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Åtgärder mot hepatit C

Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för ökad
kunskap kring hepatit C och tillkännager detta för regeringen.
2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erbjuda drabbade en
väl fungerande behandling på lika villkor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering
Hepatit C är en infektion som orsakas av hepatit C-viruset och drabbar primärt levern.
Hepatit C är svårt att upptäcka då det ofta inte ger några symptom. Dock kan resultatet
bli mycket allvarligt, och en kronisk infektion kan leda till ärrbildning i levern som efter
många år leder till skrumplever. Patienter med skrumplever kan också drabbas av
leversvikt, levercancer eller svullna vener i matstrupen och magen, vilket i sin tur kan
leda till förblödning. Huvudsakligen drabbas människor av hepatit C via blodkontakt
från intravenös droganvändning, icke-steril medicinsk utrustning och blodtransfusioner.
Tidigare har sjukvården använt sig av peginterferon och ribavirin som
standardmediciner, och av de patienter som använt dessa botas mellan 50 och 80
procent. Under 2014 godkändes dock ett nytt läkemedel, sofosbuvir, som läkemedel i
Europa. Läkemedlet, som saknar biverkningar, kan bota smittade människor men ges
idag enbart till de allra mest sjuka och erbjuds bara i vissa landsting. Skälet till att inte
alla får läkemedlet är främst den höga kostnaden; exempelvis kostar en
tremånadersbehandling 360 000 kronor.
Ungefär 41 000 svenskar bär idag på hepatit C-viruset i Sverige, och ungefär 180
svenskar dör som följd av sjukdomen varje år. Det finns idag ett stort kunskapsbehov
kring frågan om hepatit C och de möjligheter som finns i och med de nya
behandlingarna. Samtidigt bör vi vara medvetna om att sjukvården för drabbade inte
sker på lika villkor. Regeringen bör vidta åtgärder för ökad kunskap kring hepatit C.
Regeringen bör likaså garantera att samtliga drabbade erbjuds den medicin de behöver
och får en likvärdig behandling oavsett vilket landsting de tillhör.
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