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HEI.

Velkommen til første utgave
av APPROACH-nyhetsbrevet!
Du mottar dette brevet fordi du
deltar i APPROACH-prosjektet,
enten som pasient, forsker eller
lege. Vi vil gjerne starte med
å takke deg: sammen skal vi
jobbe for bedre behandling av
artrosepasienter.
Selv om det finnes et bredt spekter av
hjelpemidler og behandlinger som kan
lindre smerte og forbedre livskvaliteten,
er det pr. i dag ingen legemidler som kan
stoppe eller reversere utviklingen eller
progresjonen av artrose. Dette er delvis
fordi sykdommen ikke påvirker alle på
samme måte. Generelt eksisterer en mangelfull forståelse for mekanismene som
fører til sykdom hos ulike pasientgrupper.
Det er svært viktig at vi får en bedre forståelse av artrose og at det utvikles bedre
retningslinjer for nye legemiddelstudier.
Dette er grunnen til at EU sammen med
den europeiske legemiddelindustrien har
finansiert APPROACH-prosjektet.
Prosjektet startet opp i 2015 og siden
den gang har data fra mer enn 10 000
pasienter og friske personer blitt lagret i
“APPROACH-databasen”. Dataene inkluderer indikatorer på sykdomsprogresjon

APPROACH-familien: medisinske fagpersoner, data-analytikere, representanter fra
farmasøytisk industri og pasienteksperter

(BIOMARKØRER) og ulike bildemodaliteter, som ble analysert ved hjelp av
BIOINFORMATIKK for å identifisere grupper eller undergrupper av pasienter som
har lignende profiler. APPROACH-studien
som du nå deltar i, vil bli brukt til å bekrefte de undertypene som ble funnet. Definisjon av slike undertyper vil hjelpe til med å
forbedre diagnose og personlig tilpasset
behandling og vil til syvende og sist føre
til bedre pleie for pasientene.
Med dette nyhetsbrevet vil vi holde deg
informert om prosjektets fremgang.
Nyhetsbrevet vil komme ut omtrent hver
sjette måned. Hvis du er interessert i hyppigere oppdateringer, ta en titt på nettsidene våre: www.approachproject.eu.

BIOMARKØRER er biologiske
molekyler eller andre objektive
data (for eksempel bilder) som kan
analyseres i blod, andre kroppsvæsker eller vev. De er indikatorer
på en normal eller unormal biologisk prosess. En biomarkør kan
brukes til å se hvor godt kroppen
reagerer på en behandling for en
sykdom eller tilstand.

BIOINFORMATIKK kombinerer IT,
biologi, matematikk og teknologi
for å analysere og tolke biologiske
data.
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FRA PASIENTRÅDET:

Det handler om pasienten
Velkommen til APPROACHfamilien!
Fordi det er slik vi refererer til den
allsidige og motiverte gruppen av
medisinske forskere, aktører innen
farmasøytisk industri og forskningsdeltakere i APPROACH-studien. Sammen jobber vi mot bedre
diagnostiske metoder og en mer
personlig tilpasset behandling for
artrose.
Det som er unikt med det internatoinal
APPROACH-prosjektet, er at helt siden
den formelle starten av prosjektet, har
pasientrådet blitt aktivt involvert i prosjektets utforming og implementering. Det har
vært “folkets stemme” i dette komplekse
forskningsprosjektet helt fra starten, og
det har ivaretatt interessen til deltakerne:
nemlig deg! Pasientrådet spiller også en
viktig rolle i utviklingen av kommunikasjonsmaterialer og er som sådan involvert
i utgivelsen av nyhetsbrevene som du
kommer til å motta i løpet av studien.
Pasientrådet består av eksperter fra England, Tyskland, Nederland, Norge og Spania som har personlig erfaring med å leve
med artrose. Alle medlemmene i pasientrådet må holde seg oppdatert i sin forståelse av den medisinske informasjonen
og forskningsterminologi – alt på engelsk!
Samtidig er det viktig at de holder bakkekontakten og innser hva en deltakelse i
studien vil føre til for studiedeltakere med
artrose.
I løpet av de siste årene har pasientrådet i stor grad vært involvert i utviklingen
av prosjektplanen og til utarbeidelse av
detaljer i den kliniske studien (relatert til
kommunikasjon og byrden for studiedeltakere). Rådet reviderte også forsknings-

Fem medlemmer av APPROACHs pasientråd i november 2017. Fra venstre til høyre:
Jane Taylor, Maureen Grossman, Sjouke Dekker, Jon Skandsen, Kaoutar Douieb.
protokollen, pasientens skjema for informert samtykke og APPROACH-brosjyren.
I tillegg til etiske aspekter har pasientrådet også fremhevet praktiske detaljer som
kan være relevante for pasienters deltakelse i studien.
Pasientrådet samarbeider over telefon
flere ganger i året. I tillegg arrangerer prosjektet et årsmøte der pasientrådet møter
alle APPROACH-partnere og disipliner for
å utveksle informasjon og meninger. I november 2017 konkluderte denne internasjonale samlingen av medisinske fagpersoner, data-analytikere, representanter fra
farmasøytisk industri og pasienteksperter
følgende: APPROACH er i rute etter planen, og den kliniske studien kan starte!
I 2016 hadde pasientrådet en forelesning
på årsmøtet om viktigheten med å involvere pasienter i medisinsk forskning, og
snakket i fjor med alle forskerne som var
involvert om den individuelle smerteopplevelsen til en artrosepasient. Med disse
presentasjonene ble forskerne midt i alt
forskningsarbeidet og “deadlines” påminnet om målet for innsatsen deres: du - pasienten.

Ta kontakt med oss
Pasientrådet fortsetter å følge utviklingen av den kliniske studien nøye. Som
deltakende pasient er personer som deg
et svært viktig bindeledd. Det er derfor
svært viktig å høre hvordan du opplever
forskningen. Selvfølgelig kan du alltid
diskutere eventuelle personlige spørsmål
med studielegen din. Vi forestiller oss at
du også kanskje ønsker å diskutere tankene dine med andre pasienter, og i så fall
vil vi gjerne høre fra deg. Ta kontakt med
oss på patientcouncil@lygature.org. Alle
e-postmeldinger videresendes til medlemmene av rådet.

“Vi håper at du, akkurat som
oss, raskt kommer til å føle
deg hjemme i APPROACHfamilien!”
APPROACHs pasientråd

Korte fakta
PRESENTASJON av

APPROACHs pasientråd

Artrose (OA) er en av de ti sykdommene som

JANE TAYLOR (STORBRITANNIA)
Reumatoid artritt og artrose; 57 år, universitetslektor;
medlem i Arthritis Research U.K. Patient Insight Group;
medlem i APPROACHs pasientråd

beregninger viser at 9,6 % av menn og 18,0 % av
kvinner over 60 har symptomatisk OA.

MAUREEN GROSSMAN (STORBRITANNIA)
Osteoartritt, to hofteproteser; 72 år, pensjonert kjemilærer,
frivillig i Arthritis Research U.K.

DIETER WIEK (TYSKLAND)
Bekhterevs sykdom (en type artritt), artrose + hofteprotese;
70 år; pensjonert grammatikklærer; visedirektør i Deutsche
Rheuma-Liga; visedirektør for EULAR (fighting rheumatic
& musculoskeletal diseases together); representerer PARE
(people with arthritis and rheumatism in Europe)

JON SKANDSEN (NORGE)
Revmatoid artritt, kneprotese; 57 års alder; pensjonert
IT-forsker; medlem av pasientrådet ved Diakonhjemmet
sykehus i Oslo

KAOUTAR DOUIEB (SPANIA)
Artrose; 22 år; sykepleierstudent

DINY JURG (NEDERLAND)
Artrose; 66 år; pensjonert radiograf; pasientpartner i
CHECK (et stort nederlandsk forskningsprosjekt for artrose
av Dutch Arthritis Foundation)

SJOUKE B. DEKKER (NEDERLAND)
Artrose, hofteprotese; 72 år; pensjonert personalmedlem
kulturelle forhold og taleskribent; pasientpartner i CHECK
(et stort nederlandsk forskningsprosjekt for artrose av
Dutch Arthritis Foundation)

forårsaker mest uførhet i industriland. Globale

Til tross for en stor og voksende sykdomsbyrde
i OA, forlot farmasøytiske selskaper OAlegemiddelutvikling delvis på grunn av vanskeligheter
med å identifisere de riktige pasientene som skulle
behandles.
APPROACH leter etter biologiske markører for
sykdomsutvikling for å gjøre det mulig med kortere
studier med lavere kostnader og større effektivitet
– et eksempel kan være kjemiske indikatorer for
brusknedbrytning som kan detekteres i blod.
Identifisering av pasienter som mest sannsynlig
kommer til å reagere på en gitt behandling, burde føre til

forbedret utvikling og diagnostiske/prognostiske
verktøy som gjør det mulig for OA-pasienter å motta
høyst personlig tilpasset behandling.

APPROACH mottar finansiell støtte fra Innovative
Medicines Initiative (IMI), som er sponset av EU og
den europeiske farmasøytiske industrien.
Dette nyhetsbrevet distribueres på nederlandsk
(APPROACH Nieuwsbrief), engelsk (APPROACH
Newsletter), fransk (APPROACH Bulletin), norsk
(APPROACH Nyhetsbrev) og spansk (Hoja Informativa
APPROACH).

Du kan finne ut mer om prosjektet på
www.approachproject.eu, der du også vil finne siste
nyheter og tweets. Spesifikke seksjoner fra nettsidene
er også tilgjengelig på nederlandsk, fransk, norsk og
spansk.
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Hva vil du si til APPROACH-deltakerne?
Ved hvert besøk må deltakere være på sykehuset i noen timer, fire ganger i løpet av to år. De må gjennomgå mange
tester. Vi er ekstremt takknemlige for at deltakere vil gjøre
dette, spesielt med tanke på at det ikke vil ha noen direkte
fordel for dem. Det er supert at de ser viktigheten og det
større bildet av denne studien og er villige til å delta.
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Hva vil være neste trinn?
Vi utfører nå screening av mulige deltakere. Etter screening
vil data for disse deltakerne bli sendt gjennom en datamodell. Denne modellen bestemmer hvilke deltakere som er
mest egnet for APPROACH. Disse deltakerne vil bli inkludert
i studien, og det betyr at de vil følges opp i to år der det vil
være fire besøk.

Revmatologisk

Hva har blitt gjort til nå?
Alle deltakere i CHECK (Cohort Hip and Cohort Knee by the
Dutch Arthritis Foundation) ble spurt om de ønsker å delta i APPROACH. På nåværende tidspunkt gjennomfører vi
screening av disse pasientene for å se om de egner seg til
APPROACH. Jeg og kollegaene mine har for øvrig jobbet
bak kulissene i noen år allerede med å organisere prosjektet.
Totalt 300 deltakere ved fem sentre i Europa, titalls tester
ved hvert besøk, fire besøk på to år med en streng oppfølgingstid... Alle disse tingene gjør det til en spennende utfordring å koordinere studien, og dette er noe jeg virkelig liker.

Leiden University
Medical Center

Hva liker du mest med den?
Bortsett fra å undersøke deltakere ved besøket, er jeg delvis ansvarlig for logistikken i prosjektet. Planlegging av sykehusbesøk, inkludert MR-skanninger og CT-skanninger av
150 deltakere, er en stor utfordring! Denne utfordringen er
en av de tingene jeg liker med APPROACH. Arbeidet jeg gjør
for APPROACH er svært allsidig. Jeg liker samarbeidet med
deltakerne og alle de internasjonale partnerne. I tillegg til
den medisinske delen får jeg mulighet til å lære hvordan et
slikt prosjekt organiseres.

Invitert til en første
screening

Hvilken rolle har du i APPROACH-prosjektet?
Når deltakere besøker UMC Utrecht, er jeg en av forskerne
de treffer. UMC Utrecht vil inkludere 150 pasienterav de 300
deltakerne som den kliniske studien APPROACH vil inkludere totalt.

Avdeling

Eefje van Helvoort er lege og forsker ved
University Medical Center (UMC) Utrecht.

Inkludert i studien
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Fulgt i 2 år

I FOKUS:

