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Ny behandling

POSITIV: Runa Sunniva Anbakk forteller at PRP-behandlingen har hjulpet mot smertene. Foto: PRIVAT

Omstridt metode hjalp
Runa mot knesmertene
Av IDA LOKLAND

Nærmere en halv million nordmenn lider av
artrose. Et enkelt sprøytestikk med eget blod
ga Runa (51) håp om et aktivt og smertefritt
liv. Hun mener behandlingen er effektiv og
bør gjøres tilgjengelig for alle.
Ca. 480 000 nordmenn har ar- på samme måte som en blodprøve,
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behandle slitasje hos amerikanske
Idrettslege og professor i ortopedi, idrettsutøvere for ca. 15 år siden,
Lars Engebretsen har forsket på be- forteller Engebretsen.
handlingsformene PRP (platerikt
– Problemet med å sprøyte PRP
plasma) og APS (Autologous Condi- inn i et ledd kan være at det er noen
tioned Plasma). Disse metodene går vekstfaktorer som er ugunstig for
ut på at man tar blod fra pasienten, brusken i leddet, som gjør at brusken

blir nedbrutt ytterligere. Gjennom
APS har man derfor fått til et filtreringssystem slik at man får flere av
de gode og færre av de dårlige vekstfaktorene. Man får frem spesifikke
vekstfaktorer som er mer gunstig når
man har en tidlig form for artrose,
forklarer Lars Engebretsen.

Virker på mild artrose

I studien som Engebretsen var
en del av, ble 300 artrosepasienter fordelt i to grupper, hvorav
den ene fikk et placebo-produkt
i kneleddet mens den andre halvparten fikk APS-injeksjoner. Når
man fulgte opp deltagerne etter
tre år, fant de at APS-injeksjonene
både var trygge og ga signifikant,
statistisk bedring sammenlignet
med placebo-produktet.
– Vi kunne måle det ved å spørre
pasienten hvordan funksjons- og
smertenivået var. Da så vi at APS
var betydelig bedre, og at den type
vekstfaktorer virker på mild til moderate artroseforandringer i et ledd.
– Når det er sagt, er det ikke nok
bare å få en sprøyte i et kne. Aktivitet, vektnedgang og informasjon må ligge i grunnen. Du kan
ikke la være med trening og få en
sprøyte i stedet. Det er ikke nok,
legger Engebretsen til.
APS og PRP er ikke godkjent som
behandling i det offentlige
helsevesenet enda.

FORSKER: Professor i ortopedi, Lars Engebretsen, har også forsket på forebygging
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å forsket på forebygging av skader i idretten. Foto: TROND SOLBERG

Artrose

●●En degenerativ lidelse
der spesielt leddbrusken
blir rammet.
●●Rammer hyppigst knær,
fingerledd, stortåens
grunnledd og hoftene.
Kneartrose er mest vanlig
og øker i omfang i befolkningen.
●●Symptomer på artrose er
stivhet, smerte og innskrenket bevegelse. Ved
artrose i hofte og kneledd
kan man få gangvanskeligheter og feilstillinger.
Symptomene kommer ofte
gradvis og i forbindelse
med bevegelser.
●●Diagnose stilles ved
leddundersøkelse,
sykehistorie og ved
påvisning av typiske
røntgenfunn.
●●Artrose er en lokal
leddsykdom som ikke
direkte påvirker allmenntilstanden, men smerter og
funksjonsproblemer kan
være betydelige og
redusere livskvaliteten.
●●Årsaken til artrose er
vanligvis ukjent. Leddpåkjenninger gjennom et
langt liv kan utløse
artroseforandringer i
leddene. Påkjenninger
støttes også av idrettsutøvere som har en tendens til
å utvikle artrose i akkurat
de leddene som blir
belastet. Sykdom eller
skade kan også føre til
artrose.
●●Overvekt disponerer for
artrose, særlig i kneledd.
●●Det finnes ingen
spesifikk behandling for
artrose, og ingen legemidler har bevist bruskbevarende effekt.
●●En fysioterapeut kan vise
til fysikalsk behandling som
er viktig for å styrke
muskler, bedre bevegeligheten, minske feilstillinger
samt gi opplæring i
egenbehandling.
●●Det er viktig å bruke
leddene, men samtidig
unngå overbelastning.
●●Legemidler kan brukes
for å redusere smerter og
stivhet. Ved overvekt kan
vektreduksjon redusere
artroseplager i hofter og
knær.
Kilde: STORE MEDISINSKE
LEKSIKON
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En APS-behandling koster nærmere 10 000 kroner og anslås
å være effektiv i minst ett år før man
trenger en ny injeksjon. Det forklarer
lege ved Volvat medisinske senter, Erik
Rosenlund.
Siden 2011 har han behandlet artrosepasienter med PRP, og i 2016 begynte
han også å tilby APS. Han anslår at han
har behandlet opp mot 6000 pasienter
med PRP og APS, hvorav 70 prosent har
gitt uttrykk for positive effekter.
– Vi kan ikke bygge brusk, men vi tror
at vi kan stanse utviklingen av slitasje,
bruskskaden, hevelsen og smerten. Og
da blir folk bedre, slik at de kan fungere
enten i jobb eller på fritiden, sier Eirik
Rosenlund, som også behandler fotballspillere med begynnende slitasje i knær.
De fleste av hans pasienter kommer
fordi de har et ønske om å unngå proteseoperasjoner.
– De fleste er aktive folk som har trent
i alle år, men som ikke greier det lenger fordi det gjør så vondt. Når de da
får denne injeksjonen, så klarer de det.
Men så er spørsmålet: kan man utsette
protese til man er 90 år? Vel, det er ikke
sikkert, men hvis du er 50 år så kan du
kanskje utsette det til du er 60.
Runa Sunniva Anbakk (51) var håpefull da hun i fjor gikk til sin første PRPbehandling på Stamcelleklinikken i Oslo.
Etter å ha levd i 10 år med kraftige
smerter som følge av artrose i begge
knærne, var hun til slutt nødt til å bruke krykker for å bevege seg. Om natten kunne det verke så mye at det var
vanskelig å sove.
– Det var helt forferdelig. Smertene
ble gradvis verre. Jeg ble til slutt veldig
passiv fordi jeg nesten ikke klarte å gå,
sier Runa Sunniva Anbakk, til VG.

Ble gradvis bedre

Men så fant Runa en brosjyre i et ukeblad
der det ble reklamert for PRP. På det
tidspunktet var hun innstilt på å prøve
det meste for å bli kvitt knesmertene.
Det skulle vise seg å bli et vendepunkt.
– Jeg er livredd for å ta blodprøver, så
jeg måtte holde meg litt fast. Når legen
hadde tatt ut blod, sentrifugerte han det
i en maskin. Deretter tok han det inn i en
sprøyte og injiserte det i begge knærne.
Det er jo litt ubehagelig å bli stukket, og
jeg ble litt øm, men jeg var villig til å gi
det en sjanse. Hvis man ikke prøver, så
vet man jo ikke.
I løpet av høsten 2019 fikk Runa fire
behandlinger med to ukers mellomrom,
den første kostet nærmere 6000 kroner
da den inkluderte røntgenundersøkelser. For de neste tre injeksjonene måtte
hun betale ca. 4000 kroner etter hvert
besøk. Selv om det var dyrt, var hun lei
av å ha vondt hele tiden.
– Etter to uker merket jeg at jeg ble
gradvis bedre. Det er fortsatt ikke 100
prosent optimalt, men at det faktisk ble
bedre har mye å si. Jeg har faktisk ikke
gått med krykker etter det, og jeg har
heller ikke hatt smerter om natten lenger. At smertene nesten forsvant var litt
overraskende.
– Kommer du til å fortsette med
denne behandlingen?
– Hvis det blir verre, så kommer jeg
sannsynligvis til å ta en innsprøytning i
ny og ne. Det er stor forskjell på før og nå,
og jeg har faktisk anbefalt det til andre
også, men det er ikke alle som har råd til
det. Derfor burde det ha vært tilgjengelig
i det offentlige helsevesenet slik at folk
får hjelp i stedet for å ha det fryktelig
vondt hele tiden, for det er helt grusomt.
Behandlingen er helt klart effektiv og
hadde garantert kunnet hjelpe mange,
sier Runa Sunniva Anbakk.

– Som å selge vann i ørkenen

Men det er ikke alle som er like entusiastisk til PRP og APS, og andre typer
behandlinger som tilbys av private helsetjenester til pasientgruppen med artrose.
– Å tilby dyr, smertelindrende behandling til pasienter som ikke får tilgang
til annen hjelp er som å selge vann i

BRUK LEDDENE: Det er viktig å bruke leddene, men samtidig unngå overbelastning. Ved overvekt kan vektreduksjon redusere artroseplager i hofter og knær. Foto: ISTOCKPHOTO
ørkenen. Hvis denne behandlingen
har dokumentert effekt, bør den være
tilgjengelig i den offentlige helsetjenesten, sier Anna Fryxelius, fagsjef i Norsk
Revmatikerforbund.
Hun understreker at hun er positiv
til at det skal forskes mer på artrose og
tilbys mer behandling.
– Et av problemene er at artrose ikke
har vært prioritert i Norge i det hele tatt.
Det er utrolig mange som sliter og det
kan være en invalidiserende sykdom som
virkelig nedsetter funksjonsevnen og
livskvaliteten hos mennesker. Derfor
jobber vi for at det skal komme mest
mulige og best mulige behandlinger.
Muskel- og skjelettsykdommer, der
revmatisk sykdom inngår, er den sykdomsgruppen som rammer flest og koster
mest i Norge, forteller Fryxelius.
– Det er verdt å gi flere behandling.
Og hvis dette er en type behandling
som kan hjelpe flere med å ha aktive
liv, få være i jobb og ha god livskvalitet,
så bør det gjøres tilgjengelig for flere,
ikke bare i privat helsetjeneste. Hvis du
har artrose i seks ledd, så vil det da koste
60 000 for kanskje å ha lindring i noen
år. Ja, folk vil betale for det, og de vil
sikkert ta opp lån på huset sitt for å ta
den behandlingen, men jeg mener det
er utnytting, dessverre.
– Hvilken behandling har ut ifra din
erfaring best effekt mot artrose?
– Det er noe som heter Aktiv A, som
er spesifikke treningsprogram og oppfølging av fysioterapeuter som har spesialutdanning innenfor artrose. Det er
et lavterskeltilbud som dekkes offentlig,
men dessverre finnes det ikke nok fysioterapeuter som har denne videreutdanningen. Derfor er ikke engang dette
tilbudet tilgjengelig for folk flest rundt
omkring i landet. Så problemet er at artrose er nedprioritert i det offentlige helsevesenet, og dermed blir det et marked
for aktører som kan selge mirakelkurer
og eksperimentelle behandlinger, fordi

det offentlige helsevesenet ikke har tatt
seg av det, sier Anna Fryxelius.

Behov for flere studier

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør
i Legemiddelverket er enig i at PRP og
APS er behandlinger som har mangelfull
vitenskapelig dokumentasjon.
– For å kunne fastslå at denne type
behandling har effekt, trenger vi flere
studier. Hvis en ny behandling skal bli
tatt i bruk i den offentlige helsetjenesten i Norge, så må man vurdere om
dokumentasjonen er god nok og om
kostnadene står i et rimelig forhold til
nytten. Alt står og faller på at man har
solid vitenskapelig dokumentasjon for at
dette virker, og at det er gjort skikkelige
vitenskapelige studier.
Professor Engebretsen mener det bare
er et spørsmål om tid før PRP og APS blir
godkjent av offentlige helsemyndigheter.
– Jeg har vært skeptisk, men jeg mener
at vi nå er et skritt på riktig vei. Jeg vet
om flere studier som foregår rundt om
i Europa og USA. Hvis de får de samme
resultatene som vi fikk, så blir trykket
mot helsemyndighetene større.
– Kritikere hevder at APS og PRP
er eksperimentelt, utilstrekkelig dokumentert og bare kommer rike mennesker til gode, hva har du å si til det?
– Det er jeg helt enig i og det er helt riktig. Det er eksperimentelt fordi vi ikke har
nok studier som viser at det er effektivt.
Og så er det dessverre slik at nesten alle
nyvinninger innenfor medisinen først
kommer de rike til gode, det samme skjer
innenfor kreftbehandlinger. Jeg synes
det er riktig at helsemyndighetene er
tilbakeholdne før de er 100 prosent sikre
på at dette virker, det gjør at man kan
forbedre APS-behandlingen slik at den
kan bli enda mer effektiv. Og da vil det
nok bli godkjent etter hvert, avslutter
Lars Engebretsen.
ida.lokland@vg.no

LANG ERFARING: Lege ved Volvat medisinske senter, Erik
Rosenlund har gitt PRP- og APS-behandlinger i nærmere 10
år. Foto: VOLVAT

TRENGER FLERE STUDIER: Fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen. Foto: KYRRE LIEN

POSITIV: Anna Fryxelius, fagsjef i Norsk Revmatikerforbund,
er er glad det forskes mer på artrose. Foto: KIM SVENSSON

