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VI PRESENTERER

Hei, jeg heter Jane og er lederen av pasientrådet for AP-
PROACH. Jeg bor i Manchester i Storbritannia, selv om 
jeg er født og oppvokst i Dundee i nordøst-Skottland, der 
to av mine brødre fremdeles bor. Jeg anser meg både 
som skotsk og europeisk, ikke bare britisk. 

Jeg bor med mannen min Bill og min tenåringsdatter Sophie, og 
jeg har også to sønner Ben og Max som begge er studenter i 
London. 

Jeg har brukt mesteparten av arbeidslivet mitt i skolevesenet, som 
foreleser i engelsk litteratur, helt til jeg sluttet for ti år siden da jeg 
var 47, på grunn av dårlig helse. Jeg arbeider nå for Open Univer-
sity, hvor jeg kan arbeide hovedsakelig på nettet og hjemmefra.
 
«Pasientrådet er der for påminne forskere om hvordan 
det er å leve med artrose i det virkelige liv»

Som alle medlemmer i pasientrådet, så vet jeg hvordan det er å 
leve med artritt. Jeg utviklet leddgikt da jeg var 26 år, og artrose 
for syv år siden. Selv om det fi nnes fl ere nye og eff ektive behand-

linger for leddgikt, er der fremdeles ingen eff ektive legemidler for 
behandlingen av artrose. Det er derfor jeg er så glad for å være 
en del av APPROACH, fordi det å dele kompetanse er den eneste 
måten å bekjempe denne sykdommen på.

Alt for ofte ser legene og forskerne på pasienter kun i lys av den 
sykdommen eller tilstanden de har, heller enn som individer med 
forskjellige liv og erfaringer. Dette er ikke tilfellet med APPRO-
ACH. Pasientrådet er der for å påminne forskere om hvordan det 
daglige livet med OA er i virkeligheten, og at de skal tenke på 
hele personen og ikke bare sykdommen. Jeg tror også at det er 
pasientene som er eksperter på den opplevde virkeligheten av 
sin egen tilstand. Pasientenes innsikt i tillegg til forskernes per-
spektiv kan bidra til bedre resultater for alle.

«Pasientene er eksperter på den opplevde virkelighe-
ten av sin egen tilstand, og kan gi ny innsikt i de tradi-
sjonelle måtene å tenke på»

I tillegg til APPROACH har jeg vært involvert i Arthritis Research i 
Storbritannia i ni år og er for tiden leder for en fantastisk gruppe 
mennesker kalt “Patient Insight Partners”. Det er ca. 45 av oss, 
alle frivillige, og vi får frem perspektivet og livserfaringen til pasi-
enter med leddgikt og andre muskel- og skjelettlidelser, i all de 
unike forskningsprosjektene som denne organisasjonen støtter. 
Jeg liker virkelig å delta i forskning. Det bidrar til at økt opplevd 
kontroll over sykdommen og min egen fremtid.  Når jeg har tid 
så elsker jeg å lese, se fi lmer, samt lage og spise mat – spesielt 
å spise den!

«Å dele kompetanse er den 
eneste måten å bekjempe 
denne sykdommen på»

Jane Taylor
lederen av pasientrådet hos APPROACH

APPROACH-reisen

Januar 2018
Første pasient vurdert

Mars 2018
Første pasient inkludert

Start på APPROACH-studien

Oppfølgingsbesøk 1
Etter ~6 måneder

Oppfølgingsbesøk 2
Etter ~12 måneder

Oppfølgingsbesøk 3
Etter ~24 måneder

October 2018
Siste pasient planlegges vurdert

Oppfølging på APPROACH-studien

Desember 2018
Siste pasient inkludert

Desember 2020
Slutten på APPROACH-studien

Besøk på sykehuset

Forhåndsvurdering for å se om pasienten 
passer inn i APPROACH-studien

Inkluderingsbesøk
Status i slutten av september

APPROACH: Applied Public-Private Research enabling OsteoArthritis Clinical Headway
Forskningen som har gitt disse resultatene har fått støtte fra Innovative Medicines Initiative Joint 
Undertaking i henhold stipendavtale nr. 115770, med ressurser som er sammensatt av økonomis-
ke bidrag fra EUs 7. rammeprogram (FP7/2007-2013) og tingsinnskudd fra EFPIA-selskapene. Se 
www.imi.europa.eu.

Vurderingsbesøk

Inkluderingsbesøk

Applied Public-Private Research enabling 
OsteoArthritis Clinical Headway

NUMMER 2

NYHETSBREVET 

Full fart fre-
mover med 
APPROACH
Velkommen til den andre utgaven av ny-
hetsbrevet fra APPROACH! Vi skrev til deg 
for seks måneder siden, da APPROACH
sin kliniske studie nettopp hadde blitt 
sparket i gang. Vi er nå, i september 
2018, glade for å meddele deg at fi re av 
fem medisinske sentre har startet rekrut-
teringen. Den kliniske studien fortsetter i 
full fart fremover. 300 pasienter totalt vil 
delta i den kliniske APPROACH-studien, 
og vil bli undersøkt ved fi re legebesøk 
over en periode på to år. Prosjektet fo-
kuserer på osteoartrose i knær (knear-
trose) – en svært vanlig form for artrose 
som har stor betydning for menneskers 
livskvalitet. 
I APPROACHs kliniske studie er vi spesi-
elt interessert i ulike typer kneartrose, for 
eksempel langsom vs. rask progresjon, 
eller kneartrose med spesifi kk endring i 
ben vs. endring i brusk.

«Som pasient i den 
kliniske studien har 
du en viktig rolle i 
prosjektets suksess»

Mange veletablerte metoder som rønt-
gen-undersøkelser og MR-bilder benyt-
tes for å analysere progresjonen av kne-
artrose. I tillegg vil APPROACH utforske 
såkalte «neste generasjon»-metoder, 
som for eksemple helkropps-CT, GaitS-
mart-bevegelsesanalyse og HandScan. I 
denne utgaven av vårt nyhetsbrev vil vi ta 

deg med bak kulissene til GaitSmart-tek-
nologien via et intervju med Diana Hod-
gins, som utviklet teknologien sammen 
med sin mann, Denis. Vi vil også intro-
dusere deg for klinikkteamet i La Coruña, 
Spania, som allerede er ferdig med re-
krutteringen.

Kort sagt så går det fremover med pro-
sjektet. Suksessen til APPROACH har 
ikke gått ubemerket hen: Prosjektet fi kk 
internasjonal oppmerksomhet ved ver-
denskongressen for artrose (OARSI) i 
mai, der forskerne involvert i APPROACH 
presenterte prosjektet i form av tre pla-
katpresentasjoner. Som pasient i den kli-
niske studien har du en viktig rolle i pro-
sjektets suksess.  Vi kan ikke takke deg 
nok for at du deltar, og vi håper at du liker 
å lese dette nyhetsbrevet.

Harrie Weinans
APPROACH-hovedforsker
University Medical Center Utrecht

Jonathan Larkin
APPROACH-koordinator
GlaxoSmithKline

Du mottar dette nyhetsbre-
vet, fordi du deltar i APPRO-
ACH-prosjektet som pasient, 
forsker eller lege. Sammen vil 
vi jobbe mot bedre behand-
ling for pasienter med osteo-
artrose, og hver sjette måned 
vil dette nyhetsbrevet opp-
datere deg om prosjektfrem-
gangen. Hvis du er interessert 
i hyppigere oppdateringer, 
ta en titt på nettsidene våre: 
w w w. approachprojec t .eu .

Sammen
mot bedre
behandlinger
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Universitetssykehuset i La Coruña (CHUAC) 
ligger i byen La Coruña og er en del av 
SERGAS. Det har 1415 senger, og er 
lokalsykehuset for en befolkning på mer 
enn en halv million mennesker. 

Den revmatologiske forskningsgruppen (GIR) har utført 
mer en 100 kliniske studier i løpet av de siste fem årene. 
Én av disse studiene er APPROACH-prosjektet, der 17 for-
skere i både klinisk forskning og basalforskning er invol-
verte. GIR-teamet har arbeidet i mer enn to tiår med forsk-
ning på artrose. De ser på dette internasjonale konsortiet 
som et stort steg i riktig retning mot å kunne identifisere 
ulike typer av kneartrose, som på sikt kan medføre mer 
personlig diagnostisering og behandling.

«Deltagelse i APPROACH er et 
stort steg mot identifisering av 
ulike kneartrose-fenotyper»
Til nå, mellom februar og juni 2018, har GIR-teamet scre-
enet 58 pasienter, hvorav 43 har blitt inkludert i studien. 
Dette har blitt oppnådd takket være bemerkelsesverdige 
bidrag og forpliktelser fra pasienter, og et nært samarbeid 
med fagfolk fra radiologienheten ved CHUAC.

APPROACH i

La Coruña 
Spania

APPROACH NYHETSBREVET NUMMER 2

Kvalitetskontroll
Tre friske frivillige (alle en del av ledergruppa 
til APPROACH) har reist rundt til de ulike 
medisinske sentrene i Europa for å gjennomgå 
en MR-skanning i APPROACH. Målet er å se 
etter likheter mellom sentrene (som en del av en 
kvalitetskontroll). Alle disse MR-undersøkelsene 
har skjedd innen én uke!

Del ideer
Sjouke Dekker (nederlandsk medlem av 
pasientrådet) besøkte UMC Utrecht under det 
første besøket for to APPROACH-deltagere. 
Han spurte dem om opplevelsene deres, og et 
evalueringsskjema er under utforming for å gi 
pasienter muligheten til å dele sine ideer om 
prosjektorganisasjonen med forskere.

Bli kjent med dem bedre
Forskningssykepleiere ved UMC Utrecht kjører 
over hele Nederland for å innhente blod- og 
urinprøver av fastende studiedeltagere. De går 
til og med til campingplasser og de besøker folk 
på jobb. Det er virkelig hyggelig å se hvordan 
APPROACH-deltagerne bor og å bli bedre kjent 
med dem.

Mer oppmerksomhet
APPROACH mottar mer og mer oppmerksomhet 
på internasjonale konferanser og symposier, 
gjennom muntlige presentasjoner og 
plakatpresentasjoner. 

Mer informasjon
Dette nyhetsbrevet utgis på nederlandsk, 
engelsk, fransk, norsk og spansk, og er 
tilgjengelig på nettstedet (www.approachproject.
eu). På nettstedet er det også mer informasjon 
om prosjektet, siste nytt og Twitter-innlegg. 
Spesifikke deler er tilgjengelig på hvert språk.

GaitSmart er ikke underholdning, men 
en svært seriøs måler av kinematikken 
ved gange og en viktig del av søken 
etter bedre forståelse og behandling 
av artrose. Fra Oslo til La Coruña, er 
deltagere nysgjerrige på å vite mer 
om denne nye teknologien. Derfor ba 
APPROACH-teamet Diana Hodgins, 
regnet som GaitSmarts «mor», om å 
snakke om hennes oppfinnelse og seg 
selv.

«Sammen med mannen min 
Denis, lanserte vi GaitSmart 
i 2009»  

Diana Hodgins (med bachelorgrad i 
maskinell prosjektering og en doktor-
grad ved Universitetet i Hertfordshire i 
Storbritannia), virker som en ekte opp-
finner med sine 30 patenter på ulike 
sensorer og deres medisinske bruk. I 
løpet av de siste årene har hun vært 
hedret flere ganger (for eksempel ved 
prisen «årets kvinnelige oppfinner» i 
magasinet Industry, og en æresdok-
torgrad fra Universitetet i Hertfordshire 
for hennes tjeneste innen nyskapning).   
Diana Hodgins: «Jeg har alltid hatt en 
sterk interesse for å utvikle verktøy for 
å forbedre diagnostisering og rehabili-

GaitSmart er seriøs moro

tering for enhver tilstand som påvirker en 
persons mobilitet. Sammen med mannen 
min, Denis, etablerte vi vår egen virksom-
het ETBH i 1997, og lanserte GaitSmart 
i 2009, med mottoet: Mobilitet er makt. 
Mobilitet er livet.»

Hva er forholdet mellom kneartrose og 
gange?
Diana Hodgins: «Pasienter som lider av 
kneartrose tilpasser gangen sin for å unn-
gå smerter. Først stivner knærne ved be-
lastning, og når tilstanden utvikler seg re-
duseres også evnen til å bøye kneet. Men 
det kan imidlertid være andre endringer i 
tillegg, siden det blir ukomfortabelt å gå.  
For eksempel kan det hende at skrittiden 
økes og at skrittlengden reduseres, og 
begge disse reduserer ganghastigheten.”

Hva håper vi å få fra denne målingen?
Diana Hodgins: «I APPROACH-prosjektet 
er målet å identifisere typiske gangmøn-
stre som er unike for kneartrose og som 
endrer seg med alvorlighetsgraden av 
tilstanden. Med 300 pasienter målt med 
Gaitsmart ved tre anledninger, og med 
deres tilhørende bildediagnostikk, vil det 
være mulig å finne ut hvilke sammenhen-
ger det er mellom ulike gangparametre og 
alvorlighetsgraden av kneartrose.»

«Takket være APPROACH vil 
det være mulig å fastslå even-
tuelle sammenhenger mellom 
gangparametre og alvorlighets-
graden av kneartrose»

Ville en regelmessig gangeanalyse 
kunne hjelpe oss med å forutse ledd-
problemer?
Diana Hodgins: «Vi har sett at det skjer 
bekymringsfulle endringer i gangen alle-
rede på tidlig stadier av kne- og hoftear-
trose. GaitSmart teknologien er ikke til-
gjengelig i den kliniske hverdagen ennå. 
I fremtiden tenker vi at det vil kunne være 
gunstig hvis folk med risiko for artrose 
hadde sjekket gangen for å fastslå om de 
viser tegn på begynnende leddproblemer. 
Som med enhver tilstand, hvis den opp-
dages tidlig nok, har man flere tilgjengeli-
ge alternativer.»

Alle som deltar i APPROACH som pasient vil oppleve den samme spek-
takulære og uvanlig testen, GaitSmart. Det både ser ut og føles litt futu-
ristisk – der man går som en robot med stropper festet på bena. Til-
skuere tror ofte at folk blir styrt av en datamaskin, eller de forventer en 
forestilling av Michael Jacksons ‘moonwalk’ ...

GaitSmart bruker sensorer som er 
festet på kroppsdelene for å måle 
gangens kinematikk. Testen går ut 
på å feste stroppene på pasienten, 
slå sensorene på og sette dem inn 
i lommene. Pasienten går deretter 
10–15 skritt, snur og går tilbake. 
Sensorene og stroppene fjernes 
deretter, og sensorene blir koblet til 
en PC for å generere en rapport. Hele 
prøven fra påstropping til rapport tar 
omtrent ti minutter, og gir nøyaktige 
resultater hver gang. En enkel og 
forståelig rapport bruker trafikklys til å 
fremheve parametere som er utenfor 
normale grenser. Pasientene forstår 
deretter bedre hvordan de tilpasser 
gangen sin på grunn av artrose.

GaitSmart
Revmatologisk forskningsgruppe
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Kvalitetskontroll
Tre friske frivillige (alle en del av ledergruppa 
til APPROACH) har reist rundt til de ulike 
medisinske sentrene i Europa for å gjennomgå 
en MR-skanning i APPROACH. Målet er å se 
etter likheter mellom sentrene (som en del av en 
kvalitetskontroll). Alle disse MR-undersøkelsene 
har skjedd innen én uke!

Del ideer
Sjouke Dekker (nederlandsk medlem av 
pasientrådet) besøkte UMC Utrecht under det 
første besøket for to APPROACH-deltagere. 
Han spurte dem om opplevelsene deres, og et 
evalueringsskjema er under utforming for å gi 
pasienter muligheten til å dele sine ideer om 
prosjektorganisasjonen med forskere.

Bli kjent med dem bedre
Forskningssykepleiere ved UMC Utrecht kjører 
over hele Nederland for å innhente blod- og 
urinprøver av fastende studiedeltagere. De går 
til og med til campingplasser og de besøker folk 
på jobb. Det er virkelig hyggelig å se hvordan 
APPROACH-deltagerne bor og å bli bedre kjent 
med dem.

Mer oppmerksomhet
APPROACH mottar mer og mer oppmerksomhet 
på internasjonale konferanser og symposier, 
gjennom muntlige presentasjoner og 
plakatpresentasjoner. 

Mer informasjon
Dette nyhetsbrevet utgis på nederlandsk, 
engelsk, fransk, norsk og spansk, og er 
tilgjengelig på nettstedet (www.approachproject.
eu). På nettstedet er det også mer informasjon 
om prosjektet, siste nytt og Twitter-innlegg. 
Spesifikke deler er tilgjengelig på hvert språk.

GaitSmart er ikke underholdning, men 
en svært seriøs måler av kinematikken 
ved gange og en viktig del av søken 
etter bedre forståelse og behandling 
av artrose. Fra Oslo til La Coruña, er 
deltagere nysgjerrige på å vite mer 
om denne nye teknologien. Derfor ba 
APPROACH-teamet Diana Hodgins, 
regnet som GaitSmarts «mor», om å 
snakke om hennes oppfinnelse og seg 
selv.

«Sammen med mannen min 
Denis, lanserte vi GaitSmart 
i 2009»  

Diana Hodgins (med bachelorgrad i 
maskinell prosjektering og en doktor-
grad ved Universitetet i Hertfordshire i 
Storbritannia), virker som en ekte opp-
finner med sine 30 patenter på ulike 
sensorer og deres medisinske bruk. I 
løpet av de siste årene har hun vært 
hedret flere ganger (for eksempel ved 
prisen «årets kvinnelige oppfinner» i 
magasinet Industry, og en æresdok-
torgrad fra Universitetet i Hertfordshire 
for hennes tjeneste innen nyskapning).   
Diana Hodgins: «Jeg har alltid hatt en 
sterk interesse for å utvikle verktøy for 
å forbedre diagnostisering og rehabili-

GaitSmart er seriøs moro

tering for enhver tilstand som påvirker en 
persons mobilitet. Sammen med mannen 
min, Denis, etablerte vi vår egen virksom-
het ETBH i 1997, og lanserte GaitSmart 
i 2009, med mottoet: Mobilitet er makt. 
Mobilitet er livet.»

Hva er forholdet mellom kneartrose og 
gange?
Diana Hodgins: «Pasienter som lider av 
kneartrose tilpasser gangen sin for å unn-
gå smerter. Først stivner knærne ved be-
lastning, og når tilstanden utvikler seg re-
duseres også evnen til å bøye kneet. Men 
det kan imidlertid være andre endringer i 
tillegg, siden det blir ukomfortabelt å gå.  
For eksempel kan det hende at skrittiden 
økes og at skrittlengden reduseres, og 
begge disse reduserer ganghastigheten.”

Hva håper vi å få fra denne målingen?
Diana Hodgins: «I APPROACH-prosjektet 
er målet å identifisere typiske gangmøn-
stre som er unike for kneartrose og som 
endrer seg med alvorlighetsgraden av 
tilstanden. Med 300 pasienter målt med 
Gaitsmart ved tre anledninger, og med 
deres tilhørende bildediagnostikk, vil det 
være mulig å finne ut hvilke sammenhen-
ger det er mellom ulike gangparametre og 
alvorlighetsgraden av kneartrose.»

«Takket være APPROACH vil 
det være mulig å fastslå even-
tuelle sammenhenger mellom 
gangparametre og alvorlighets-
graden av kneartrose»

Ville en regelmessig gangeanalyse 
kunne hjelpe oss med å forutse ledd-
problemer?
Diana Hodgins: «Vi har sett at det skjer 
bekymringsfulle endringer i gangen alle-
rede på tidlig stadier av kne- og hoftear-
trose. GaitSmart teknologien er ikke til-
gjengelig i den kliniske hverdagen ennå. 
I fremtiden tenker vi at det vil kunne være 
gunstig hvis folk med risiko for artrose 
hadde sjekket gangen for å fastslå om de 
viser tegn på begynnende leddproblemer. 
Som med enhver tilstand, hvis den opp-
dages tidlig nok, har man flere tilgjengeli-
ge alternativer.»

Alle som deltar i APPROACH som pasient vil oppleve den samme spek-
takulære og uvanlig testen, GaitSmart. Det både ser ut og føles litt futu-
ristisk – der man går som en robot med stropper festet på bena. Til-
skuere tror ofte at folk blir styrt av en datamaskin, eller de forventer en 
forestilling av Michael Jacksons ‘moonwalk’ ...

GaitSmart bruker sensorer som er 
festet på kroppsdelene for å måle 
gangens kinematikk. Testen går ut 
på å feste stroppene på pasienten, 
slå sensorene på og sette dem inn 
i lommene. Pasienten går deretter 
10–15 skritt, snur og går tilbake. 
Sensorene og stroppene fjernes 
deretter, og sensorene blir koblet til 
en PC for å generere en rapport. Hele 
prøven fra påstropping til rapport tar 
omtrent ti minutter, og gir nøyaktige 
resultater hver gang. En enkel og 
forståelig rapport bruker trafikklys til å 
fremheve parametere som er utenfor 
normale grenser. Pasientene forstår 
deretter bedre hvordan de tilpasser 
gangen sin på grunn av artrose.

GaitSmart
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London. 

Jeg har brukt mesteparten av arbeidslivet mitt i skolevesenet, som 
foreleser i engelsk litteratur, helt til jeg sluttet for ti år siden da jeg 
var 47, på grunn av dårlig helse. Jeg arbeider nå for Open Univer-
sity, hvor jeg kan arbeide hovedsakelig på nettet og hjemmefra.
 
«Pasientrådet er der for påminne forskere om hvordan 
det er å leve med artrose i det virkelige liv»

Som alle medlemmer i pasientrådet, så vet jeg hvordan det er å 
leve med artritt. Jeg utviklet leddgikt da jeg var 26 år, og artrose 
for syv år siden. Selv om det fi nnes fl ere nye og eff ektive behand-

linger for leddgikt, er der fremdeles ingen eff ektive legemidler for 
behandlingen av artrose. Det er derfor jeg er så glad for å være 
en del av APPROACH, fordi det å dele kompetanse er den eneste 
måten å bekjempe denne sykdommen på.

Alt for ofte ser legene og forskerne på pasienter kun i lys av den 
sykdommen eller tilstanden de har, heller enn som individer med 
forskjellige liv og erfaringer. Dette er ikke tilfellet med APPRO-
ACH. Pasientrådet er der for å påminne forskere om hvordan det 
daglige livet med OA er i virkeligheten, og at de skal tenke på 
hele personen og ikke bare sykdommen. Jeg tror også at det er 
pasientene som er eksperter på den opplevde virkeligheten av 
sin egen tilstand. Pasientenes innsikt i tillegg til forskernes per-
spektiv kan bidra til bedre resultater for alle.

«Pasientene er eksperter på den opplevde virkelighe-
ten av sin egen tilstand, og kan gi ny innsikt i de tradi-
sjonelle måtene å tenke på»

I tillegg til APPROACH har jeg vært involvert i Arthritis Research i 
Storbritannia i ni år og er for tiden leder for en fantastisk gruppe 
mennesker kalt “Patient Insight Partners”. Det er ca. 45 av oss, 
alle frivillige, og vi får frem perspektivet og livserfaringen til pasi-
enter med leddgikt og andre muskel- og skjelettlidelser, i all de 
unike forskningsprosjektene som denne organisasjonen støtter. 
Jeg liker virkelig å delta i forskning. Det bidrar til at økt opplevd 
kontroll over sykdommen og min egen fremtid.  Når jeg har tid 
så elsker jeg å lese, se fi lmer, samt lage og spise mat – spesielt 
å spise den!

«Å dele kompetanse er den 
eneste måten å bekjempe 
denne sykdommen på»

Jane Taylor
lederen av pasientrådet hos APPROACH

APPROACH-reisen

Januar 2018
Første pasient vurdert

Mars 2018
Første pasient inkludert

Start på APPROACH-studien

Oppfølgingsbesøk 1
Etter ~6 måneder

Oppfølgingsbesøk 2
Etter ~12 måneder

Oppfølgingsbesøk 3
Etter ~24 måneder

October 2018
Siste pasient planlegges vurdert

Oppfølging på APPROACH-studien

Desember 2018
Siste pasient inkludert

Desember 2020
Slutten på APPROACH-studien

Besøk på sykehuset

Forhåndsvurdering for å se om pasienten 
passer inn i APPROACH-studien

Inkluderingsbesøk
Status i slutten av september

APPROACH: Applied Public-Private Research enabling OsteoArthritis Clinical Headway
Forskningen som har gitt disse resultatene har fått støtte fra Innovative Medicines Initiative Joint 
Undertaking i henhold stipendavtale nr. 115770, med ressurser som er sammensatt av økonomis-
ke bidrag fra EUs 7. rammeprogram (FP7/2007-2013) og tingsinnskudd fra EFPIA-selskapene. Se 
www.imi.europa.eu.

Vurderingsbesøk

Inkluderingsbesøk

Applied Public-Private Research enabling 
OsteoArthritis Clinical Headway

NUMMER 2

NYHETSBREVET 

Full fart fre-
mover med 
APPROACH
Velkommen til den andre utgaven av ny-
hetsbrevet fra APPROACH! Vi skrev til deg 
for seks måneder siden, da APPROACH
sin kliniske studie nettopp hadde blitt 
sparket i gang. Vi er nå, i september 
2018, glade for å meddele deg at fi re av 
fem medisinske sentre har startet rekrut-
teringen. Den kliniske studien fortsetter i 
full fart fremover. 300 pasienter totalt vil 
delta i den kliniske APPROACH-studien, 
og vil bli undersøkt ved fi re legebesøk 
over en periode på to år. Prosjektet fo-
kuserer på osteoartrose i knær (knear-
trose) – en svært vanlig form for artrose 
som har stor betydning for menneskers 
livskvalitet. 
I APPROACHs kliniske studie er vi spesi-
elt interessert i ulike typer kneartrose, for 
eksempel langsom vs. rask progresjon, 
eller kneartrose med spesifi kk endring i 
ben vs. endring i brusk.

«Som pasient i den 
kliniske studien har 
du en viktig rolle i 
prosjektets suksess»

Mange veletablerte metoder som rønt-
gen-undersøkelser og MR-bilder benyt-
tes for å analysere progresjonen av kne-
artrose. I tillegg vil APPROACH utforske 
såkalte «neste generasjon»-metoder, 
som for eksemple helkropps-CT, GaitS-
mart-bevegelsesanalyse og HandScan. I 
denne utgaven av vårt nyhetsbrev vil vi ta 

deg med bak kulissene til GaitSmart-tek-
nologien via et intervju med Diana Hod-
gins, som utviklet teknologien sammen 
med sin mann, Denis. Vi vil også intro-
dusere deg for klinikkteamet i La Coruña, 
Spania, som allerede er ferdig med re-
krutteringen.

Kort sagt så går det fremover med pro-
sjektet. Suksessen til APPROACH har 
ikke gått ubemerket hen: Prosjektet fi kk 
internasjonal oppmerksomhet ved ver-
denskongressen for artrose (OARSI) i 
mai, der forskerne involvert i APPROACH 
presenterte prosjektet i form av tre pla-
katpresentasjoner. Som pasient i den kli-
niske studien har du en viktig rolle i pro-
sjektets suksess.  Vi kan ikke takke deg 
nok for at du deltar, og vi håper at du liker 
å lese dette nyhetsbrevet.

Harrie Weinans
APPROACH-hovedforsker
University Medical Center Utrecht

Jonathan Larkin
APPROACH-koordinator
GlaxoSmithKline

Du mottar dette nyhetsbre-
vet, fordi du deltar i APPRO-
ACH-prosjektet som pasient, 
forsker eller lege. Sammen vil 
vi jobbe mot bedre behand-
ling for pasienter med osteo-
artrose, og hver sjette måned 
vil dette nyhetsbrevet opp-
datere deg om prosjektfrem-
gangen. Hvis du er interessert 
i hyppigere oppdateringer, 
ta en titt på nettsidene våre: 
w w w. approachprojec t .eu .

Sammen
mot bedre
behandlinger


