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NSAID
COX-1 og COX-2 DIKLOFENAK IBUPROFEN NAPROKSEN
ARCOXIA CELEBRA VOLTAREN CATAFLAM MODIFENAC

ARTHOTEC IBUX IBUPROFEN NEUROFEN NAPREN
NAPROXEN PROXAN ALBYL-E nyresykdom Hjertesvikt ACE-

hemmere, angiotensin II-antagonister eller diuretika alder
alkoholinntak GI-symptomer

Akutt
Kronisk

Injeksjon
KEENAKORT DEP-MEDROL CELESTON LEDERSPAN SOLU-

MEDROL steril-prosedyre

PLATEBERIKET PLASMA (PRP), HYLURONSYRE
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Behold telefonen på nettleseren

Vi skal bruke den senere
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Paracetamol
� Paracetamol er sikkert og simpelt analgetikum og anvendes som 

basisbehandling ved en rekke smertetilstander i 
bevegelsesapparatet 

� – primært grunnet paracetamol sin beskjedne bivirkningsprofil 
sammenlignet med de gastrointestinale bivirkningene til NSAID.



NSAIDS

� NSAIDs hemmer prostaglandinsyntesen ved å bindes reversibelt 
og kompetitivt til enzymet cyklooksygenase (COX) som finnes i to 
isoformer, COX-1 og COX-2. 

� COX-1 er konstitutivt uttrykt i de fleste vev og sørger for celle- og 
organhomeostase

� COX-2 er induserbart og øker ved inflammasjon og 
smertetilstander.



NSAID

� COX-1 er viktigere enn COX-2 når det gjelder produksjon av 
slimhinnebeskyttende prostaglandiner i ventrikkelen. 

� For nyrefunksjon er både COX-1 og COX-2 viktig. 

� COX-2 fører til økt produksjon av prostasyklin (PGI2), som har 
vasodilaterende egenskaper og bidrar til å opprettholde normal 
endotelfunksjon. 



NSAID

� Ved inflammatoriske reaksjoner er det særlig COX-2 som bidrar til 
å produsere prostaglandiner som forsterker 
inflammasjonsprosessen. 

� De terapeutiske effektene av NSAIDs skyldes hovedsakelig hemming 
av COX-2, mens bivirkninger og akutt toksisitet antas å skyldes 
hemming av COX-1.



NSAID

� NSAIDs er en av de viktigste årsakene til sykehusinnleggelser som 
følge av legemiddelbivirkninger. 

NSAIDs står for 10-20% av alle sykehusinnleggelser på grunn av 
bivirkninger 

Take home message



NSAID
� COX-2-selektivitet gir størst risikoøkning for kardiovaskulære

bivirkninger, mens økende grad
av COX-1-hemming gir høyere risikoøkning for mage/ tarm-
bivirkninger. 

Take home message



NSAID



NSAIDS � Effekten av NSAIDS på smerte inntrer i løpet av få dager, og hvis 
det ikke er effekt innenfor en uke, bør behandlingen opphøre. 

Take home message



NSAIDS
� Det er ingen sikker forskjell på virkningen av de ulike NSAIDS. 

Effekten økes ved stigende dose, men flater av etter dose 
responskurven. 



� Effekten av NSAIDS ved langtidsbehandling er ikke 
velunderbygget, grunnet risiko for bivirkninger bør man generelt 
anbefale å behandle så kort tid som mulig. 



NSAIDS

� NSAIDS gir økt forekomst av GI komplikasjoner, som kan opptre 
på hvilket som helst tidspunkt i behandlingen. 

� Denne risikoen er i sær vesentlig hos eldre.

� Ta hensyn til AK-behandling eller ulcus i anamnesen.

� Vurder suppelement med H2-reseptorblokker. 



NSIAD
� Cox-2 hemmere har ikke større effekt en tradisjonelle NSAID. Cox 

2 gir riktig nok færre alvorlige GI-bivirkninger, MEN økt hyppighet 
for kardivaskulære hendelser. 



Take home message

COX-2-selektivitet gir størst risikoøkning for kardiovaskulære bivirkninger

COX-1-hemming gir høyere risikoøkning for mage/tarm-bivirkninger

Naproksen ga ingen økning i alvorlige vaskulære hendelser



Noen viktige 
interaksjoner 
med NSAID-
preparater:

Acetylsalisylsyre og andre platehemmere à økt blødningsrisiko

Warfarin og nye orale antikoagulantia à økt blødningsrisiko

ACE-hemmere og angiotensin 2-antagonister à NSAIDs motvirker effekten av disse 
midlene àØkt risiko for nyresvikt

Andre midler som brukes mot høyt blodtrykk eller hjertesvikt à NSAIDs kan motvirke 
effekten av disse midlene

Litium à nedsatt utskillse av litium med risiko for bivirkninger av dette preparatet

Metotreksat à nedsatt utskillse av metotreksat med risikofor bivirkninger av dette 
preparatet

Andre legemidler som kan gi nedsatt nyrefunksjon som bivirkning à ekstra stor risiko 
for redusert nyrefunksjon



NSAIDS

Take home message



Hovedbudskap

Hvis mulig; unngå selektive 
COX-2-hemmere og diklofenak, 
bruk naproksen i kortest mulig 
tid, eventuelt under dekke av en 
protonpumpehemmer.

Eldre og de med hjerte/kar 
risiko, nedsatt nyrefunksjon og 
de som bruker ACE-hemmere, 
AII-blokkere og diuretika er 
spesielt utsatt.

Ved overflatiske bløtdelsskader 
eller smerter i hudnære ledd 
som hender, knær og ankler vil 
NSAID-gel være et godt 
alternativ.

Mange vil alene eller i tillegg ha 
god nytte av paracetamol.

Take home message





NSAID

Take home message



Annet

� Når en pasient opplever utilstrekkelig effekt eller uakseptable 
bivirkninger under behandling med paracetamol kan man 
supplere med et opioid.

� Virkning og bivirkning av opioid er velkjent, bruken bør begrenses 
på grunn av risiko for avhengighet. 



Topikale
analgetika 

� Det finnes flere geler, kremer og plastre som inneholder
ibuprofen, ketoprofen, piroxicam eller diclofenac i varierende 
konsentrasjoner. Det er litteraturmessig evidens for relativt god 
effekt av midlene på smerte, men det er ikke helt forstålig i 
betraktning av lav penetrans og biotilgjengelighet. 

� Det er meget beskjedene bivirkninger (erytem, kløe, irritasjon, 
varmefølelse og kontaktallergi, kan også gi opphav til 
fotosensitivitet)



Injeksjoner 
� Glukokortikoidinjeksjon. 

� Plateberiket plasmainjeksjon (PRP) 

� Hyalaluronsyre



Glukokortikoid
injeksjon

� Kan avhjelpe akutt oppbluss av inflammatorisk betingede smerter 
i bevegelsesapparatet.  

� Den altoverveiende evidens på området omhandler 
kortidsvirkningen, som er velbeskrevet innenfor de første uker og 
ikke signifikant over 4 uker. 



Glukokortikoid
injeksjon

� Injeksjon av binyrebarkhormon anvendes i vid utstrekning ved 
oppblussen av inflammatorisk leddlidelse, men bør på bakgrunn 
av bivirkning ikke benyttes for ofte – dvs ikke hyppigere enn hver 
3. mnd på f.eks kneleddsartrose. 

� Lengrevarende systematisk bruk er kun undersøkt i enkelttilfeller 
hvor det ble anvendt injeksjon på kneleddsatrose hver 3 mnd i 2 år 
uten erkjennelige bivirkninger. 



Glukokortikoid
injeksjon

� Hvis man velger å anvende glukokortikoid injeksjon på ledd bør 
man forsikre seg at det andvendte glukokortikoid kommer inn i 
leddet, f.eks med ultralydveiledet injeksjon. 



Glukokortikoid
injeksjon

� Sterilprosedyre

� Førstevalg Depo-Medrol (evt Celeston) til injeksjon omkring sener, 
bursa, og ledd.

� Styr unna Lederspan grunnet risiko for vevsskade fettvevsnekrose. 

� Intraartrikulært i andre ledd enn kanskje kne og skulder bør gjøres 
av spesialist.

� OK med 1-2 inj, hvis manglende bedring henvis spesialist. 



Plateberiket
plasma (PRP)
injeksjon

� PRP Autologt blod eller blodplaterikt plasma injisert i senene 
antas å stimulere en lokal inflammatorisk respons. National 
Institute for Health and Care Excellence (NICE) anbefaler autologe
blodprodukter til behandling av tendinopati; Men deres 
effektivitet er usikker.En randomisert studie rapporterte ingen 
forskjell i utfallet mellom pasienter som fikk blodplanteriktige 
plasmainjeksjoner og saltinjeksjon. Imidlertid gjennomgikk 
saltinjeksjonsgruppen også nåling av senen, som kan ha hatt en 
terapeutisk effekt.

� Mange spørsmål rundt plateberiket plasma står fortsatt ubesvart. 
Vi trenger bedre metoder for å standardisere og klassifisere 
løsningen, slik at studier kan reproduseres og sammenliknes.



Hyalaluronsyre
injeksjon � Hyalaluronsyre – har ingen sikker effekt på kneleddsartrose og kan 

ikke anbefales som behandling herav. 



Diskusjon
� Aktører «reklamerer» med at ultralydveiledet injeksjon 

er sikrere og bedre enn den legen eventuelt selv setter 
uten ultralyd.





Statement
� Det finnes ikke dekning i litteraturen for at ultralydveiledet 

injeksjon gir bedre effekt enn de som settes uten ultralyd. 





� NIMF oppfordrer sine medlemmer til å foreta riktige valg på vegne 
av sine pasienter. Det å foreskrive medikamenter som andre skal 
administrere er svært betenkelig, og vi vil fraråde dette. 



Oppsummering

� Velg Vimovo (Naproksen) fremfor Voltaren (Diklofenak)
� Kortidsmulig tid, forvent effekt innen 1 uke
� Obs bivirkningsprofil

� Steroidinjeksjon fremfor peroral behandling
� OK med 1-2 injeksjoner, henvis videre hvis manglende respons

� Ikke start peroral steroidbehandling hvis du henviser til
revmatolog



HJEMMESIDE

WWW.LEGEOGKIROPRAKTOR.NO

http://www.legeogkiropraktor.no/


TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!
Kontakt meg gjerne på telefon eller mail for en kollegial prat.

Ulriksdal 2, Helsepark 
Bergen, Hordaland
0047 91807277
oystein@odegaard-olsen.no

Kontakt:
facebook.com/legekiropraktor/

www.linkedin.com/in/øystein-theodor-ødegaard-olsen-b9bb7939

Følg meg:


