
Kort klinisk retningslinje vedr. 
1. Titel: Postoperativ intraartikulær injektion af lokalanalgetika ved 

artroskopisk knækirurgi 
 
Bør der gives intraartikulær injektion af lokalanalgetika i forbindelse med artroskopisk knækirurgi 
ved afslutning af proceduren? 
 
Anbefaling: 
 
På baggrund af den foreliggende evidens kan der ikke gives anbefaling for eller imod. 
Der er begrænset forskel i VAS ved injektion af lokalanalgetika (LA) postoperativt ved elektiv 
artroskopisk knækirurgi sammenlignet med placebo. Det er usikkert om denne forskel er klinisk 
relevant. Ydermere findes der svag evidens for at LA er kondrotoksisk. Bivirkningsprofil og effekt 
bør overvejes. LA kan bruges, som aktivt tilvalg i tilfælde, hvor anden smertebehandling ikke 
findes hensigtsmæssig.  
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5. Baggrund for valg af spørgsmål 
 

Intraartikulær analgetika er under mistanke for at kunne føre til kondrolyse i forbindelse med 
artroskopisk kirurgi.  
Et systemisk review fra 20151 fandt 18 case serier og 23 laboratoriestudier, som har set på 
sammenhængen mellem brug af intraartikulær lokalanalgetika og kondrotoksicitet Langt de fleste 
tilfælde af kondrolyse er observeret efter kontinuerlig indgift af LA. 4 ud af 163 cases med 
kondrolyse var observeret efter indgift af en enkelt bolus-injektion i forbindelsen med artroskopi.  
Laboratoriestudier med dyreforsøg har vist kondrotoksicitet ved brug af bupivacain, og i mindre 
grad ropivacain og mepivacain.  
Et retrospektivt studie2 viste en risiko for kondrolyse på 28% i gruppen som havde fået kontinuerlig 
infusion af bupivacain (0% i kontrolgruppen). I klinisk praksis er toksiciteten primært observeret 
efter kontinuerlig indgift af særligt bupivacain. Total dosis, koncentration og eksponeringsperiode 
synes alle at være afgørende for den kondrotoksiske virkning.  
Der skal i denne korte kliniske retningslinje undersøges, hvorvidt der findes en klinisk relevant 
forskel i VAS ved intraartikulær injektion af LA postoperativt.  
 
 
 



6. Denne retningslinje omhandler 
 
P: +18 år som får foretaget artroskopisk knækirurgi 
I: Ingen anvendelse af intraartikulær lokalbedøvelse 
C: Anvendelse af intraartikulær lokalbedøvelse 
O: Smerter  
 

7.   Anbefaling 
 
På baggrund af den foreliggende evidens kan der ikke gives anbefaling for eller imod. Der er 
begrænset forskel i VAS ved injektion af lokalanalgetika (LA) postoperativt ved elektiv 
artroskopisk knækirurgi sammenlignet med placebo. Det er usikkert om denne forskel er klinisk 
relevant. Ydermere findes der svag evidens for at LA er kondrotoksisk. Bivirkningsprofil og effekt 
bør overvejes. LA kan bruges, som aktivt tilvalg i tilfælde, hvor anden smertebehandling ikke 
findes hensigtsmæssig.  
 (+) 
 
Følgende symboler, indikerer styrken af anbefalingerne: 
↑↑ = Stærk anbefaling for 
↑ = Svag/betinget anbefaling for 
↓ = Svag/betinget anbefaling imod 
↓↓ = Stærk anbefaling imod 
√ God praksis. Anvendes hvor der ikke findes evidens på området, men hvor arbejdsgruppen ønsker 
at fremhæve 
særlige aspekter af anerkendt klinisk praksis. 
Følgende symboler angiver evidensniveau: 
(+)(+)(+)(+) = Høj 
(+)(+)(+) = Moderat 
(+)(+) = Lav 
(+) = Meget Lav 
 

8.   Litteraturen  
 
Litteraturen, der er inkluderet for det fokuserede spørgsmål, er følgende:  
• Guideline: 0  
• Systematisk review: 33-5  
• Randomiseret klinisk studie som er publiceret efter seneste review: 16  
 
I de systematiske review vurderes forskellige typer lokalanalgetika.  
Systematiske reviews, publiceret inden for de sidste 10 år er inkluderet, hvis de har et acceptabelt 
metodisk niveau vurderet ved en AMSTAR (A MeaSurement Tool to Assess systematic Reviews) 
score på minimum 7 ud af 11 mulige. Øvrige studier er kun inkluderede hvis de er publicerede efter 
det seneste review. 
 

9.   Evidens  
 
I dette afsnit laves gennemgang af evidensen for hvert enkelt type lokalanalgetika, hvor der er 
fundet relevante data. Den samlede anbefaling ses i afsnit 7. 



 
Morfin5: Der findes ingen signifikant forskel i VAS ved intraartikulær injektion af morfin efter 
artroskopisk knækirurgi. Svag anbefaling imod ↓ (+)(+) 
 
Bupivacain3: Der findes en signifikant lavere VAS efter injektion af bupivacain postoperativt 
sammenlignet med placebo, med bedste effekt efter 2 timer hvor VAS er -10,7mm, effekten aftager 
til -3,5mm på VAS efter 24 timer. Hvorvidt denne forskel er klinisk relevant er usikkert, og grundet 
den mulige kondrotoksiske effekt kan der på foreliggende litteratur ej gives anbefaling for eller 
imod → Der kan ikke anbefales for eller imod (+)(+) 
 
Ropivacain4: Der findes en signifikant lavere VAS efter injektion af ropivacain postoperativt 
sammenlignet med placebo, med bedste effekt efter 2-8 timer med VAS -11,9mm, effekten aftager 
ligeledes over tid, faldende til -7mm efter 24 timer sammenlignet med placebo.  Hvorvidt denne 
forskel er klinisk relevant er usikkert, og grundet den mulige kondrotoksiske effekt kan der på 
foreliggende litteratur ej gives anbefaling for eller imod → Der kan ikke anbefales for eller imod 
(+)(+) 
 
Ketamin6: Der rapporteres fra et RCT at der er en effekt, studiet angiver ikke en absolut værdi for 
VAS, og er af metodisk lav kvalitet. → Der kan ikke anbefales for eller imod 
 
 
 

10.    Arbejdsgruppens overvejelser 
 

Anlæggelse af lokalanalgetika efter artroskopisk knækirurgi er standardpraksis på de fleste 
hospitaler i Danmark. Nyere studier viser at lokalanalgetika har en kondrotoksisk effekt1.  
Det er velkendt at statistisk signifikans ikke nødvendigvis er det samme som klinisk relevans. 
Minimal Clinical Important Difference (MCID) kan bruges til at angive en ændring med reel 
betydning for patienterne. MCID for VAS er ikke en konstant værdi, men afhænger af konteksten, 
og der angives varierende værdier i litteraturen. Et studie publiceret i British Journal of 
Anaesthesia7 angiver MCID for postoperative smerter til 9,9 mm målt med VAS og har inkluderet 
patienter fra flere kirurgiske specialer, hvor ortopædkirurgiske patienter udgør et mindretal. Et 
andet studie fra The Journal of Arthroplasty8 angiver MCID til en VAS på -22,6 mm for patienter 
der får total knæalloplastik. Der findes ikke en MCID-værdi, der direkte kan overføres til de første 
timer efter artroskopisk knækirurgi og derfor må MCID i dette tilfælde vurderes med denne 
usikkerhed in mente.  
Visse lokalanalgetika har signifikant effekt ved intraartikulær injektion, men den kliniske relevans 
er diskutabel. I bedste fald giver hhv. Bupivacain et fald i VAS på 10,7 mm efter 2 timer og 
Ropivacain 11,9 mm efter 2-8 timer. Om denne forskel er klinisk relevant er tvivlsomt. Der er i dag 
begrundet mistanke om kondrotoksicitet.  Tidligere har LA intraartikulært været betragtet som stort 
set risikofri behandling og det har været standard med injektion efter artroskopi. Denne praksis bør 
overvejes og LA intraartikulært skal være et aktivt tilvalg, hvor effekt vurderes mod bivirkninger 
tilsvarende som ved ordination af NSAID, Opioider etc.   
 

11.    Kvaliteten af evidensen 
 
Der er en 3 systematiske reviews af moderat til høj metodisk kvalitet. Desuden et randomiseret 
studie med lav metodisk kvalitet. Det er noteret i Summary of Findings (SoF) tabellerne (bilag). 



 
12.    Andre overvejelser 

Denne KKR undersøger kun den intraartikulære injektion. Lokalinfiltration i hud og ved høstning af 
senegrafter er ikke undersøgt. 
 

13.    Bilag 
• AMSTAR vurderinger for inkluderede metaanalyser  
• Cochrane risk of BIAS tool for inkluderede RCTs  
• SoF tabeller for alle de inkluderede studier  
• Søgestreng 
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