt:  
 
23. Jag vill gärna ha en kopia av mastersarbetet när det är godkänd. 
  Ja 
 Nej 
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Appendix C 

Originalsammanställning av enkätsvaren från Google forms. 
 

Sektion	  1:	  Inledande	  frågor	  
Har du behandlat eller varit centralt involverad i behandling av patienter med hepatit C 
inom loppet av de senaste 6 månaderna? 
 
 

 
 
I vilket landsting är du verksam? 
 
Blekinge Landsting   0  0 %    
Dalarnas Läns landsting   0  0 %    
Gotlands kommun   0  0 %    
Gävleborgs länslandsting   0  0 %    
Hallands länslandsting   1  5 %    
Jämtlands länslandsting   2  10 %    
Jönköpings länslandsting   0  0 %    
Kalmar länslandsting   1  5 %    
Kronobergs länslandsting   0  0 %    
Norrbottens länslandsting   1  5 %    
Region Skåne    2  10 %    
Stockholms länslandsting   5  24 %    
Södermanlands länslandsting  1  5 %    
Uppsala länslandsting   1  5 %    
Värmlands länslandsting   1  5 %    
Västerbottens länslandsting   1  5 %    
Västernorrlands länslandsting  0  0 %    
Västmanlands länslandsting   0  0 %    
Västra Götalands länslandsting  0  0 %    
Örebro länslandsting   1  5 %    
Östergötlands länslandsting   1  5 %    
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Vilket/vilka av nedanstående läkemedel känner du till?   
   

 
 
 
Sofosbuvir (Sovaldi®)     17  81 %    
Simeprevir (Olysio®)     17  81 %    
Daklatasvir (Daklinza®)     15  71 %    
Ledipasvir (Harvoni®)     15  71 %    
Boceprevir (Victrelis®)     15  71 %    
Telaprevir (Incivo®)      15  71 %    
Ombitasvir / Paritaprevir / Ritonavir (Viekirax)®  6  29 %    
Dasabuvir (Exviera®)     6  29 %    
Sofosbuvir (Sovaldi®)     17  81 %    
Simeprevir (Olysio®)     17  81 %    
Daklatasvir (Daklinza®)     15  71 %    
Ledipasvir (Harvoni®)     15  71 %    
Boceprevir (Victrelis®)     15  71 %    
Telaprevir (Incivo®)      15  71 %    
Ombitasvir / Paritaprevir / Ritonavir (Viekirax)®  6  29 %    
Dasabuvir (Exviera®)     6  29 %    
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Har du hittills behandlat HCV-infekterade patienter med något/några av 
de ovanstående läkemedlen? 
 

 
 
 
 
Fortsättning till fråga 4: Var vänlig ange med vilket/vilka av de läkemedlen 
på fråga 3 har du behandlat dina HCV-infekterade patienter   
 
Sovaldi, Olysio, Daklinza, Incivo, 
Sofosbuvir, Simeprevir, Daklatasvir, Telaprevir 
SOF/SMP/DCV/TLP/BCP 
Alla utom boceprevir (föredrog telaprevir) och ledipasvir som registrerades 
häromdagen 
(jag har skrivit recept men patienten får det inte förrän om c:a en vecka. 
Sof, Sime, Dacla, Tela 
Sofos, sime, dakla, boce, tela 
Sofosbuvir, Daklatasvir, Telaprevir 
sofos o sime 
sofosbuvir simeprevir daklatasvir boceprevir telaprevir Viekirax/Exviera (via klinisk 
prövning) 
Sofosbuvir, Simeprevir, Daklatasvir 
Alla utom ledipasvir 
Sofosbuvir och daklatasvir 
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Jag behandlar mina patienter olika beroende på genotyp. [Vad anser du 
om följande påståenden?] 
 

 
 
Instämmer Helt   17  81 %    
Instämmer Delvis   0  0 %    
Tar delvis avstånd ifrån  0  0 %    
Tar helt avstånd ifrån   0  0 %    
Vet ej     0  0 %    
 
 
Kombinationsbehandling mellan ribavirin och peg-interferon ökar 
chansen för SVR "sustained virologic response" [Vad anser du om följande 
påståenden?] 
 

 
 
Instämmer Helt   6  29 %    
Instämmer Delvis   6  29 %    
Tar delvis avstånd ifrån  1  5 %    
Tar helt avstånd ifrån   4  19 %    
Vet ej     0  0 %   
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Genotyp har betydelse för behandlingstid [Vad anser du om följande 
påståenden?] 
 

 
 
Instämmer Helt   13  62 %    
Instämmer Delvis   3  14 %    
Tar delvis avstånd ifrån  1  5 %    
Tar helt avstånd ifrån   0  0 %    
Vet ej     0  0 %  
 
Chansen för SVR med de nya godkända läkemedlen vid genotyp 3 är lägre 
jämfört med andra genotyper [Vad anser du om följande påståenden?]
   
 

 
 
Instämmer Helt   12  57 %    
Instämmer Delvis   4  19 %    
Tar delvis avstånd ifrån  0  0 %    
Tar helt avstånd ifrån   1  5 %    
Vet ej     0  0 %    
 
 



 48 

Ingen klinisk aktivitet ses vid behandling av genotyp 3 med 
proteashämmaren NS3/4A [Vad anser du om följande påståenden?] 
 

 
 
Instämmer Helt   9  43 %    
Instämmer Delvis   3  14 %    
Tar delvis avstånd ifrån  4  19 %    
Tar helt avstånd ifrån   0  0 %    
Vet ej     1  5 %    
 
 

 
Jag får tillräcklig med internutbildning från min arbetsgivare för att kunna 
använda nya HCV-läkemedlen på ett rationellt och optimalt sätt [Vad anser 
du om följande påståenden?] 
 

 
 
Instämmer Helt   6  29 %    
Instämmer Delvis   5  24 %    
Tar delvis avstånd ifrån  3  14 %    
Tar helt avstånd ifrån   3  14 %    
Vet ej     0  0 %    
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Sektion	  2:	  Förväntningar	  
 
Jag tror att det på längre sikt är möjligt att fullständigt utrota HCV-
infektioner. [Hur väl håller du med i nedanstående påståenden?] 
 

 
 
Instämmer Helt   6  29 %    
Instämmer Delvis   9  43 %    
Tar delvis avstånd ifrån  2  10 %    
Tar helt avstånd ifrån   0  0 %    
Vet ej     0  0 %    
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Det kommer att ta lång tid innan man kan erbjuda nya DAA till alla 
patientkategorier med HCV-infektion pga stora kostnader för landstingen 
[Hur väl håller du med i nedanstående påståenden?] 
 

 
 
Instämmer Helt   12  57 %    
Instämmer Delvis   4  19 %    
Tar delvis avstånd ifrån  0  0 %    
Tar helt avstånd ifrån   0  0 %    
Vet ej     1  5 %    
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Snart kommer fler DAAs vara godkända och detta kommer att förändra 
starkt nationella rikslinjer för HCV-behandling [Hur väl håller du med i 
nedanstående påståenden?] 
 

 
 
Instämmer Helt   11  52 %    
Instämmer Delvis   6  29 %    
Tar delvis avstånd ifrån  0  0 %    
Tar helt avstånd ifrån   0  0 %    
Vet ej     0  0 %    
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Patienter med aktivt narkotika missbruk ska inte få erbjudas behandling 
med nya DAAs [Hur väl håller du med i nedanstående påståenden?] 
 

 
 
Instämmer Helt   0  0 %    
Instämmer Delvis   8  38 %    
Tar delvis avstånd ifrån  3  14 %    
Tar helt avstånd ifrån   6  29 %    
Vet ej     0  0 %    
	  
	  
En restriktiv användning av DAA är bra för att reducera risken för 
resistensutveckling [Hur väl håller du med i nedanstående påståenden?] 
 

 
 
Instämmer Helt   0  0 %    
Instämmer Delvis   2  10 %    
Tar delvis avstånd ifrån  6  29 %    
Tar helt avstånd ifrån   8  38 %    
Vet ej   
   1  5 %    
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Landstingen kommer aldrig ha råd med att kunna behandla andra än de 
svårast sjuka patienterna med HCV [Hur väl håller du med i nedanstående 
påståenden?] 
 

 
 
Instämmer Helt  0  0 %    
Instämmer Delvis  1  5 %    
Tar delvis avstånd ifrån  3  14 %    
Tar helt avstånd ifrån  13  62 %    
Vet ej   0  0 %    
 
Snart finns fler nya DAA godkända som öppnar för nya 
behandlingsalternativ vid traditionell svårbehandlade HCV-genotyper 
[Hur väl håller du med i nedanstående påståenden?] 
 

 
 
Instämmer Helt  13  62 %    
Instämmer Delvis  3  14 %    
Tar delvis avstånd ifrån  1  5 %    
Tar helt avstånd ifrån  0  0 %    
Vet ej   0  0 %  
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Godkännande av flera nya DAA vill öka konkurrensen mellan preparaten 
som på sikt kan ge billigare hepatit C-läkemedel. [Hur väl håller du med i 
nedanstående påståenden?]   
 
 

 
 
Instämmer Helt  14  67 %    
Instämmer Delvis  2  10 %    
Tar delvis avstånd ifrån  0  0 %    
Tar helt avstånd ifrån  0  0 %    
Vet ej   1  5 %  
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Sektion	  3:	  Farhågor	  och	  hinder	  
Om du svarade nej på fråga 4 angående införandet av de nya DAA 
läkemedlen, vad är då den största anledningen till att du inte har 
behandlat dina patienter med de nya läkemedlen? 
 

 
 
 
 
Avvaktar nationella rekommendationer    1  5 %    
Avvaktar ordnat införande på lokalt/regionalt plan   1  5 %    
Landstinget har inte budgetutrymme för de nya  
dyra HCV-läkemedlen i innevarande år    0  0 %    
Övriga         1  5 %  
   
Det är omöjligt att eradikera HCV-infektion helt [Vilka betänkligheter 
hyser du gällande effektivitet och risker vid användning av de nya DAA-
läkemedlen?] 
 

 
Instämmer Helt  1  5 %    
Instämmer Delvis  8  38 %    
Tar delvis avstånd ifrån  2  10 %    
Tar helt avstånd ifrån  5  24 %    
Vet ej   1  5 %    
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Det finns risk för resistensutveckling vid storskalig användning [Vilka 
betänkligheter hyser du gällande effektivitet och risker vid användning av 
de nya DAA-läkemedlen?] 
 

 
 
Instämmer Helt  0  0 %    
Instämmer Delvis  4  19 %    
Tar delvis avstånd ifrån  6  29 %    
Tar helt avstånd ifrån  7  33 %    
Vet ej   0  0 %    
 
 
Allvarliga (långtids-)biverkningar som inte är kända sedan tidigare 
kommer att upptäckas [Vilka betänkligheter hyser du gällande effektivitet 
och risker vid användning av de nya DAA-läkemedlen?] 
 

 
 
Instämmer Helt  2  10 %    
Instämmer Delvis  5  24 %    
Tar delvis avstånd ifrån  4  19 %    
Tar helt avstånd ifrån  3  14 %    
Vet ej   3  14 %    
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Även om det teoretiskt skulle vara möjligt att kontrollera HCV-infektion i 
Sverige finns det risk att nya personer fortsättningsvis smittas i utlandet 
eller via tillresande. [Vilka betänkligheter hyser du gällande effektivitet 
och risker vid användning av de nya DAA-läkemedlen?] 
 

 
 
Instämmer Helt  14  67 %    
Instämmer Delvis  3  14 %    
Tar delvis avstånd ifrån  0  0 %    
Tar helt avstånd ifrån  0  0 %    
Vet ej   0  0 %  
 
   
Eftersom det inte byggs upp immunitet kan samma patient smittas med 
HCV om och om igen [Vilka betänkligheter hyser du gällande effektivitet 
och risker vid användning av de nya DAA-läkemedlen?] 
 

 
 
Instämmer Helt   16  76 %    
Instämmer Delvis   1  5 %    
Tar delvis avstånd ifrån  0  0 %    
Tar helt avstånd ifrån   0  0 %    
Vet ej     0  0 %  
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Sektion	  4:	  Strategier	  och	  prioriteringar	  
Vilka konsekvenser/risker, utifrån din erfarenhet, finns för patienter som 
inte blir högst prioriterade i första fasen och får vänta med att behandlas 
med de nya DAAs? 
 
psykiska problem. riskerar att bli obehandlade i framtiden. tappar intresse 
Risken ökar för att HCC utvecklas. Behandlingsresultaten är så pass bra så SVR bör man 
kunna uppnå på de flesta även om de väntar och får sämre fibrosgrad innan de erbjuds 
DAA. 
Medicinsk risk för sjukdomsprogress - lever. Andra medicinska konsekvenser ism 
sjukvård, tandvård. Ävenkring faktisk och upplevd smittrisk inkl graviditet mm. Fortsatt risk 
för smittspridning. Sociala konsekvenser för patienten. Psykologiska konsekvenser för 
patienten. 
Fortsatt stigmatisering Pat tappar ontresse för kontroller och tappas bort i vården, riskerar 
att bli obehandlade i framtiden då de faktiskt kan erbjudas bot 
Svårt att se några akuta risker. Konsekvenser i form av missnöjda patienter som önskar 
behandling kommer ses. 
sociopsykologiska faktorer 
Psykologiska effekter samt risk för att vi missbedömer den medicinska risken med 
konsekvenser som cirros eller tumör 
Det är oerhört viktigt att man inte förringar risken med hepatit C - vilket många gjorde på 
1990-talet när man såg få komplikationer eftersom patienterna var smittade på 70- och 
80-talet och inte hade hunnit få komplikationer ännu. Vi ser nu i stället oerhört många 50- 
och 60-talister med allvarlig leverskada (cirros, leversvikt, HCC) - hade de behandlats på 
90-talet hade vi sluppit det berg vi nu står inför. I Sverige finns nu c:a 3000 patienter med 
hepatit C cirros. Viktigaste riskerna är: - att leverskadan förvärras och att de därmed får 
en ökad risk för levercancer - att leverskadan förvärras och att de därmed svarar sämre 
på behandling - alla patienter som uppnår fibrosstadium 3 eller 4 (F3-F4) är ett 
misslyckande som innebär en risk för patienten, därför är det mycket viktigt att man tillåter 
behandling även vid F2 (och helst tidigare). Dessutom, om det blir svårt att få behandling 
för F0-F2 finns risk - extrahepatiska menifestationer (lymfom, nefriter, mm) - psykologiska 
bieffekter, "smittostigmata", särbehandling - patienterna måste dessutom fortsätta gå på 
kontroller med blodprover, fibroscan/leverbiopsi - vilket man slipper om man behandlar 
och botar i tidigt skede (innan cirros) - svarta börshandel eller utlandsinköp av läkemedel - 
risk för smittspridning (dock liten om patienten inte har missbruk) - uppgivenhet / ilska 
bland patienter, mm. 
psykosociala problem 
Att de progredierar i sin leversjukdom under tiden, så att de kan få komplikationer. Det är 
inte lätt att skilja mellan F2 och F3 i fibrosstadium i praktiken med Fibroscan och vissa pat 
kommer att hamna fel i detta. Är man F3 och väntar några år, kan man ha hunnit 
progrediera till F4, dvs cirros. Om etablerad cirrosutveckling, finns då förutsättning för 
förhöjd levercancerrisk, även efter utläkning. 
En liten risk för utveckling av HCC, finns även studier som tyder på en ökad sjuklighet hos 
patienter med påvisbart virus oavsett fibrosgrad. 
primärt att de utvecklar cirros, vilket gör dem mer svår behandlade och löper ökad risk för 
HCC 
Att de hinner försämras i sin leversjukdom (få cirros) innan de får behandling så de på sikt 
riskerar att utveckla levercancer. 
Risken är stor att pat med Fibrosgrad 2 hinner glida över i Fibrosgrad 3-4 och detta skall 
förhindras men kostnaderna och patientvolymerna (på de stora centran) gör det 
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svårt/omöjligt i nuläget. Men vi måste sträva dit. 
Inga 
onödig cirrosutveckling 
Risk för försämring av cirrhos Större risk för HCC 
 
Under det senaste året, har du kunnat byta från interferonbaserad terapi 
till interferonfri tablettbehandling bland dina HCV-patienter? 
 

 
 
Hos hur många av dina patienter har du ändrat behandlingspraxis? 
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Hur många procent av dina patienter får fortsatt interferonbaserad 
behandling? 
 

 
 
 
Levertransplanterade patienter, eller patienter som väntar på 
levertransplantation [Vilken/Vilka patientgrupper prioriterar du att 
behandla med de nya läkemedlen?] 
 

 
 
Hög Prioritet   17  81 %    
Medelhög Prioritet  0  0 %    
Låg Prioritet   0  0 %    
 
Patienter med levercirros [Vilken/Vilka patientgrupper prioriterar du att 
behandla med de nya läkemedlen?] 
 

 
 
Hög Prioritet   16  76 %    
Medelhög Prioritet  1  5 %    
Låg Prioritet   0  0 %    
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Patienter med leverdekompensation [Vilken/Vilka patientgrupper 
prioriterar du att behandla med de nya läkemedlen?] 
 

 
 
Hög Prioritet   17  81 %    
Medelhög Prioritet  0  0 %    
Låg Prioritet   0  0 %   
 
  
Patienter med fibrosgrad 3 [Vilken/Vilka patientgrupper prioriterar du att 
behandla med de nya läkemedlen?] 
 

 
 
Hög Prioritet   9  43 %    
Medelhög Prioritet  7  33 %    
Låg Prioritet   1  5 %    
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Patienter med hepatocellulär cancer (HCC) [Vilken/Vilka patientgrupper 
prioriterar du att behandla med de nya läkemedlen?] 
 

 
 
Hög Prioritet   15  71 %    
Medelhög Prio ritet  1  5 %    
Låg Prioritet   1  5 %    
 
 
Äldre patienter, oavsett fibrosstadium [Vilken/Vilka patientgrupper 
prioriterar du att behandla med de nya läkemedlen?] 
 

 
 
Hög Prioritet   0  0 %    
Medelhög Prioritet  7  33 %    
Låg Prioritet   10  48 %    
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Kvinnor, oavsett fibrosstadium, som vill bli gravida [Vilken/Vilka 
patientgrupper prioriterar du att behandla med de nya läkemedlen?] 
 

 
 
Hög Prioritet   2  10 %    
Medelhög Prioritet  9  43 %    
Låg Prioritet   6  29 %    
 
 
Extrahepatiska manifestationer som symptomgivande kryoglobulinemi 
[Vilken/Vilka patientgrupper prioriterar du att behandla med de ny 
läkemedlen?] 
 

 
 
Hög Prioritet   14  67 %    
Medelhög Prioritet  3  14 %    
Låg Prioritet   0  0 %    
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Co-infekterade patienter med HCV och HIV [Vilken/Vilka patientgrupper 
prioriterar du att behandla med de nya läkemedlen?] 
 

 
 
Hög Prioritet   3  14 %    
Medelhög Prioritet  13  62 %    
Låg Prioritet   1  5 %    
 
 
Hur ska man förhålla sig till patienter som ligger inom 
prioriteringsgruppen, men som, pga exempelvis pågående drogmissbruk, 
förväntas ha dålig följsamhet till behandlingen, eller ökad risk för att 
smittas på nytt? Ska de ändå få erbjudande om behandling med nya dyra 
DAA? 
 
Nej, inte så länge preparaten är så pass dyra så att vi inte kan erbjuda dem till alla. Så 
länge det är så anser jag att patienter som kan sköta behandlingen måste gå först. 
Angående fråga 13, patienter med HCC är prioriterade om de ska genomgå kurativ 
behandling, exempelvis transplantation eller leverresektion, men de är inte alls 
prioriterade om de har en obotbar cancer som de ändå kommer att dö av. Äldre patienter 
är prioriterade om de har höggradig fibros. Angående fråga 15: I nuläget med många 
patienter som är mycket svårt sjuka bedriver vi "rescueterapi" som är att likna vid det som 
hände när HIV-läkemedlen kom 1996. Vi ger nya, precis godkända preparat till patienter 
som annars kommer att dö det närmsta året. I det här läget ligger professionen långt före 
"Nationellt ordnat införande" och TLV som inte har en chans att hålla jämna steg. När de 
väl bestämt sig har 2-3 nya, hett efterlängtade preparat hunnit godkännas. Ordnat 
införande riskerar i nuläget att fördröja livsviktig behandling för de sjukaste som i stället 
kan behöva levertransplanteras (>1 miljon bara första året) och sen ändå behöver 
behandlas. Ang fråga 16. Det skulle förstås vara fantastiskt om myndigheter kunde 
kontrollera priset - men osannolikt att lilla Sverige (c:a 50 000 HCV-patienter) skulle kunna 
förhandla ner priset hos multinationella företag med hela världen (170 miljoner 
HCVpatienter) 
som marknad för fantastiska läkemedel som sofosbuvir (Gilead). Svenska Medivir lär ha 
gått med på vissa rabattsystem för simeprevir - men det är sannolikt bara 
för att det är en svensk produkt där Medivir behållit rättigheterna för Norden - i världen för 
övrigt är det Janssen som har detta preparat. 
I princip så tycker jag det, men i rådande läge, mer tveksamt 
Nej, inte f.n. 
nej 
Med initialt strikta behandlingsindikationer prioriteras dessa lägre 
Anser att de ska vara fria från iv missbruk, helt ok att behandla patienter har en 
fungerande substitutionsbehandling t.ex. subuxon. Vissa tycker att dessa personer skall 
kategoriseras som aktivt missbruk, det tycker inte jag. 
Inte så länge DAA är dyra, under denna tid bör man i mitt tycke tillämpa snarlika kriterier 
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som vid levertransplantation, dvs pat bör kunna vara nykter, ska inte reinfektera sig vilket 
är tänkbart vid pågående iv missbruk. 
Vid dålig följsamhet bör behandling om möjligt anstå till orsaken åtgärdats. Risk för 
reinfektion finns alltid vid återfall som är en reell risk även vid avslutat missbruk varför 
missbruk i sig inte bör exludera behandling. Undantaget alkoholmissbruk hos sviktande 
cirrotiker. 
Vid förväntad dålig följsamhet bör man inte behandla i nuläget. Möjligen kan man tänka 
sig att behandla trots risk för nysmitta hos prioriterad patient med förväntad god 
följsamhet. 
Vet ej 
Om dålig följsamhet, ska inte få beh, det är samma sak för alla kategorier av pat. De kan 
däremot erbjudas andra stöd, så att kan förbättra följsamheten. Vissa pat som är extrema 
smittspridare, förväntar jag mig att behöva behandla om flera gånger eventuellt, men det 
kommer att förhindra nysmitta, så lönsamt i alla fall. 
måste få hjälp från att bli fri från missbruk först 
Man måste ha god följsamhet för beh Med utvecklande av sprututbyte kan återfall 
minimeras 
Förväntar jag mig dålig följsamhet (och iofs risk för återsmitta) kan jag avstå från 
behandling. Dessa patienter kräver att vi hittar andra strategier - ex behandling i samband 
med missbruksvård, psykiatri, kriminalvård etc etc 
ja 
 
 
Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer [Hur stor inflytande 
ska nedanstående faktorer ha vid förskrivning av de nya direktverkande 
läkemedlen?] 
 

 
 
Instämmer Helt  13  62 %    
Instämmer Delvis  4  19 %    
Tar delvis avstånd ifrån  0  0 %    
Tar helt avstånd ifrån  0  0 %    
Vet ej   0  0 %    
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Nationellt ordnat införande av nya läkemedel av SKL [Hur stor inflytande 
ska nedanstående faktorer ha vid förskrivning av de nya direktverkande 
läkemedlen?] 
 

 
 
Instämmer Helt  6  29 %    
Instämmer Delvis  10  48 %    
Tar delvis avstånd ifrån  0  0 %    
Tar helt avstånd ifrån  0  0 %    
Vet ej   1  5 %    
 
 
Regionala rekommendationer [Hur stor inflytande ska nedanstående 
faktorer ha vid förskrivning av de nya direktverkande läkemedlen?] 
 

 
 
Instämmer Helt   4  19 %    
Instämmer Delvis   8  38 %    
Tar delvis avstånd ifrån  1  5 %    
Tar helt avstånd ifrån   3  14 %    
Vet ej     1  5 %  
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Lokala rekommendationer från läkemedelskommittén [Hur stor 
inflytande ska nedanstående faktorer ha vid förskrivning av de nya 
direktverkande läkemedlen?] 
 

 
 
Instämmer Helt   2  10 %    
Instämmer Delvis   9  43 %    
Tar delvis avstånd ifrån  1  5 %    
Tar helt avstånd ifrån   3  14 %    
Vet ej     2  10 %    
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Totala kostnader av sjukdomen [Hur stor inflytande ska nedanstående 
faktorer ha vid förskrivning av de nya direktverkande läkemedlen?] 
 

 
 
Instämmer Helt   6  29 %    
Instämmer Delvis   8  38 %    
Tar delvis avstånd ifrån  3  14 %    
Tar helt avstånd ifrån   0  0 %    
Vet ej     0  0 %    
 
 
Evidensbaserade data [Hur stor inflytande ska nedanstående faktorer ha 
vid förskrivning av de nya direktverkande läkemedlen?] 
 

 
 
Instämmer Helt   16  76 %    
Instämmer Delvis   1  5 %    
Tar delvis avstånd ifrån  0  0 %    
Tar helt avstånd ifrån   0  0 %    
Vet ej     0  0 %    
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Sjukdomens svårighetsgrad [Hur stor inflytande ska nedanstående 
faktorer ha vid förskrivning av de nya direktverkande läkemedlen?] 
 

 
 
Instämmer Helt   15  71 %    
Instämmer Delvis   2  10 %    
Tar delvis avstånd ifrån  0  0 %    
Tar helt avstånd ifrån   0  0 %    
Vet ej     0  0 %    
 
 
Etiska överväganden [Hur stor inflytande ska nedanstående faktorer ha 
vid förskrivning av de nya direktverkande läkemedlen?] 
 

 
 
Instämmer Helt   13  62 %    
Instämmer Delvis   4  19 %    
Tar delvis avstånd ifrån  0  0 %    
Tar helt avstånd ifrån   0  0 %    
Vet ej     0  0 %    
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Patienten står för hela kostnaden [Hur stor inflytande ska nedanstående 
faktorer ha vid förskrivning av de nya direktverkande läkemedlen?] 
 

 
 
Instämmer Helt   0  0 %    
Instämmer Delvis   1  5 %    
Tar delvis avstånd ifrån  2  10 %    
Tar helt avstånd ifrån   12  57 %    
Vet ej     2  10 %  
 
   
Patientens önskemål [Hur stor inflytande ska nedanstående faktorer ha 
vid förskrivning av de nya direktverkande läkemedlen?] 
 

 
 
Instämmer Helt   0  0 %    
Instämmer Delvis   9  43 %    
Tar delvis avstånd ifrån  5  24 %    
Tar helt avstånd ifrån   3  14 %    
Vet ej     0  0 %    
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Annat [Hur stor inflytande ska nedanstående faktorer ha vid förskrivning 
av de nya direktverkande läkemedlen?] 
 

 
 
Instämmer Helt   0  0 %    
Instämmer Delvis   0  0 %    
Tar delvis avstånd ifrån  2  10 %    
Tar helt avstånd ifrån   0  0 %    
Vet ej     15  71 %    
 
 
Kostnaderna för de nya läkemedlen påverkar - för närvarande - mitt beslut 
om vilka patientgrupper som ska behandlas först [Vad anser du om 
följande påståenden?] 
 

 
 
Instämmer Helt   15  71 %    
Instämmer Delvis   2  10 %    
Tar delvis avstånd ifrån  0  0 %    
Tar helt avstånd ifrån   0  0 %    
Vet ej     0  0 %    
 
 



 72 

Under de kommande fem åren kommer kostnaderna för de nya DAA att 
spela en avgörande roll vid val av behandling för mina patienter [Vad anser 
du om följande påståenden?] 
 

 
 
Instämmer Helt   13  62 %    
Instämmer Delvis   3  14 %    
Tar delvis avstånd ifrån  0  0 %    
Tar helt avstånd ifrån   1  5 %    
Vet ej     0  0 %    
 
Myndigheten bör utöva kontroll över prisutveckling av nya dyra DAA [Vad 
anser du om följande påståenden?] 
 

 
 
Instämmer Helt   11  52 %    
Instämmer Delvis   5  24 %    
Tar delvis avstånd ifrån  0  0 %    
Tar helt avstånd ifrån   0  0 %    
Vet ej     1  5 %    
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Kostnadseffektivitet är en viktig utgångspunkt vid beslut om förskrivning 
av dyra läkemedel [Vad anser du om följande påståenden?] 
 

 
 
Instämmer Helt   15  71 %    
Instämmer Delvis   2  10 %    
Tar delvis avstånd ifrån  0  0 %    
Tar helt avstånd ifrån   0  0 %    
Vet ej     0  0 %  
 
   
Patienterna borde stå för en mindre del av kostnaden själv [Vad anser du 
om följande påståenden?] 
 

 
 
Instämmer Helt   0  0 %    
Instämmer Delvis   2  10 %    
Tar delvis avstånd ifrån  2  10 %    
Tar helt avstånd ifrån   13  62 %    
Vet ej     0  0 %    
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Vissa sjukdomar (som t.ex. Hepatit C) borde ha högre prioritet vid 
subventionering [Vad anser du om följande påståenden?] 
 

 
 
Instämmer Helt   7  33 %    
Instämmer Delvis   5  24 %    
Tar delvis avstånd ifrån  2  10 %    
Tar helt avstånd ifrån   1  5 %    
Vet ej     2  10 %  
 
   
Alla patienter med HCV-infektion borde få tillgång till effektiv behandling, 
oavsett kostnaderna [Vad anser du om följande påståenden?] 
 

 
 
Instämmer Helt   2  10 %    
Instämmer Delvis   3  14 %    
Tar delvis avstånd ifrån  7  33 %    
Tar helt avstånd ifrån   5  24 %    
Vet ej     0  0 %    
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Sektion	  5:	  Sociodemografiska	  data	  
 
Har du för närvarande, eller har haft ansvar för hantering av budget? 
 
 

 
 
Är du inblandad i att fatta beslut om finansiering av hälso- och 
sjukvårdssystem? 
 

 
	  
Är du: 
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Antal år som yrkesverksam? 
 
33    
23    
27    
28    
7    
30    
32    
15    
14    
11    
20    
10    
33    
23    
27    
28    
7    
   
 
 

 	  



 77 

Vad är din högsta specialitet? 
 

 
 
Internmedicin  0  0 %    
Hepatologi   2  10 %    
Gastroenterologi  0  0 %    
Infektionssjukdomar  15  71 %    
Övriga    0  0 %    
 
 
Var är du verksam? 
 

 
 
Privat sjukhus  0  0 %    
Offentlig sjukhus  17  81 %    
Offentlig och privat  0 0% 
Övriga    0  0 %    

	  
Jag vill gärna ha en kopia av mastersarbetet när det är godkänd. 
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