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Innspillskjema forslag/metodevarsler
Alle har anledning til å komme med tilleggsopplysninger til en metode (forslag/metodevarsel) som er
foreslått for nasjonal metodevurdering før den behandles av Bestillerforum RHF. Bruk dette skjema
for å gi innspill til forslag/metodevarsler på metoder som har status «Forslag mottatt/åpent for
innspill».
Innsendte skjema vil bli publisert i sin helhet på nyemetoder.no. Dersom det er nødvendig
informasjon for utfylling av skjemaet som ikke kan offentliggjøres ta kontakt med sekretariatet før
innsending.
NB! Leverandører/produsenter bruker spesielle skjemaer for innspill, se leverandører.
Jeg er klar over at skjemaet vil bli publisert i sin helhet (kryss av):
☒
Jeg har fylt ut punkt 5 nedenfor «Interesser og eventuelle interessekonflikter» (kryss av): ☒

1.Hvilken metode
Metodens ID nummer*:
Metodens tittel:

ID2017_088
Hyperbar oksygenbehandling (HBO) ved
forebygging eller behandling av osteonekrose

*ID2016_XX

2. Opplysninger om den som gir innspill
Fornavn, Etternavn
Hans Ree
Eventuell organisasjon/arbeidsplass
privat, forslagsstiller
Kontaktopplysninger (e-post og/eller
ree@dialogen.no
telefon)
3. Har du opplysninger om bruken av metoden i Norge i dag?
Hvis metoden er i bruk:
Fra hvilket tidspunkt har det vært i bruk:
1994 (Haukeland sykehus)

Ja/Nei

Nevn eventuelt(le) sted(er) den er i bruk:
Akutt HBO-behandling foregår ved Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø, Haukeland
Universitetssykehus i Bergen og Oslo Universitetssykehus-Ullevål i Oslo.
Elektiv HBO-behandling skjer ved Haukeland Universitetssykehus.

3. Er du det kjent med behandlingsalternativer til metoden som bør løftes frem?
I så fall beskriv kortfattet:
Osteonekrose fører til beindød i bl.a hoftekuler (femurnekrose). Alternativ behandling er
utskiftning av hofteledd med proteser. Operasjonen er dyr (>150.000) og omfattende, og med
høye samfunnsmessige kostnader til sykemelding, opptrening mv. For unge pasienter må
protesen skiftes hvert 10-20 år, og kostnadene ca dobles ved neste operasjon.
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Osteonekrose som skyldes medisinering i kreftbehandling medfører også at hofteoperasjon
medfører risiko for større komplikasjoner pga nedsatt almenntilstand etter kreftbehandling.

4. Er metoden aktuell for den norske spesialisthelsetjenesten?
I så fall beskriv kortfattet:
Metoden er allerede i bruk i norsk helsetjeneste.
Det er kun bruk av metoden på indikasjonen osteonekrose/femur-nekrose ("Femoral head
necrosis”) som skal formelt godkjennes som tillegg til alle dagens indikasjoner som behandles
i trykkammer (HBOT).

4. Øvrige kommentarer
• Metoden har i alle årene vist seg å ha minimale bivirkninger, men ha god effekt på mange
indikasjoner.
• Marginalkostnadene ved 60-80 behandlinger er ikke mer enn det en bandasje koster. Det er
kun oksygenet som blir tilleggskostnaden for en ny pasient når kammeret likevel kjøres og
har ledige plasser. For enmanns-kammer er også ressursene allerede til stede.
• Alternative behandlingsmetoder er omfattende operasjoner med innlegging av proteser i
hofter og andre ledd. Dette koster helsevesenet ca 150.000 per operasjon og i tillegg
kommer sykemelding, opptrening og tapte skatteinntekter for samfunnet. I tillegg kan
komplikasjoner oppstå, og for unge pasienter må protesene skiftes hvert 10-20 år.
• Resultatene av de siste årenes forskning/studier viser en klar sannsynlighetsovervekt for at
HBO har god effekt på osteonekrose.
• Sett i forhold til de minimale kostnadene ved HBO-behandling, høy sannsynlighet for meget
godt resultat på osteonekrose, og de store samfunnskostnadene ved operasjon som
alternativ behandling, bør innstillingen være åpenbar.
• Avgrensning av indikasjonen kan være at den tilbys pasienter som har blitt påført skader,
osteonekrose, som følge av gjennomgått kreftbehandling.
• Avgrensning av metodevurderingen bør være en rask gjennomgang og oppsummering av
den omfattende dokumentasjonen, herunder forskningsrapporter og metastudier, som
foreligger vedrørende HBO-behandling av osteonekrose. Jf. forslagsskjemaet.
• Metodevurderingen bør også understreke at MRI-undersøkelse bør vurderes straks
pasienter som har gjennomgått kreftbehandling, opplyser om smerter i hofter eller andre
ledd, og at det deretter som akutt behandling iverksettes HBO-behandling.
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5. Interesser og eventuelle interessekonflikter
Beskriv dine/deres relasjoner eller aktiviteter som kan påvirke, påvirkes av eller oppfattes
av andre å ha betydning for den videre håndteringen av metoden som foreslås
metodevurdert. (Eksempler: Du/dere har økonomiske interesser i saken. Du har eller har
hatt oppdrag i tilslutning til eller andre bindinger knyttet til metoden eller aktører som
har interesser i metoden.)
Beskriv kortfattet:
Jeg har en relasjon til en ung person med skader etter leukemibehandling.
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