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lillestRøm: En ny 
type behandling har 
hjulpet mange som 
har sykdommen 
artrose. Lillestrøm-
legen Pål Jeroen 
Husby er en av få som 
tilbyr behandlingen.
Stine LøkStad
stine.lokstad@rb.no
993 56 321

– Jeg kom haltende inn til le-
gen, og gikk ut som en ny 
mann. Behandlingen var veldig 
vellykket, sier Arnfinn Fagerli 
fra Lillestrøm.

I mars i fjor fikk han sykdom-
men artrose i kneet. Dette er en 
sykdom som rammer ledden-
de, og der brusken i leddene 
blir gradvis slitt ned.

Fagerli forteller at han var 
plaget av sykdommen.

– Jeg gikk og haltet i et halvt 
år, og jeg måtte ha smertestil-
lende for å få sove. Det var vel-
dig vondt. Jeg fikk beskjed om 
at jeg var for gammel for opera-
sjon. Alternativet er å opereres 
på en privat klinikk, men det er 

veldig dyrt, og man vet ikke sik-
kert om det blir vellykket. Så 
fikk jeg høre om den nye be-
handlingsmetoden, sier Fager-
li.

Bruker pasientens blod
Pål-Jeroen Husby er fastlege og 
spesialist i ortopedisk kirurgi 
hos Storgata legesenter i Lille-
strøm. Han forklarer at man 
bruker pasientens egne blod-
celler i behandlingen.

– Man tapper pasientens blod 
i et glass. Systemet kalles Cellu-
lar Matrix. Gjennom å behandle 
blodet fremstiller man platerik 
plasma, blandet med Hyalyron-
syre. Alle bestanddelene er på 
denne måten en del av krop-
pens egne celler. Denne plas-
maløsningen sprøyter man så 
direkte inn i leddet. Hele pro-
sessen tar en halvtimes tid, og 
de fleste trenger en eller to be-
handlinger, sier Husby.

Åtte av ti får god effekt
Prisen for behandlingen er 
rundt 4500 kroner.

Målet med behandlingen er å 
stanse artroseutviklingen og 
dempe smertene , og dermed få 

mer bevegelighet og bedre for-
utsetninger for å trene. Fordi 
man bruker stoffer som allere-
de er i kroppen, er det ingen bi-
virkninger ved behandlingen, 
bortsett fra at man kan oppleve 
hevelser de første dagene etter-
på.

Husby har i flere år utført 
denne behandlingen på pasien-
ter med artrose, og opplever 
svært god effekt.

– Åtte av ti pasienter blir bra. 
Den hyppigste årsaken til syk-
meldinger i Norge er muskel- og 
skjelettplager, så det er poten-
sial for å hjelpe mange mennes-
ker. Jeg er den eneste legen som 
har denne behandlingen i Lille-
strøm-området og jeg har sta-
dig mer pågang. Jeg får også 
henvisninger fra andre steder i 
Norge, sier Husby.

I dag er det 45 klinikker i Nor-
ge som tilbyr behandlingen.

slipper smertestillende
Fagerli ble behandlet i august, 
og i dag er kneet hans mye bed-
re. 

– Jeg har vært innom legen på 
kontroll og det ser veldig bra ut. 
Jeg har sluttet å halte og trenger 

ikke lenger smertestillende. Jeg 
fikk høre om gode resultater fra 
utlandet, og hadde ingen be-
tenkeligheter med å prøve det-
te, sier han.

Lege Husby ser mange forde-
ler med behandlingen. Dette er 
en form for regenerativ medi-
sin, som er betegnelsen på me-
toder der man bruker kroppens 
egne celler for å reparere og 
bygge opp skadet vev og celler.

– Når man får diagnosen ar-
trose får man ofte beskjed om 
at behandlingen er trening og 
smertelindring, og veien til 

eventuell operasjon kan være 
lang. Av alle typer regenerativ 
medisin, er dette systemet det 
beste alternativet til en over-
kommelig pris. En annen fin 
ting er at man ikke endrer 
strukturen i kneet og kan få be-
handling senere hvis nødven-
dig. Det fine med regenerativ 
medisin er at man hjelper ledd 
og kroppens vev med å behand-
le seg selv. Jeg har stor tro på 
regenerativ medisin i en rekke 
behandlinger i årene som kom-
mer.

■ Arnfinn slet med artrose 

– Jeg kom haltende 
inn til legen, og gikk 
ut som en ny mann

Fikk aRtRose: Arnfinn Fagerli har blitt kvitt smertene og plagene etter at han ble behandlet av lege Pål-Jeroen Husby. Begge Foto: stine løkstad

sJekkeR kneet: Arnfinn Fagerli  ble behandlet i august i fjor. Han 
har merket god effekt og er kvitt smertene. Lege Pål-Jeroen Husby 
(t.h.) undersøker kneet hans. 

Fakta
 ■ Artrose kalles også slitasjegikt. 
Det er en sykdom som rammer 
leddene, og som gjør at brusken i 
leddet blir gradvis slitt ned.

 ■ Kroppsdelene som rammes oftest 
er knær, fingre og hofter.

 ■ De vanligste symptomene er 
stivhet, smerter, hevelser og 
mindre bevegelighet i leddene.

 ■ Artrose er blant de vanligste 
muskel- og skjelettlidelsene i 
Norge, og forekomsten øker 
kraftig etter 50-års-alderen.

 ■ Behandlingen er som regel 
trening, smertestillende 
medisiner og i noen tilfeller 
kirurgi.

kildeR: helsenoRge, noRsk 
helseinFoRmatikk og stoRe 

medisinske leksikon


