
�  

8 mars 2019. 

Kära medlemmar i FOP-gemenskapen, 

På uppdrag av International Clinical Council on FOP (ICC), dess 21 medlemmar och fem konsulter, är vi 
glada att presentera 2019 års upplaga av 

DEN MEDICINSKA HANTERINGEN AV  
FIBRODYSPLASIA OSSIFICANS PROGRESSIVA:  
AKTUELLA BEHANDLINGSÖVERVÄGANDEN 

(även känd som FOP-Treatment Guidelines / Behandlingsriktlinjer för FOP). 

ICC har arbetat med detta dokument i över ett år, vilket representerar ett monumentalt arbete från många. 
Rapporten innehåller femton nya avsnitt som vi hoppas att du hittar användbara, tillsammans med de helt 
uppdaterade avsnitten från föregående versioner som du tidigare funnit användbara. 

Du hittar den nya Executive Summary of Key Practice Points (en sammanställning av de viktigaste 
punkterna vid behandling av FOP) i avsnitt II sid 5-9. Listan är traditionell, informativ och balanserad - och 
stöds av den detaljerade beskrivningen i den större rapporten. 

Vi betonar att detta dokument återspeglar författarnas erfarenheter och åsikter om de olika ämnena och 
klasserna av symtom-modifierande läkemedel, och är endast avsedd som en vägledning till detta terapeutiska 
område för en extremt sällsynt diagnos där bevis-baserad information är begränsad. 

Även om det finns gemensamma fysiska egenskaper som delas av varje person som har FOP, så finns det 
fysiologiska skillnader mellan individer som kan förändra de potentiella fördelarna eller riskerna med 
mediciner eller medicinsk behandling som diskuteras här. Beslutet att använda eller behålla ett visst 
läkemedel måste i sista hand ligga hos den enskilde patienten och hans eller hennes läkare. 

Med pågående kliniska studier och ytterligare studier i horisonten förutser vi att detta dokument uppdateras 
årligen - oftare vid behov. 

Vi hoppas verkligen att den här reviderade utgåvan av behandlingsriktlinjer för FOP kommer att vara 
användbar och relevant för FOP-patienter, familjer, läkare, tandläkare, medicinsk personal och vårdgivare 
över hela världen. 

Vänliga hälsningar, 

Frederick S. Kaplan, MD; University of Pennsylvania, Philadelphia, PA. 

Robert J. Pignolo, MD, PhD; Mayo Clinic, Rochester, MN Motsvarande  

Korresponderande Redaktörer


