Information til patienter, pårørende, hjemmepleje,
støttepersoner og andre

Behandling af
hepatitis C

Regionshospitalet
Viborg
Medicinsk Afdeling
Klinik for Infektionssygdomme

Medicinen
Forskellig medicin
Der findes flere forskellige midler som kan bruges til at behandle
hepatitis C. Du får tilbudt den kombination af midler som passer til dig
ud fra den virustype du har. Det måler vi i en blodprøve.
De fleste skal have behandlingen i 12 uger. Enkelte patienter skal have i
16-24 uger. Længden er afhængig af, om du fejler andet end hepatitis C.

Udlevering
Da behandlingen er meget dyr får du den udleveret gratis hos os i
klinikken. Vi må ikke udlevere til mere end 4 uger af gangen og vi må
ikke sende medicinen med posten. Hvis du får hjælp til at dosere
medicinen, er det vigtigt at du tager den med til dem, der doserer det
for dig.
Hvis du bliver indlagt skal du selv sørge for at få din medicin med. Hvis
du har medicin til overs efter behandlingen vil vi gerne have at du
afleverer det til os.

Sådan tages det
Det er vigtigt at du tager medicinen som der står på din medicinliste.
Hvis du får medicin 2 gange om dagen er det også vigtigt at du tager det
med ca. 12 timers mellemrum. Hvis det er svært for dig at huske at tage
medicinen kan vi sammen finde en løsning for dig. Sig det til os i
klinikken hvis du skal have hjælp.
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Virkning
De fleste patienter bliver raske efter behandlingen. Hvis dit virustal er
nul, 12 uger efter endt behandling, bliver du erklæret rask. Vær
opmærksom på at selvom du er erklæret rask, kan du godt blive smittet
igen. Man kan desværre ikke vaccinere mod hepatitis C.

Bivirkninger
Mange oplever bivirkninger, især i starten af behandlingen. Almindelige
bivirkninger er: træthed, svimmelhed, søvnbesvær, kløe og kvalme. Et
af midlerne vi bruger, er kendt for at kunne give en lav blodprocent. Det
kan mærkes som forpustethed og følelsen af at skulle besvime når man
rejser sig hurtigt op.
Du skal fortælle os hvordan du har det, fordi vi ofte har mulighed for at
afhjælpe de værste bivirkninger eller justere din behandling.

Øvrig medicin
Medicinen mod hepatitis C kan betyde noget for den øvrige medicin du
får. Nogle gange bliver virkningen af din sædvanlige medicin større eller
mindre, og andre gange må de slet ikke tages sammen. Inden du starter
behandlingen, skal du medbringe en medicinliste inkl. kosttilskud og
naturlægemidler. Det kan være nødvendigt at ændre i din sædvanlige
medicin i de uger du er i behandling. Når behandlingen er slut får du din
sædvanlige medicin igen.
Vi udleverer en medicinliste som gælder i de uger du er i behandling.
Skal du have anden medicin skal du altid spørge os i klinikken. Dette
gælder også selvom det er din praktiserende læge eller sygehuset der
giver dig det.
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Vi lægger en plan
Tid i klinikken
Du skal møde i klinikken på 12. etage en del gange når du er i
behandling. Du fået udleveret en liste med alle tiderne. Når du kommer
skal du scanne dit sundhedskort og gøre det der står på skærmen. Til
samtalen spørger vi dig om du har bivirkninger af medicinen og hvordan
du i øvrigt har det. Du får målt dit blodtryk og bliver vejet.

Blodprøver
Hver gang du kommer skal du også have taget blodprøver. Blodprøverne
viser bla. mængden af virus, din blodprocent og lever- og nyrefunktion.
Du skal selv få taget blodprøver på 4. etage. Du kan bestille tid på tlf. 78
44 34 20 hverdage mellem 10 og 12 eller elektronisk på www.booking.
rm.dk. Du skal bruge dit nemID. Hvis du ikke kan få taget blodprøver på
vanlig vis har vi mulighed for at bruge ultralyd. Sig det til os.

Undersøgelser
Du skal have lavet en del undersøgelser i den periode du er i behandling.
Du får indkaldelse til det med posten eller i din e-boks. Hvis du ikke
bruger din e-boks skal du huske at afmelde den.
Du får svar på blodprøver og undersøgelser når du kommer i klinikken.

Kontakt
Vil du vide mere så spørg os. Du er også altid velkommen til at ringe.
Hepatitissygeplejerskerne tlf. nr. 78 44 78 13 (ons og tors fra 8-15)
Medicinsk afsnit 1 tlf. nr. 78 44 77 10 (hele døgnet)

Udarbejdet af: Karen Kold • Godkendt af: Rikke Thuesen • Dato for udarbejdelse: Juni 2017 ● Sidst
revideret: August 2018
Side 4

