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Redaktörens rad

Bästa läsare!

Jan Cedergrens och Linda Mathssons avhandlingsabstrakt finns i slutet på tidningen. Jag tar gärna emot
flera sådana!
I tidningen finns också en kavalkad av foton från
vårmötet i Umeå. I detta sammanhang vill jag å min
och mina kollegors vägnar tacka alla som kom till
Umeå – föreläsare och deltagare – för att ni bidrog till
ett, som vi tycker, lyckat vårmöte! Nu ses vi kanske i
Barcelona härnäst!

Detta skrivs en varm och ljuvlig
kväll i början på juni med semester i sikte och då sommardagarna ligger som ett pärlband framför oss...
Men innan det är dags för ledighet måste ni läsa juninumret av Reumabulletinen! Förutom breven från
ordförande, vetenskaplig sekreterare och utbildningsansvarig/yngre läkarrepresentant finner ni bland annat
resultatet av det omfattande arbetet i arbetsgruppen
för sjukskrivningsriktlinjer.
Ido Leden berättar om salicylaternas historia och
Bernhard Grewin sammanfattar 2006 års SPUR-inspektioner. Flera priser annonseras i detta nummer.

Försommarhälsningar från
Solveig Wållberg Jonsson
solveig.wallberg.jonsson@medicin.umu.se
PS: Manusstoppdatum för höstnumret är 1 september!

Aktuella stipendier och priser
Benämning

Sista ansökningsdag

Svensk Reumatologisk Förening
Stipendier på högst 20 000 kr
2+2 kliniska stipendier för reumatologspecialister
för kurser eller auskultation utomlands
1+1 stipendier för associerade medlemmar
för deltagande i kongress/vetenskapligt möte utomlands

Årligen 5 maj och 5 december
Ansökningar sänds till
Dr Lars Cöster
Reum klin
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Roche/SRF
Sex stipendier på upp till 20 000 kr för medlemmar
i SRF för aktivt kongressdeltagande utomlands
							
Wyeth/SRF
Pris på 400 000 kr för framstående klinisk forskning
inom området reumatologi

Löpande under året
Ansökningsformulär via
www.srfonline.com

Wyeth/SRF
Stipendium på 80 000 kr för ST-läkare för forskning
inom reumatologi

30 september
Ansökningar sänds till
ralph.nisell@karolinska.se

Pfizer/Reumatikerförbundet
Pris på 50 000 kr för framstående reumatologisk
forskning

31 augusti
Nominering sänds till
jan.bagge@reumatikerforbundet.org



30 juni
Ansökningar sänds till
ralph.nisell@karolinska.se

Ledare

Tomas Bremell

Vårmötet i Umeå 25–27 april blev väldigt lyckat med
ett rikt och spännande innehåll och med prestigelösa
diskussioner och inlägg i en trevlig atmosfär. Vårmötet besöktes av 130–140 personer, varav drygt 70 läkare.
Jag tror att vårmötena har en mycket viktig funktion som ett samlande möte för svensk reumatologi.
Nästa vårmöte går av stapeln i Falun vilket vi ser fram
emot.

Stark ökning av antalet ST-läkare
Läkarenkäten 2007 visar en glädjande ökning av antalet ST-läkare. Antalet har ökat från 72 till 82. Ökningen under de senaste fyra åren har varit 62–65–72–82.
Detta utgör ett stöd av styrelsens inriktning på rekrytering av ST-läkare och en framgång för styrelseledamöterna Maria Lidéns och Ola Börjessons engagerande arbete i frågan. De regionala ST-studierektorerna är
viktiga nyckelpersoner vad gäller omhändertagande,
stöd, utbildning och undervisning av ST-läkaren och
bidrar till att skapa en reumatolog-ST-grupp i varje
region vilket är ett stort stöd för rekrytering av STläkare till länssjukhusen.
Kanske har även vår kamp för att vara en enskild
basspecialitet gett oss en uppmärksamhet och ett
självförtroende som bidragit till nyrekryteringen.
Mycket glädjande är att ökningen framför allt ligger
på länssjukhusen, som ju behöver förstärkningar för
att komma upp i en tillräckligt robust bemanning för
att både klara den enorma kunskapsutvecklingen och
olika typer av frånvaro, d v s så att man får tillräckligt
med kritisk massa.

Medicinska riktlinjer
Inom SRF pågår ett arbete med medicinska riktlinjer
för reumatoid artrit och spondartropatier. Vi planerar
nu att förnya gruppen som ansvarar för RA samt ha
årlig riktlinjedag för regelbunden uppdatering av våra
riktlinjer avseende såväl RA som spondartropatier.
Dessutom pågår ett arbete inom Socialstyrelsen avseende kommande riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Dessa riktlinjer kommer att behandla generaliserad smärta, osteoporos, artros m m. Reumatologin
kommer att arbeta framför allt inom området immunomodulatorisk behandling av reumatisk sjukdom,
d v s en uttalat farmakologisk inriktning. Detta tror
jag är en riktig begränsning och i linje med hur vi arbetar i dag.

Höstkonferensen 2007
Höstkonferensen 2007 behandlar rekrytering och
verksamhetsutveckling, d v s två olika teman. Rekrytering ur olika perspektiv kommer att belysas. På fredagen kommer verksamhetsutveckling med tonvikt
på tillgänglighet att tas upp. Vi tror att vi kan förbättra
vår tillgänglighet men även använda tillgänglighetsparametrar som argument för mer resurser.
Vi ser fram emot den fjärde höstkonferensen och
hoppas på ytterligare förstärkt deltagande av kommande och framtida ledare inom svensk reumatologi.

Vidareutbildning och läkemedelsföretag
Inom föreningen diskuterar vi hur vi skall utforma
vidareutbildningskurser så att vi gemensamt med läkemedelsbolagen kan öka kompetensen för läkarna
inom svensk reumatologi. Det är därvidlag viktigt att
det är föreningen som styr såväl kursinnehåll som ledare för kurser samt väljer läkemedelsbolag för respektive kurs. I samband med vårmöte och riksstämma
kommer vi med ytterligare riktlinjer angående detta
och hur vi tycker att samarbetet med läkemedelsföretagen skall fungera för att bli så bra som möjligt för
alla parter.

Tomas Bremell
Ordförande
tomas.bremell@vgregion.se


Brev från vetenskaplige sekreteraren

Ralph Nisell

Stockholm den 1 maj 2007
När detta skrivs har vårmötet i Umeå i slutet av april
nyligen avslutats. De starka Umeå reuma-kvinnorna
Solbritt, Solveig, Agneta och Lotta har tillsammans
med sina medarbetare genomfört ett fantastiskt bra arbete med mycket hög klass på program och arrangemang.
Förutom att vi bl a fick ta del av nya intressanta
”livsstilfakta” avseende reumatiska sjukdomar fick vi
uppleva många andra intressanta nyheter inom reumatologin där forskningsaktiviteten och kunskapsflödet
är minst sagt intensivt. På riksstämman i höst kommer
detta med hur vi lever, äter och dricker att diskuteras
än mer eftersom temat för hela riksstämman 2007 är
”Livsstil och hälsa”.
Observera att den 15 juni är det deadline för abstract/posters till riksstämman. Vill även påminna om
Wyeths stora pris vars nominering/ansökan ska inlämnas senast 30 juni. Pristagaren kommer traditionsenligt att att tillkännages under riksstämman.
Docent Carl Turesson från Malmö fick under vårmötet ta emot SRFs eget pris som går under namnet
”SJR-priset” (Scandinavian Journal Rheumatology)
och är på 100 000 norska kronor. Priset delas årligen
ut till etablerad forskare inom reumatologin som ännu
inte erhållit en akademisk professur och som bedriver
aktiv och framgångsrik forskning.
En annan prisutdelning som också bör uppmärksammas är att vår egen styrelseledamot Maria Lidén
från Uppsala tidigare i år vann det Schering Plough-finansierade s k IMID-priset (IMID = Immunmedierade
inflammatoriska sjukdomar) där 13 gastroenterologer,
hudläkare och reumatologer konkurrerade med varandra om utmärkelsen. Grattis, både Maria och Carl!

Det händer således mycket inom reumatologin. Påminner här om kommande möten:
• EULAR Barcelona, onsdag–lördag 13-16 juni
• Reumatologiska höstkonferensen i Stockholm,
torsdag–fredag 25-26 oktober
• ACR i Boston, USA, tisdag–söndag 6-11 november
• Riksstämman Älvsjö, Stockholm, onsdag–fredag
28-30 november
• SRR-dagar 24-25 januari 2008
Notera att ”Karolinska-dagen” som brukar infalla i
oktober har försvunnit. Den kommer således att ersättas av en SRR-dag (Svenska Reumatologi Register-dag) i anslutning till en SRF-riktlinjedag 24–25
januari 2008. Tanken är då att uppdatera oss på arbetsmetoderna och resultaten från våra register samt
att farmakologiska riktlinjer för spondylartriter/psoriasisartrit ska diskuteras, liksom för RA. Senare, vid
vårmötet i Falun i april 2008, kommer dessa riktlinjer
att tas upp igen vid medlemsmötet och förhoppningsvis klubbas igenom.
Angående fortbildningsverksamhet och vidareutbildningskurser håller SRF på att sammanställa dessa,
d v s de kurser som SRF önskar certifiera, och även
koppla ett grepp på den flora av olika utbildningsutbud som finns. Ber att framöver få återkomma i frågan och inom kort kunna presentera en attraktiv lista
på bra kurser.
Ralph Nisell
Vetenskaplig sekreterare
ralph.nisell@karolinska.se



Brev från utbildningsansvarig
och yngreläkarrepresentanten
Det diagnostiska provet har också genomförts i år.
Vi hoppas att det givit bra utbyte vid genomgången
med handledarna.

Hej på er alla!
De nationella ST-dagarna har gått av stapeln i Uppsala
med en stor uppslutning med mer än hälften av våra
ST- läkare i reumatologi. Vi hoppas ST-dagarna har
varit uppskattade!
Det är viktigt med både utbildning och social interaktion vid dessa sammankomster. Där diskuterades
bland annat rekryteringen till reumatologi och det
framfördes exempel på att en mer offensiv satsning
skulle göras, vilket är i linje med framtidskonferensen
i höst. Det gjordes även en inventering av framtida
kursutbud. Nästa Riks-ST blir i Umeå den 12–13 maj
2008.
Arbetet med målbeskrivningen fortgår, om än långsamt. Vi tror att det blir bra i slutändan med tydliga
mål och en bra utbildning.

Maria Lidén
maria.liden@akademiska.se
Ola Börjesson
ola.borjesson@karolinska.se

Ola Börjesson

Maria Lidén

STIPENDIUM
– forskning inom reumatologi
Tid: 2007

• Ett nomineringsbrev från handledare eller annan
seniorforskare
• Avhandling alt fyra vetenskapliga arbeten i form
av manuskript eller särtryck (enbart denna del kan
vid behov skickas per vanlig post)

Summa: 80 000 kr
Arrangör: Wyeth AB i samarbete med Svensk
Reumatologisk Förening (SRF).

Vid bedömning av ansökningarna kommer
särskild tonvikt att läggas på forskningens
vetenskapliga kvalitet och potentiella betydelse
för reumatologins utveckling

Målgrupp: Nybliven eller blivande ST-läkare
inom reumatologi som har disputerat under de
senaste tre åren eller skall disputera inom ett år
och som bedriver aktiv och framgångsrik
forskning inom ett vetenskapligt område som
är betydelsefullt för reumatologin

Offentliggörande: På SRFs årsmöte vid riksstämman 2007
Stipendiekommitté: Stipendiet delas ut årligen
och utses av professorskollegiet inom SRF

Ansökan: Ansökan skall innehålla:
• Kort presentation av sökandens forskningsprojekt på max en A4-sida
• CV med publikationslista

Sista ansökningsdag: 30 september 2007

Skicka ansökan enbart elektroniskt till Ralph Nisell, vetenskaplig sekreterare SRF:
E-post: ralph.nisell@karolinska.se



Om riktlinjer för sjukskrivning
SRFs förslag på riktlinjer för sjukskrivningar har den
30 april åter skickats in till Socialstyrelsen. Det första
inskicket gjordes i januari i år men Jan Larsson på
Socialstyrelsen önskade mer konkret text avseende
rekommendationer för sjukskrivning, varför en förfrågan om detta gick tillbaka till SRF.
Texterna har nu åter diskuterats relativt ingående.
Några väsentliga ändringar har inte gjorts, då de förslag som framkommit från Socialstyrelsen inte ansetts
vara bättre. Bifogar i detta nummer av Bullen de fem
olika texterna för de fem diagnoserna.

2006, och senast i januari 2007. SRFs styrelse har
parallellt varit informerad under arbetets förlopp och
även periodvis deltagit aktivt.
5. Inskick av fem dokument (bifogas) till SoS och Jan
Larsson + Bengt Wennermark den 15 januari 2007.
6. Texterna kommer i retur från Socialstyrelen för att
överväga mer preciserad formulering.
7. Nya textförslag diskuteras i arbetsgruppen och i
SRFs styrelse.

Arbetssättet för framtagandet av dessa sjukskrivningsriktlinjetexter har varit enligt följande:

8. Jan Larsson från Socialstyrelsen bjuds in till SRFs
styrelse och han får redogöra för sin och Socialstyrelsens argumentation.

1. Svensk Reumatologisk Förenings (SRFs) styrelse
fick ”sjukskrivningsriktlinjeuppdraget” via regeringen av Socialstyrelsen i maj 2006 och utsåg en reumatologisk arbetsgrupp bestående av Mikael Kjällman
(Falun), Lars Peter Knutsson (Vänersborg), Agneta
Zickert (Danderyd) samt undertecknad Ralph Nisell
(Karolinska).

9. Nya diskussioner i SRFs styrelse och även med
SRFs medlemmar vid medlemsmötet i Umeå.
10. Beslut tas att endast göra marginella textjusteringar. I princip kvarstår samma text kring de rekommendationer som man kom fram till i januari 2007.
Inskickas till Socialstyrelsen den 30 april.

2. Arbetsgruppen utarbetade förslag för fem utvalda
diagnoser: 1) reumatoid artrit 2) psoriasisartrit 3) reaktiv artrit 4) spondylartrit/ankyloserande spondylit
(= pelvospondylit, Bechterews sjukdom) 5) SLE.

Tack vare det arbetssätt som beskrivits ovan och den
process som detta inneburit anser vi att dessa fem bifogade dokument är väl förankrade i svensk reumatologi varför mottagande, användbarhet och följsamhet
torde kunna bli stor inom reumatologin.

3. Förslag på utkast diskuteras med Socialstyrelsen
(Jan Larsson), med SRF och med ”svensk reumatologi”, bl a på riksstämman i slutet av november 2007
i samband med årsmötet och vid möte med landets
enhetschefer samt därefter via e-postkontakter. Synpunkter som framkommit diskuteras och beaktas i
möjligaste mån.

Stockholm den 1 maj 2007
Ralph Nisell
Ordförande i ”sjukskrivningsriktlinjearbetsgruppen”
samt vetenskaplig sekreterare i SRF

4. Arbetsgruppen har internt haft kontinuerlig epostkontakt och träffats vid flera tillfällen under hösten

Dokument för beslutsstöd till sjukskrivningar för RA (Reumatoid Artrit)

Diagnoser/symptombilder för vilka
beslutsstöd föreslås formuleras:
Reumatoid artrit: ICD 10 kod M05, M06

Namn: Ralph Nisell
och Agneta Zickert, Lars Peter Knutsson, Mikael
Kjällman

Diagnos/symptombild, prognos,
vård och behandling
Reumatoid artrit (RA, kronisk ledgångsreumatism)
är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom med okänd

Specialitet: Reumatologi


etiologi. Prevalensen ligger mellan 0,5 och 1 % i befolkningen och kvinnor dominerar (relationen 3:1 mot
män). Vanligaste insjuknandeålder är 35–60 år. Typiska symtom är ledsmärtor och stelhet – särskilt morgonstelhet – i händer och fötter men även större leder
kan engageras. Trötthet och sjukdomskänsla är också
vanliga symtom och inte sällan dominerande bakomliggande orsak till nedsatt funktion och minskad arbetsförmåga. Ledinflammationerna är som regel symmetriska. Den inflammatoriska processen i ledkapsel
och ledvätskan i lederna medför ofta ett destruerande
angrepp på leder och brosk. På vanlig slätröntgen kan
redan efter ett halvårs sjukdomstid i vissa fall ses lednära förändringar, d v s typiska angrepp eller urgröpningar på skelettet, s k usurer.
Om artriterna funnits i minst sex veckor, och minst
fyra av de sju följande internationellt accepterade RAkriterierna är uppfyllda, kan diagnosen RA ställas:
1) Morgonstelhet minst 60 min 2) Artrit i minst tre
ledgrupper 3) Artrit i handled eller knoge 4) Symmetriska artriter 5) Reumatiska noduli 6) Positiv reumatoid faktor 7) Typiska röntgenförändringar.
Observera dock att diagnosen RA eller misstänkt
RA är en klinisk diagnos och kan ställas av reumatolog-specialisten utan att kriterierna nödvändigtvis
måste vara uppfyllda. Ibland uppträder s k extra-artikulära manifestationer som t ex kan ge lung- eller
hjärtpåverkan med nedsatt funktion och kondition.
Behandling vid RA bör ske med inflammationsdämpande och sjukdomsmodifierande mediciner (s k
DMARDs) som i de flesta fall bör insättas så snart som
möjligt. Flertalet patienter får även symtomlindrande
läkemedel av typen NSAID. Kortison kan också ges.
Behandlingen utgörs även till stor del av icke farmakologiska terapier såsom information, sjukgymnastik
inklusive bassängträning, arbetsterapi, hjälpmedel,
stödsamtal m m. Ytterligare smärtbehandling är inte
ovanligt, såväl med kompletterande läkemedel (analgetika) som icke farmakologisk behandling, t ex akupunktur. Om hög inflammationsnivå kvarstår kan s k
biologiska läkemedel bli aktuella, såsom TNF-alfablockare, vilka ofta effektivt kan dämpa inflammationen.
		
Förväntad konsekvens för funktionstillstånd
Variationen är stor, i lindriga fall ingen eller relativt
liten funktionspåverkan, i svårare fall mycket uttalad
påverkan, ibland bestående, i form av rörelseinskränkning, minskad styrka och nedsatt förmåga till belastning av berörda leder. Ledsmärta, stelhet och trötthet,
men även psykologiska faktorer såsom rädsla och oro,
påverkar patienten. Ofta medför en nydebuterad RA att
den drabbade tvingas ändra på en hel del av sitt levnadssätt, såväl i arbetet som i hemmet och på fritiden.

Om förvärvsarbetet inte är alltför fysiskt tungt, ensidigt belastande eller psykiskt krävande, finns som
regel goda chanser att kunna fortsätta arbeta. Notera
dock att trötthet kan utgöra ett betydande problem och
även kognitiv påverkan, d v s med bl a påverkad koncentrationsförmåga och minne. Patienter med RA blir
ofta initialt sjukskrivna men när inflammationsdämpande behandling börjar få effekt kan flertalet återgå
i arbete. Vissa patienter blir dock långvarigt helt eller
delvis arbetsoförmögna. Sjukdomen går ofta i skov,
d v s ökad inflammationsaktivitet kommer periodvis,
och under försämringsperioder kan det krävas sjukskrivning på hel- eller deltid. Läkemedelsbehandlingen kan även ge biverkningar vilka kan ge upphov till
arbetsoförmåga på hel- eller deltid.
		
Bedömd tid för återvunnen funktion
samt tid för normal läkning
RA-sjukdomen är kronisk varför symtom ofta kvarstår i mer eller mindre grad. Effekten av inflammationshämmande, smärtlindrande mediciner (NSAID)
kommer tämligen omgående medan effekten av sjukdomsmodifierande mediciner (såsom methotrexat)
dröjer veckor–månader. Effekten av kortison, antingen i form av tabletter eller som injektioner i inflammerade leder, kommer inom dagar.
		
Rekommendationer gällande
bedömning av arbetsförmåga
Om förvärvsarbetet inte är alltför fysiskt tungt, ensidigt belastande eller alltför kognitivt krävande, finns
som regel goda chanser att kunna kvarstå i arbete,
även på heltid. Sjukskrivning krävs ofta för patienter
med hög inflammationsaktivitet och/eller när det föreligger värk, stelhet och/eller trötthet eller kognitiv påverkan. Detta kan relativt ofta vara fallet i sjukdomens
början eller vid skov, och således i väntan på inflammationsdämpande effekt av påbörjad eller förändrad
antireumatisk medicinering. Sådan effekt kan dröja
upp till 3 månader innan den inträder men kvarstående besvär kan ofta finnas trots optimal behandling.
Eftersom det är fråga om en kronisk sjukdom som kan
bli aktiverad i skov måste läkaren vid varje återbesök
bedöma sjukdomens aktivitetsgrad på nytt. Någon
förväntad utläkningstid existerar inte men sjukdomsoch inflammationsaktiviteten kan under långa perioder vara låg, ofta som en följd av insatt behandling
som måste följas upp kontinuerligt. Sjukskrivningens
längd är individuell och beroende av sjukdomens inflammationsaktivitet, och dess följder såsom smärta,
stelhet, grad av ledförstörelse, muskelatrofi, trötthet,
funktions- och kognitiv påverkan samt de arbetsuppgifter vederbörande har. Ofta kan deltidssjukskrivning
vara ett lämpligt alternativ till att vara heltidssjukskri

ven. Sjukskrivning, på hel- eller deltid, är inte sällan
en del av behandlingen. Fysisk aktivitet i sig är inte
kontraindicerad p g a sjukdomen.

(artralgi) trots måttlig eller låg inflammationsaktivitet måste särskild smärtbehandling övervägas. Även
trötthet tillsammans med smärta och kognitiva besvär
är vanliga symtom vid reumatisk sjukdom trots att
artritsjukdomen är i klinisk remission, och kan därmed påverka arbetsförmågan.
Andra sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdom eller diabetes, samtidigt med den reumatiska inflammationssjukdomen, är inte ovanligt. Denna komorbiditet minskar
givetvis arbetsförmågan och måste beaktas vid sjukskrivningsförfarandet.
Det är viktigt att förstå att de reumatiska sjukdomarna är kroniska och med varierande, skovvisa förlopp.
Detta innebär att ny bedömning avseende aktuella
besvär och sjukdomsaktivitet måste göras vid varje
nytt besök hos läkaren. Att vara i deltidsarbete kan för
många reumatiker vara en optimal och fullt acceptabel lösning.
Som vid andra reumatiska sjukdomar är arbete i
kyla oftast mindre lämpligt. Det ideala är att patienten
har ett lagom rörligt arbete och att det vid kontorsarbete ges möjlighet att ändra arbetsställning ofta.
Även arbetsgivaren har ett ansvar för den anställde
som drabbas av reumatisk sjukdom. Ergonomiska förbättringsåtgärder, förändrade/anpassade arbetsuppgifter eller omplacering kan bli aktuellt, särskilt vid mer
fysiskt eller psykiskt krävande jobb, för att kunna återgå i arbete på hel- eller deltid. Specifika rehabiliteringsinsatser kan också många gånger komma i fråga.
Det förekommer att ansvarig försäkringskassa och
FHV/arbetsgivare inte får till stånd ett möte i syfte
att lägga upp ett rehabiliteringsprogram eller konkret
plan för arbetsåtergång. I väntan på en sådan plan kan
det bli nödvändigt att förlänga sjukskrivningen.		

Vägledande rekommendation är:
Små besvär/låg sjukdomsaktivitet
samt fysiskt mindre krävande arbete:
Som regel behövs ingen sjukskrivning.
Små besvär/låg sjukdomsaktivitet
samt fysiskt krävande arbete:
Deltids- eller heltidssjukskrivning kan bli aktuellt under relativt lång tid, ofta mer än 3 månader. Ändrade
arbetsuppgifter bör diskuteras.
Stora besvär/hög sjukdomsaktivitet
samt fysiskt mindre krävande arbete:
Sjukskrivning på en period på upp till 3 månader krävs
ofta, inte sällan på heltid, men deltidssjukskrivning ska
övervägas. Behandlingen ska inriktas mot att minska
artritbesvären och inflammationsaktiviteten. Insatt medicinsk behandling kan utvärderas först efter ca 3 månader p g a fördröjning av behandlingseffekten.
Stora besvär/hög sjukdomsaktivitet
samt fysiskt krävande arbete:
Sjukskrivning på en period av 1–3 månader krävs som
regel, upp till 6 månader ibland, ofta på heltid. Behandlingen ska inriktas mot att minska artritbesvären
och inflammationsaktiviteten. Ändrade arbetsuppgifter ska diskuteras.
Med stora besvär menas påtagliga symtom med smärta, stelhet, svaghet och/eller trötthet samt eventuellt
även kognitivt nedsatta funktioner, t ex koncentration
och minne. Med hög sjukdomsaktivitet menas att inflammationsparametrar är förhöjda (såsom SR) och att
många artriter (d v s ledinflammation med ömma och
svullna leder) föreligger samt hög sjukdomskänsla.
Vissa patienter kan behöva sjukskrivning för förebyggande behandling för deltagande i intensiv sjukgymnastik, rehabilitering på dagvårdsenhet, rehabilitering
på reumatikersjukhus/specialanläggning eller klimatvård under en period på 2–6 veckor.
		
Behov av tidiga insatser
Särskilda överväganden och åtgärder
Patienter med hög sjukdomsaktivitet, d v s artriter
och förhöjda inflammationsparametrar i blodet såsom
sänkastegring, ska komma i kontakt med reumatologenhet snarast. Utöver medicinska ställningstaganden
är kontakt med paramedicinare såsom sjukgymnast
och kurator väsentligt för adekvat omhändertagande
och patientinformation. Om ledsmärtorna är uttalade

Åtgärder vid sjukfall som inte avslutats
inom ramen för rekommendation
Patienter med reumatisk inflammatorisk sjukdom såsom RA kontrolleras regelbundet och behandlingseffekten utvärderas kontinuerligt. Vid otillräcklig effekt
eller eventuella biverkningar av mediciner kan sjukskrivning krävas i väntan på effekt av förändrad behandling och medicinering. Inte så sällan kan det bli
aktuellt med ortoped- eller handkirurgisk bedömning
för ställningstagande till operation av leder eller andra
delar av rörelseorganen p g a smärta eller funktionsnedsättning.
Vid förnyad/fortsatt kontakt
Se ovan.
		
Sjukskrivningsriktlinjer RA, 30 april 2007



ledinflammation, ibland feber och allmänpåverkan.
I lindriga fall med framför allt led- och hudsymtom
med eller utan övergående perioder av organengagemang (såsom pleurit, pericardit, påverkan på blodbild etc) medför sjukdomen vanligen ej varaktigt
nedsatt funktion. I vissa fall kvarstår dock smärta,
trötthet och kognitiva besvär mycket länge (trots optimal behandling) vilket kan orsaka nedsatt funktion
och arbetsförmåga även under längre tid.
Vid mer allvarliga fall med framför allt neurologiska
symtom, nefrit eller allvarligt lungengagemang kan
sjukdomen orsaka varaktigt nedsatt funktion.
SLE-sjukdomen kan ge kognitiva symtom i form av
trötthet, koncentrations- och minnesproblem samt
ångest- och depressionsbesvär.		

Dokument för beslutsstöd
till sjukskrivningar för SLE
Namn: Agneta Zickert
och Ralph Nisell, Lars Peter Knutsson, Mikael Kjällman
Specialitet: Reumatologi
Diagnoser/symptombilder för vilka
beslutsstöd föreslås formuleras:
SLE (Systemisk Lupus Erythematosus)
1. Utifrån undersökning och anamnes
bedömd huvuddiagnos eller symptombild:
ICD 10 kod M32

Bedömd tid för återvunnen funktion
samt tid för normal läkning
Sjukdomen är kronisk men förlöper ofta skovvis. Vid
sjukdomsskov kan man vanligen med inflammationsdämpande och immunmodulerande medicin förbättra
funktionen efter några veckor men det beror på vilket/
vilka organ som är drabbade och i vissa fall kan funktionen vara varaktigt nedsatt både till följd av sjukdomen i sig och till följd av medicinering.
		
Rekommendationer gällande
bedömning av arbetsförmåga
Vid allvarligare sjukdomsmanifestation såsom t ex
skov i nefrit (som ofta kräver sjukhusvård, åtminstone initialt) krävs i regel sjukskrivning på heltid, ofta
längre tider, d v s minst ett halvår, detta då sjukdomen i sig samt den ofta kraftfulla immundämpande
medicineringen medför ökad infektionskänslighet
och nedsatt funktion.
Durationen av sjukskrivning måste i hög grad individualiseras beroende på aktuell sjukdomsbild, effekt
av given behandling och allmäntillstånd. Ofta kan
återgång i arbete på deltid bli aktuell initialt.
Vid mer lindriga skov med besvär från leder, hud,
lättare trötthet etc kan kortare tids sjukskrivning bli
aktuell, eventuellt på deltid, men i regel krävs ej
längre tids sjukskrivning.		

Diagnos/symptombild,
prognos, vård och behandling
SLE är en inflammatorisk reumatisk sjukdom som
kan drabba ett flertal organsystem (reumatisk systemsjukdom). Diagnosen baseras på kliniska symtom i kombination med fynd av sjukdomstypiska
antikroppar i blodprov. Sjukdomen drabbar vanligen
leder, hud och blodbild. Övriga organ som kan engageras är njurar, serösa hinnor, hjärta, lungor, blodkärl samt nervsystemet. Sjukdomen är en så kallad
autoimmun sjukdom och karaktäriseras av bildandet
av autoantikroppar samt immunkomplex. Etiologin
är till stor del okänd men såväl genetiska, hormonella som miljöfaktorer påverkar risken att utveckla
SLE. Sjukdomen drabbar främst kvinnor.
Sjukdomen kan ha ett mycket varierande förlopp.
Vanligast är en relativt mild sjukdom begränsad till
några enstaka organ men förloppet kan också vara
betydligt mer aggressivt med engagemang av flera
inre organ. Förutom symtom relaterade till de organsystem som drabbas har patienten ofta allmänsymtom såsom uttalad trötthet, sjukdomskänsla och inte
sällan feber.
Behandlingen baseras framför allt på olika typer av
immunhämmande medicinering.
Prognosen har betydligt förbättrats på senare år p g a
mer aktiv behandling men både sjukdomen i sig samt
behandlingen medför ökad risk för bl a hjärt-kärlsjuklighet, infektioner och benskörhet (osteoporos).
Vissa patienter drabbas av kvarstående långdragen
(och ofta svårbehandlad) smärtproblematik utan tecken
till aktivitet i sjukdomen.
		
Förväntad konsekvens för funktion
Vid skov av SLE föreligger ofta en viss grad av funktionsnedsättning p g a ofta uttalad trötthet, smärta vid

Behov av tidiga insatser
Särskilda överväganden och åtgärder
Patient med SLE behandlas och kontrolleras hos reumatologspecialist. Vid misstanke om nydebuterad SLE
bör patienten snabbt remitteras till reumatologenhet
för att klargöra diagnos och grad av sjukdomsaktivitet
så att behandling snarast kan ges utifrån sjukdomsbild. Förutom den rent medicinska, farmakologiska
behandlingen är det ofta viktigt med kontakt med
sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator.
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Andra sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdom eller diabetes, samtidigt med den reumatiska inflammationssjukdomen, är inte ovanligt. Denna komorbiditet
minskar givetvis arbetsförmågan och måste beaktas
vid sjukskrivningsförfarandet.
Det är viktigt att förstå att de reumatiska sjukdomarna är kroniska och ny bedömning avseende aktuella
besvär och sjukdomsaktivitet måste göras vid varje
nytt besök hos läkaren. Att vara i deltidsarbete kan
för många reumatiker vara en optimal och fullt acceptabel lösning.
Som vid andra reumatiska sjukdomar kan arbete i
kyla vara mindre lämpligt.
Även arbetsgivaren har ett ansvar för den anställde
som drabbas av reumatisk sjukdom. Ergonomiska
förbättringsåtgärder, förändrade/anpassade arbetsuppgifter eller omplacering kan bli aktuellt, särskilt
vid mer fysiskt eller psykiskt krävande jobb, för
att kunna återgå i arbete på hel- eller deltid. Speci-

fika rehabiliteringsinsatser kan också många gånger
komma i fråga.
		
Åtgärder vid sjukfall som inte avslutats
inom ramen för rekommendation
Sjukskrivning kan ibland behöva förlängas beroende på sjukdomsbild och behandlingsresultat. Ofta
kan deltidssjukskrivning vara ett alternativ, ibland i
långa perioder.
Vid långdragen sjukskrivning relaterat till långdragen smärtproblematik och trötthet, rekommenderas
avstämningsmöte med försäkringskassa och arbetsgivare. 		
Vid förnyad/fortsatt kontakt
Enl ovan.
		
Sjukskrivningsriktlinjer SLE, 30 april 2007

na i denna grupp. Denna framställning koncentreras
framför allt på ankyloserande spondylit (= Morbus
Bechterew, pelvospondylit), som är en kronisk inflammatorisk ryggsjukdom, oftast med långsamt tilltagande ryggstelhet, ibland med ledförstörelse. Vanligaste
symtomen är värk och stelhet i ryggslut med utstrålning till skinkor och höfter. Besvären minskar ofta vid
rörelse och fysisk aktivitet. Det finns alla grader av
sjukdomen, alltifrån lätta symtom till höggradigt inflammatorisk sjukdom med allmänpåverkan, anemi,
trötthet och svår värk. Även lungfunktionspåverkan
förekommer vilket kan ge nedsatt kondition.
Ankyloserande spondylit förekommer hos ca 0,5 %
av befolkningen och är vanligast hos män. Sjukdomen debuterar som regel i relativt unga år.
Behandling: Regelbunden fysisk aktivitet, gärna bassängträning i grupp är väsentligt för att upprätthålla
funktionen. I lindriga fall utgörs den medicinska behandlingen av symtomlindrande medicin (NSAID)
som doseras efter behov, ofta upp till maximala
dygnsdoser. Vid mer uttalad inflammation insättes
sjukdomsmodifierande s k DMARD-behandling i
form av sulfasalazin eller cellhämmande läkemedel (i
första hand methotrexat) och/eller biologiska läkemedel (TNF-alfa-blockerare).
		
Förväntad konsekvens för funktion
I lindrigaste fallen ingen funktionspåverkan. Oftast
kan symtomen dämpas effektivt med läkemedelsbehandlingen. En del patienter har trots medicinering
stora svårigheter med värk och stelhet och kan då ha

Dokument för beslutsstöd
till sjukskrivningar för
Ankyloserande spondylit/Spondylartrit
Namn: Mikael Kjällman
och Agneta Zickert, Lars Peter Knutsson, Ralph Nisell
Specialitet: Reumatologi
Diagnoser/symptombilder
för vilka beslutsstöd föreslås formuleras:
Ankyloserande spondylit (= Bechterews sjukdom,
pelvospondylit) / spondylartrit (= spondartrit)
Utifrån undersökning och anamnes
bedömd huvuddiagnos eller symptombild:
ICD 10 kod: M45, M46
Diagnos/symptombild,
prognos, vård och behandling
”Spondylartrit” eller som det även ibland kallas
”spondartrit” är ett samlande begrepp för inflammatoriska ryggsjukdomar och där också perifera leder
kan engageras i form av artriter. Sjukdomen, som
inte sällan har ärftligt inslag, är ofta associerad med
inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös colit, Crohns
sjukdom), irit (regnbågshinneinflammation i ögat,
uppkommer i 20–45 % av fallen) eller psoriasis. Det
finns en betydande överlappning mellan sjukdomar11

svårt att klara arbetsuppgifter som kräver långvarigt
stillasittande (kontorsjobb, chaufför m m), men även
aktiviteter som kräver framåtböjning. Kan arbetsuppgifterna anpassas så att det bereds tillfälle till frekventa pauser med möjlighet att sträcka på ryggen och
röra på sig går det oftast bättre. Många patienter har
därutöver en uttalad trötthet som gör att det kan bli
svårt att orka arbeta heltid.
En del patienter begränsas i sina aktiviteter p g a engagemang av framför allt nedre extremiteterna med åtföljande förflyttningssvårigheter. Patienter med avancerad sjukdom och med uttalad ryggstelhet med krökt
rygg och/eller ledförstörelse kan trots detta ofta klara
ett anpassat arbete, om inte annat så på deltid.
Det är sällsynt att patienter med denna sjukdom är
långvarigt helt arbetsoförmögna men sjukdomen går
ofta i skov och under försämringsperioderna kan arbetsförmågan nedsättas och sjukskrivning krävas.
Irit kan vara arbetsbegränsande under perioder hos
vissa patienter.		

Små besvär/låg sjukdomsaktivitet
samt fysiskt krävande arbete:
Deltids- eller heltidssjukskrivning kan bli aktuellt under relativt lång tid, ofta mer än 3 månader. Ändrade
arbetsuppgifter bör diskuteras.
Stora besvär/hög sjukdomsaktivitet
samt fysiskt mindre krävande arbete:
Sjukskrivning på en period på upp till 3 månader
krävs ofta, inte sällan på heltid, men deltidssjukskrivning ska övervägas. Behandlingen ska inriktas mot att
minska artritbesvären och inflammationsaktiviteten. Insatt medicinsk behandling kan utvärderas först efter ca
3 månader p g a fördröjning av behandlingseffekten.
Stora besvär/hög sjukdomsaktivitet
samt fysiskt krävande arbete:
Sjukskrivning på en period av 1–3 månader krävs som
regel, upp till 6 månader ibland, ofta på heltid. Behandlingen ska inriktas mot att minska artritbesvären
och inflammationsaktiviteten. Ändrade arbetsuppgifter ska diskuteras.

Bedömd tid för återvunnen funktion
samt tid för normal läkning
Sjukdomen är kronisk varför symtomen kommer att
kvarstå i mer eller mindre grad. Observera dock att
stora individuella variationer förekommer. Effekt av
symtomlindrande mediciner (NSAID) kommer tämligen omgående medan effekten av sjukdomsmodifierande mediciner (DMARDs), som används i svårare
fall kan dröja veckor/månader. Effekten av kortison,
antingen i form av tabletter eller som injektioner i inflammerade leder, kommer inom dagar.
		
Rekommendationer gällande
bedömning av arbetsförmåga
Trots behandling med antireumatisk och inflammationsdämpande medicinering kan sjukskrivning behövas hos patienter med inflammationsaktivitet eller
uttalad ryggvärk, ofta med stelhet, trötthet och ledbesvär.
Sjukskrivningens längd är i hög grad individuell och
beroende av symtom, behandlingens effekt, arbetsuppgifter m m. Ofta kan deltidssjukskrivning vara
ett lämpligt alternativ till att vara heltidssjukskriven.
Sjukskrivning, på hel- eller deltid, kan vara en del av
behandlingen. Fysisk aktivitet i sig är inte kontraindicerad p g a sjukdomen, snarare tvärtom, d v s lagom
anpassad fysisk aktivitet är som regel bra för dessa
patienter.

Med stora besvär menas påtagliga symtom med smärta, stelhet, svaghet och/eller trötthet samt eventuellt
även kognitivt nedsatta funktioner, t ex koncentration
och minne. Med hög sjukdomsaktivitet menas att inflammationsparametrar är förhöjda (såsom SR) och
att inflammation i ryggens eller bäckenets leder föreligger (och eventuellt även perifera leder) samt hög
sjukdomskänsla.
Sjukgymnastik och intensiv träning/rehabilitering är
en mycket viktig del av behandlingen vid ankyloserande spondylit. En del patienter kan behöva sjukskrivning för förebyggande behandling för deltagande
i intensiv sjukgymnastik, rehabilitering på dagvårdsenhet, rehabilitering på reumatikersjukhus/specialanläggning eller klimatvård under en period på 2–6
veckor.
Behov av tidiga insatser.
Särskilda överväganden och åtgärder
Patienter med hög sjukdomsaktivitet eller stort smärtproblem bör komma i kontakt med reumatologisk
specialistenhet snarast. Utöver medicinska ställningstaganden är kontakt med sjukgymnast liksom patientinformation väsentlig.
Det är viktigt att förstå att de reumatiska sjukdomarna
är kroniska och med varierande, skovvisa förlopp.
Detta innebär att ny bedömning avseende aktuella
besvär och sjukdomsaktivitet måste göras vid varje
nytt besök hos läkaren. Att vara i deltidsarbete kan för
många reumatiker vara en optimal och fullt acceptabel lösning.

Vägledande rekommendation är:
Små besvär/låg sjukdomsaktivitet
samt fysiskt mindre krävande arbete:
Som regel behövs ingen sjukskrivning.
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Åtgärder vid sjukfall som inte avslutats
inom ramen för rekommendation
Patienter med reumatisk inflammatorisk sjukdom kontrolleras regelbundet och behandlingseffekten utvärderas. Vid otillräcklig effekt eller eventuella biverkningar
av mediciner kan sjukskrivning krävas i väntan på effekt av förändrad behandling och medicinering.		

Som vid andra reumatiska sjukdomar är arbete i kyla
mindre lämpligt. Det ideala är att patienten har ett lagom rörligt arbete och att det vid kontorsarbete ges
möjlighet att ändra arbetsställning ofta.
Även arbetsgivaren har ett ansvar för den anställde
som drabbas av reumatisk sjukdom. Ergonomiska
förbättringsåtgärder, förändrade/anpassade arbetsuppgifter eller omplacering kan bli aktuellt, särskilt
vid mer fysiskt eller psykiskt krävande jobb, för att
kunna återgå i arbete på hel- eller deltid. Specifika rehabiliteringsinsatser kan också många gånger komma
i fråga.		

Vid förnyad/fortsatt kontakt
V g se ovan.
		
Sjukskrivningsriktlinjer Ankyloserande spondylit, den
30 april 2007

och bli svullna och inflammerade. Trötthet och sjukdomskänsla är vanligt och ofta relaterat till inflammationsnivån. Ledinflammationerna (artriterna) är ofta
asymmetriska, till skillnad från ledgångsreumatism,
ej heller finns specifika antikroppar i blodet vid PsA.
Sänkan (SR) brukar ofta, men inte alltid, stiga som
tecken på inflammatorisk aktivitet, liksom blodplättarna (trombocytos). Den inflammatoriska processen
i ledkapsel och ledvätskan i lederna medför ofta ett
destruerande angrepp på leder och brosk. På slätröntgen kan ibland ses skelettförändringar, d v s typiska
angrepp eller förändringar på skelettet i eller kring
leden.
Diagnosen PsA kan ställas om artriter på typiska lokalisationer finns samt befintlig (eller tidigare) hudpsoriasis eller psoriasisförändringar på naglar. Diagnosen
kan ställas även utan psoriasisförändringar om typiska artriter föreligger samt hereditet för psoriasis, d v s
PsA kan förekomma även hos patienter utan hudpsoriaisis.
Psoriasisartralgi är vanligt förekommande hos patienter med hudpsoriasis (ca 50 %) och man bör skilja
det från PsA. Psoriasisartralgi innebär att ledsmärtor
föreligger men utan objektiv artrit (d v s ledkapselinflammation, ledsvullnad, röntgenförändringar) eller
inflammationstecken i blodet, således ingen SR-stegring eller trombocytos.

Dokument för beslutsstöd till sjukskrivningar för Psoriasisartrit (PsA)
Namn: Ralph Nisell
och Agneta Zickert, Lars Peter Knutsson, Mikael
Kjällman
Specialitet: Reumatologi
Diagnos för vilka beslutsstöd föreslås formuleras:
Psoriasisartrit (PsA)
Utifrån undersökning och anamnes bedömd
huvuddiagnos eller symptombild:
ICD 10 kod: M073, L40
Diagnos/symptombild,
prognos, vård och behandling
Psoriasisartrit (PsA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom där etiologin är okänd men samband finns
framför allt med hudsjukdomen psoriasis (PsA förekommer hos ca 25 % av patienter med hudpsoriasis).
PsA tillhör spondylartrit-sjukdomsgruppen och de
perifera artriterna har samband med inflammatorisk
ryggsjukdom (spondylit) av typen ankyloserande
spondylit (Mb Bechterew, pelvospondylit), inflammatorisk tarmsjukdom, irit (inflammation i ögats regnbågshinna), entesopatier (entesit, tenosynovit, d v s
inflammation i senor) samt daktylit (svullnad av helt
finger eller tå, s k korvtå). Prevalensen av PsA ligger
strax under 1 % och PsA är lika vanligt bland män
som kvinnor. Debutålder är i de flesta fall 30-55 år.
Typiska symtom är ledsmärtor och stelhet i angripna
leder såsom knän, fotleder och/eller höfter – men även
mindre leder på t ex fingrar och tår kan engageras

Behandling:
Flertalet patienter får med god effekt antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel av typen NSAID.
Behandlingen vid inflammatoriskt aktiv PsA bör även
ske med inflammationsdämpande och sjukdomsmodifierande mediciner (s k DMARDs). Kortison kan
också ges. Behandlingen utgörs även till stor del av
icke farmakologiska terapier såsom information,
sjukgymnastik, träning, arbetsterapi, hjälpmedel,
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stödsamtal m m. Om hög inflammationsnivå kvarstår
kan s k biologiska läkemedel bli aktuellt, d v s med
TNF-alfablockare, vilka ofta effektivt dämpar inflammationen.

Eftersom det är fråga om en kronisk sjukdom som kan
bli aktiverad i skov måste läkaren vid varje återbesök
bedöma sjukdomens aktivitetsgrad på nytt. Någon
förväntad utläkningstid existerar inte men sjukdomsoch inflammationsaktiviteten kan under långa perioder vara låg, ofta som en följd av insatt behandling
som måste följas upp kontinuerligt. Sjukskrivningens
längd är individuell och beroende av sjukdomens inflammationsaktivitet, och dess följder såsom smärta,
stelhet, grad av ledförstörelse, muskelatrofi, trötthet,
funktions- och kognitiv påverkan samt de arbetsuppgifter vederbörande har. Ofta kan deltidssjukskrivning
vara ett lämpligt alternativ till att vara heltidssjukskriven. Sjukskrivning, på hel- eller deltid, är inte sällan
en del av behandlingen. Fysisk aktivitet i sig är inte
kontraindicerad p g a sjukdomen.

Förväntad konsekvens för funktion
Variationen är stor, i lindriga fall ingen eller relativt
liten funktionspåverkan, i svårare fall mycket uttalad påverkan i form av rörelseinskränkning, minskad
styrka och nedsatt förmåga till belastning av berörda
leder. Ledsmärta, stelhet och trötthet, men även psykologiska faktorer, såsom rädsla och oro påverkar patienten. Ofta medför en nydebuterad PsA att den drabbade tvingas ändra på en hel del av sitt levnadssätt,
såväl i arbetet som i hemmet och på fritiden.
Om förvärvsarbetet inte är alltför fysiskt tungt eller
ensidigt belastande finns som regel goda chanser att
kunna fortsätta arbeta, även heltid. Patienter med PsA
blir ofta sjukskrivna när inflammationsaktiviteten är
hög men när den inflammationsdämpande behandlingen börjar få effekt kan flertalet återgå i arbete. Vissa patienter blir dock långvarigt arbetsoförmögna, på
hel- eller deltid. Sjukdomen går ofta i skov, d v s ökad
inflammationsaktivitet kommer periodvis, och under
försämringsperioder kan det krävas sjukskrivning på
hel- eller deltid. Läkemedelsbehandlingen kan även
ge biverkningar vilka kan ge upphov till arbetsoförmåga på hel- eller deltid.
		
Bedömd tid för återvunnen funktion
samt tid för normal läkning
PsA-sjukdomen är i princip kronisk varför symtom ofta
kvarstår i mer eller mindre grad även då sjukdomen är
i lugnare perioder. Effekten av symtomlindrande mediciner (NSAID) kommer tämligen omgående medan
effekten av sjukdomsmodifierande mediciner (såsom
methotrexate) dröjer veckor/månader. Effekten av kortison, antingen i form av tabletter eller som injektioner
i inflammerade leder, kommer snabbt, inom dagar.
		
Rekommendationer gällande sjukskrivning
i relation till olika slag av arbetsbelastning
Om förvärvsarbetet inte är alltför fysiskt tungt, ensidigt belastande eller alltför kognitivt krävande, finns
som regel goda chanser att kunna kvarstå i arbete,
även på heltid. Sjukskrivning krävs ofta för patienter
med hög inflammationsaktivitet och/eller när det föreligger värk, stelhet och/eller trötthet eller kognitiv påverkan. Detta kan relativt ofta vara fallet i sjukdomens
början eller vid skov, och således i väntan på inflammationsdämpande effekt av påbörjad eller förändrad
antireumatisk medicinering. Sådan effekt kan dröja
upp till 3 månader innan den inträder men kvarstående besvär kan ofta finnas trots optimal behandling.

Vägledande rekommendation är:
Små besvär/låg sjukdomsaktivitet
samt fysiskt mindre krävande arbete:
Som regel behövs ingen sjukskrivning.
Små besvär/låg sjukdomsaktivitet
samt fysiskt krävande arbete:
Deltids- eller heltidssjukskrivning kan bli aktuellt under relativt lång tid, ofta mer än 3 månader. Ändrade
arbetsuppgifter bör diskuteras.
Stora besvär/hög sjukdomsaktivitet
samt fysiskt mindre krävande arbete:
Sjukskrivning på en period på upp till 3 månader
krävs ofta, inte sällan på heltid, men deltidssjukskrivning ska övervägas. Behandlingen ska inriktas mot att
minska artritbesvären och inflammationsaktiviteten.
Insatt medicinsk behandling kan utvärderas först efter
ca 3 månader p g a fördröjning av behandlingseffekten.
Stora besvär/hög sjukdomsaktivitet
samt fysiskt krävande arbete:
Sjukskrivning på en period av 1-3 månader krävs som
regel, upp till 6 månader ibland, ofta på heltid. Behandlingen ska inriktas mot att minska artritbesvären
och inflammationsaktiviteten. Ändrade arbetsuppgifter ska diskuteras.
Med stora besvär menas påtagliga symtom med smärta, stelhet, svaghet och/eller trötthet samt eventuellt
även kognitivt nedsatta funktioner, t ex koncentration
och minne. Med hög sjukdomsaktivitet menas att inflammationsparametrar är förhöjda (såsom SR) och att
många artriter (d v s ledinflammation med ömma och
svullna leder) föreligger samt hög sjukdomskänsla.
Vissa patienter kan behöva sjukskrivning för förebyg14

gande behandling för deltagande i intensiv sjukgymnastik, rehabilitering på dagvårdsenhet, rehabilitering
på reumatikersjukhus/specialanläggning eller klimatvård under en period på 2-6 veckor.
		
Behov av tidiga insatser.
Särskilda överväganden och åtgärder
Patienter med hög sjukdomsaktivitet, d v s artriter och
förhöjda inflammationsparametrar i blodet med sänkastegring m m, ska komma i kontakt med reumatologenhet snarast. Utöver medicinska ställningstaganden
är kontakt med paramedicinare såsom sjukgymnast
och kurator väsentligt för adekvat omhändertagande
och patientinformation. Om ledsmärtorna är uttalade
(artralgi) trots måttlig eller låg inflammationsaktivitet måste särskild smärtbehandling övervägas. Även
trötthet tillsammans med smärta och kognitiva besvär
är vanliga symtom vid reumatisk sjukdom trots att
artritsjukdomen är i klinisk remission, och kan därmed påverka arbetsförmågan.
Det är viktigt att förstå att de reumatiska sjukdomarna
är kroniska och med varierande, skovvisa förlopp.
Detta innebär att ny bedömning avseende aktuella
besvär och sjukdomsaktivitet måste göras vid varje
nytt besök hos läkaren. Att vara i deltidsarbete kan för
många reumatiker vara en optimal och fullt acceptabel lösning.
Som vid andra reumatiska sjukdomar är arbete i kyla
oftast mindre lämpligt. Det ideala är att patienten har
ett lagom rörligt arbete och att det vid kontorsarbete
ges möjlighet att ändra arbetsställning ofta.

Även arbetsgivaren har ett ansvar för den anställde som
drabbas av reumatisk sjukdom. Ergonomiska förbättringsåtgärder, förändrade/anpassade arbetsuppgifter eller omplacering kan bli aktuellt, särskilt vid mer fysiskt
eller psykiskt krävande jobb, för att kunna återgå i arbete på hel- eller deltid. Specifika rehabiliteringsinsatser
kan också många gånger komma i fråga.
Det förekommer att ansvarig försäkringskassa och
FHV/arbetsgivare inte får till stånd ett möte i syfte
att lägga upp ett rehabiliteringsprogram eller konkret
plan för arbetsåtergång. I väntan på en sådan plan kan
det bli nödvändigt att förlänga sjukskrivningen.
Åtgärder vid sjukfall som inte avslutats
inom ramen för rekommendation
Patienter med reumatisk inflammatorisk sjukdom såsom PsA kontrolleras regelbundet och behandlingseffekten utvärderas kontinuerligt. Vid otillräcklig effekt
eller eventuella biverkningar av mediciner kan sjukskrivning krävas i väntan på effekt av förändrad behandling och medicinering. Inte så sällan kan det bli
aktuellt med ortopedbedömning för ställningstagande
till operation av leder p g a smärta eller funktionsnedsättning.		
Vid förnyad/fortsatt kontakt
Se ovan.
		
Sjukskrivningsriktlinjer PsA, 30 april 2007

Diagnos/symptombild,
prognos, vård och behandling
Reaktiv artrit: inflammation i leder som reaktion på infektiös process, vanligen i tarm, urinvägar eller könsorgan. Ledinflammationen med svullnad, värk och
belastningssmärta är vanligen osymmetrisk och drabbar enstaka eller få leder, oftast i nedre extremiteterna
eller bäckenet. Den debuterar vanligen 2–6 veckor efter infektionen. Mjukdelspåverkan – senfästesinflammation (entesopati) och ”korvfingrar” eller ”korvtår”
(daktylit) är vanligt förekommande. Symptom från
ögon i form av konjungtivit/sclerit (inflammation i
bindehinnan med röda ögon) eller irit (inflammation
i regnbågshinnan med ljuskänslighet och ljussmärta), hud (psoriasisliknande utslag eller knölros) och
slemhinnor (utslag på penis, irritation i urinröret eller

Dokument för beslutsstöd till sjukskrivningar för Reaktiv artrit
Namn: Lars Peter Knutsson
och Agneta Zickert, Mikael Kjällman, Ralph Nisell
Specialitet: Reumatologi
Diagnoser/symptombilder
för vilka beslutsstöd föreslås formuleras:
Reaktiv artrit
Utifrån undersökning och anamnes
bedömd huvuddiagnos eller symptombild:
ICD 10 kod M 02, M 03.
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livmoderhalsen) kan förekomma. Förloppet är mestadels godartat och övergående inom kortare tid än sex
månader, men kan övergå i en kronisk ledinflammation. Sjukhusvård är sällan nödvändig. Behandlingen
utgörs i flertalet fall av symptomlindrande medicinering (NSAID-preparat) och/eller lokala kortison-injektioner. Vid mer uttalad inflammation eller vid icke
övergående sjukdom kan kraftfullare medicinering
(sulfasalazin) behövas. Förekomst av vävnadstyp
HLA-B-27 predisponerar för mera intensiv inflammation och ökar risken för kronisk sjukdom.

flammatorisk sjukdom hänvisas till avsnittet om reumatoid artrit.
Under den akuta fasen är hel sjukskrivning vanligt,
inte sällan upp till någon månad, ibland flera månader
(90 dagar, i vissa fall ännu längre) beroende på arbetsuppgifter och arbetssituation och artritsjukdomens intensitet och utveckling.		
Behov av tidiga insatser
Särskilda överväganden och åtgärder
Patienter med hög sjukdomsaktivitet, d v s uttalad(e)
artrit(er) och förhöjda inflammationsparametrar i blodet såsom sänkastegring, bör komma i kontakt med
reumatologenhet snarast. Det är väsentligt med information om fysioterapi eller sjukgymnastik (i akut
skede obelastade rörelser) för att bibehålla styrka och
hindra tillstelning. Rädsla för att ”överbelasta” leder
bör bemötas och information ges.

Förväntad konsekvens för funktion
Under den akuta fasen föreligger påverkan på förmågan till förflyttning, långvarigt sittande eller stående.
Vid engagemang av fingrar uppkommer nedsatt handkraft, fingerrörlighet och finmotorik. Sjukskrivning
är i regel nödvändig i början av förloppet (veckor till
månader), längden beroende på arbetets krav.

Åtgärder vid sjukfall som inte avslutats
inom ramen för rekommendation
Vid tendens till långdraget förlopp ska patienten bedömas av reumatolog.
I långdragna fall samverkan med arbetsgivare och/
eller försäkringskassa (avstämningsmöte). Ergonomiska förbättringsåtgärder, förändrade och anpassade
arbetsuppgifter eller omplacering kan bli aktuellt,
särskilt vid mer fysiskt krävande arbete, för att kunna
återgå i arbete på hel- eller deltid. Specifika rehabiliteringsinsatser kan också många gånger bli aktuellt.
		
Vid förnyad/fortsatt kontakt

Bedömd tid för återvunnen funktion
samt tid för normal läkning
Funktionen brukar i flertalet fall vara återställd inom
kortare tid än sex månader. Hos vissa patienter kan ledinflammation kvarstå och ge mer långdragna besvär.
Rekommendationer gällande
bedömning av arbetsförmåga
Vid akut ledinflammation bör ledbelastande arbete
undvikas. Beroende på arbetets art och artritens intensitet kan övergång till deltidsfriskskrivning göras
efter hand. Mindre belastande arbetsuppgifter eller
temporär omplacering kan bidra till ökad arbetsinsats.
Beträffande patienter som utvecklar kronisk ledin-

Sjukskrivningsriktlinjer Reaktiv artrit, 30 april 2007
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Bilder från vårmötet 2007
Fotograf: Ido Leden

Carl Turesson, Malmö, och Anneli Östensson, Kristianstad, vid middagen
på Sävargården.

Professor Solbritt Rantapää med
Imaculada del Rincon, inbjuden
föreläsare från San Antonio.

Gösta Bendix från Varberg.

Ylva Lindroth avtackar professor Lennart Jacobsson
efter hans föreläsning under Reumatologseniorpasset.
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Något om salicylaternas historia
Historietecknare: Ido Leden

Redan under antiken användes infusioner och dekokter av salixextrakt för behandling av ischias och gikt.
Denna terapiform finns belagd i Historia Naturalis,
skriven av Gajus Plinius d ä, som dog 79 e Kr i samband med Vesuvius utbrott.
Den medicinska användningen av salixberedningar
fick förnyad aktualitet 1763 då kyrkoherde Edvard
Stone, i en skrift till Royal Society i London, framhöll att sälgextrakt var ett utomordentligt bittermedel
men också hade goda antipyretiska egenskaper. Han
torkade bark från vitpil (Salix alba) och stötte till ett
pulver. Vid avsmakning blev han imponerad av dess
påtagliga bitterhet, vilket gjorde att han omedelbart
kom att tänka på kinabark och undrade om även andra
egenskaper kunde vara gemensamma. Inspirerad av
signaturläran kände han sig redan från början säker på
att så var fallet.
Vitpilen trivs där det är fuktigt och vått i motsats
till febrar och värk som försämras i denna miljö – vitpilextrakt borde därför vara verksamt. Stone prövade
på ett 50-tal huvudsakligen febersjuka personer och
noterade en klar febernedsättning hos de flesta. Efter
hans rapport började pilbarkextrakt användas ganska
allmänt både som antipyretikum och analgetikum,
främst som ersättningsmedel för den relativt sällsynta och dyra kinabarken. William White, apotekare i
Bath, skriver 1798 att ”sedan introduktionen av detta
barkextrakt som substitut för cinchona har inte mindre än 20 pund per år sparats”.

Figur 2. Acetylsalicylsyrekristaller. Mikrofoto. Bayer
lanserade sitt aspirin 1899. Frimärket utgavs 1977
som detta år av WHO proklamerats som världsreumatikerår.

Figur 1. Skånsk pilallé. Vitpil har mycket salicinrik
bark. Dekokter på pilbark användes redan under antiken som febernedsättande och smärtstillande medel.
Frimärket utgavs 1973 och återger motivet på en
tavla som hänger i Malmö museum. Konstnären P A
Persson levde åren 1862–1914.

White försökte också kemiskt att klarlägga och
isolera den aktiva substansen. Han upptäckte färgreaktionen med järnsalter, som än i dag används för
identifiering av salicylatderivat. 1826 döpte man den
aktiva substansen till salicin, och tre år senare kunde
fransmannen Leroux för första gången renframställa
denna (se figur 1).
1835 framställde K J Löwig, tysk kemist, salicylsyra genom att oxidera salicylaldehyd. Denna substans
hade han fått av J Pagenstecher, en schweizisk apotekare, som destillerade blommor från Spirea ulmaria (älgört). Genom extraktion av destillatet fick han
fram salicylaldehyd. Löwig döpte sin oxidationsprodukt till spireasyra efter växten, som han utgått från.
Senare klarlades att spireasyra och salicylsyra är kemiskt identiska.
Salicylaternas moderna historia börjar i mitten på
1870-talet. Då publicerades flera kliniska rapporter
18

om salicylsyrans goda feber- och smärtstillande effekter såväl vid akut reumatism – reumatisk feber – (ref 9),
som vid mera kroniska ledsmärtor (ref 1, 6, 7). Samtidigt visade de tyska kemisterna Kolbe och Lautman
att det med ny syntesmetod var möjligt att i industriell
skala framställa salicylsyra.
Salicylsyran intogs som pulver. Den smakade illa
och den gav ofta gastrointestinala biverkningar. Ganska snart inleddes därför arbetet med att kemiskt modifiera salicylsyremolekylen i avsikt att finna mindre
biverkningsbelastande substanser. Artur Eichengrün,
som var chefkemist på Bayers forskningslaboratorium, satte sin assistent Felix Hoffman på denna uppgift. Efter kort tid lyckades det också denne att i föreningsexperiment mellan salicylsyra och ättiksyra få
fram ett nytt vitglänsande, kristalliniskt ämne, nämligen acetylsalicylsyra (figur 2).
De förberedde också kliniska försök med den nya
substansen som så småningom skulle lanseras som
aspirin. Vid namngivandet ville man påminna om
substansens tidigare historia och den gamla beteckningen spireasyra. Den nya substansen fick därför
heta A(cetyl)spir(easyra)in.
Bayers läkemedelschef, Heinrich Dreser, motsatte
sig dock kliniska prövningar. Han hade den egen-

domliga uppfattningen att alla medicinskt verksamma
substanser skulle vara elektriskt ledande och så var
inte fallet med aspirin. Eichengrün och Hoffman gav
dock inte upp utan inledde försök utan sanktion från
företagets ledning. Dels prövade de på sig själva utan
att uppleva biverkningar, dels fick Hoffmans värkbrutne far testa den nya substansen. Han blev mycket
förtjust. Effekten var god och han fick inte ventrikelobehag på det vis som han ofta upplevde av sina salicylsyrepulver.
Eichengrün fick också hjälp med utprovningen av
ett par läkare i Berlin, som han hade förtroende för.
Resultaten var uppmuntrande. Den nya substansens
effekt var väl så god som salicylsyrans men de gastrointestinala besvären var betydligt mindre. Inför dessa
fakta ändrade Bayers ledning uppfattning och prövning i större skala kunde nu igångsättas.
De preliminära resultaten bekräftades och därmed
kunde man 1899 börja lanseringen av aspirinet. Det
blev en storsäljare, som snabbt skulle erövra världen
(figur 3). Personligen tror jag att beredningsformen
(tabletter) var en starkt bidragande orsak till succén.
Aspirin fanns tidigt i tablettform även om jag inte
kunnat få bekräftat att så var fallet redan från starten
1899.
Aspirin är än i dag ett högaktuellt läkemedel och
något av ett universalmedel. Nya indikationer har hela
tiden tillkommit. I förening med sulfapyridin har det
som Salazopyrin sedan 1950-talet varit ett oumbärligt
hjälpmedel vid behandling av kroniska tarmsjukdomar som Mb Crohn och ulcerös colit. Helt nyligen
har det också visat sig att individer, som under lång tid
behandlats med aspirin eller andra NSAID, i mindre
omfattning än andra insjuknar i coloncancer. Detta
anses bero på att colontumörerna för sin tillväxt är
beroende av Cox-2-receptorer och dessa blockeras av
aspirin.
I decennier har aspirinterapi i lågdos använts över
hela världen som trombosprofylaktiskt medel vid
behandling av olika hjärt-/kärlsjukdomar. Aspirin är
alltså unikt på många vis. Det är fortfarande efter mer
än hundra år ett av världens mest sålda och utnyttjade
läkemedel.

Referenser
1. Buss C E. Ueber die Anwendung der Salicylssäure
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Figur 3. Aspirin var i decennier efter introduktionen
ett basläkemedel som användes över hela världen för
att dämpa feber och lindra smärta. Observera vad
hjälparbetaren har i sin korg – bröd, mjölk och aspirin! Frimärke utgivet 1972.
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9. Stricker Statsarzt. Ueber die Resultate der Behandlung der Polyarthritis rheumatica mit Salicylsäure. Berlin klin Wchschr 1876; 13: 1 & 15 & 99.

Rapport från Reumatologseniorernas
möte den 26 april i Umeå
Vi hoppas att med hjälp av Bengt Lindell, ansvarig
för SRFs hemsida, kunna få en egen anslagstavla på
hemsidan. På denna kommer det att finnas två huvudrubriker – Finnes och Sökes. Reumatologseniorer, som är villiga att åtaga sig olika arbetsuppgifter
(vikariat, bisittare vid sit in o s v) är välkomna att
annonsera sitt namn under finnes; reumatologenhet
som önskar hjälp av senior kan tillkännage vilken
tjänst som sökes under denna rubrik, ange också
kontaktperson.
Vi har inte någon komplett förteckning över reumatologer, födda 1945 eller tidigare. Ni som inte
fått epost eller brev av Ylva Lindroth och som vill
ansluta till vår grupp kan meddela detta till Ylva,
vars epostadress är: ylva.lindroth@ptj.se
Nedan kopia av det brev som seniorerna skickat
till SRFs styrelse med förslag om förbättrad och utvecklad arkivfunktion.
Efter vårt möte höll Lennart Jacobsson, Malmö,
en mycket inspirerande föreläsning på temat ”Terapiprinciper vid kronisk artrit”.
Ido Leden

från den senaste 15-årsperioden lär inte ha tillförts
detta förråd.
SRF har inget bildarkiv.
Förslag
1. Styrelsen förankrar hos ledningen för SRS att arkivutrymme även fortsättningsvis kan disponeras.
1:1. Översyn av detta arkivutrymme. Volym? Brandoch stöldsäkert utrymme?
1:2. Någon får i uppdrag att strukturera och kondensera materialet samt upprätta innehållsförteckning.
Genomföres senast december 2008. (Ido Leden villig att åtaga sig detta.)
2. Till SRFs hemsida kopplas ett elektroniskt arkiv.
Hit skickas årsberättelser och annat för föreningen
centralt material som styrelsen önskar bevara för
framtiden på ett tillgängligt sätt. Detta arkiv skall
vara sökbart. (Bengt Lindell, ansvarig för hemsidan, har ställt sig positiv till detta initiativ.)
3. Till SRFs hemsida kopplas ett elektroniskt bildarkiv. Bilder av intresse för SRFs medlemmar kan
skickas till detta arkiv. I arkivet läggs bara bilder
som kan användas utan publiceringstillstånd. Arkivet skall vara sökbart. Alla medlemmar i SRF kan
kostnadsfritt vid behov hämta bilder att använda vid
föredrag, i artiklar o s v. Enda krav är att det vid
publicering anges att bilden är hämtad från SRFs
arkiv. De som önskar bidraga med bilder kan sända
dessa till den hemsideansvarige som vid behov rekryterar biträde om arbetet så kräver. (Bengt Lindell, ansvarig för hemsidan, har ställt sig positiv till
detta initiativ.)

Brev till styrelsen
för Svensk Reumatologisk Förening (SRF)
Förslag från Reumatologseniorerna om förbättrad
arkivfunktion inom SRF.
Bakgrund
På Spenshult (SRS) finns sedan 1980-talets mitt ett
förråd i vilket diverse arkivmaterial från SRF förvaras, omspännande åren fram till 1990. Innehållsförteckning saknas och materialet finns samlat i pärmar på ett ganska ostrukturerat sätt. Något material

På uppdrag av Reumatologseniorerna, april 2007
Ido Leden
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SPUR-inspektionerna 2006 genomförda enligt plan
Stort intresse och positivt mottagande på de inspekterade enheterna

På Svensk Reumatologisk Förenings (SRF) årsmöte
2005 beslutades att SPUR-inspektionerna skulle återupptas med ambitionen att samtliga enheter med STansvar ska inspekteras minst vart femte år.
Föreningens nuvarande inspektörs-team, Eva Bagge
och Eva Nitelius samt Per-Johan Hedin och Bernhard
Grewin, träffades i januari 2006 för att planera de
första inspektionerna. I arbetet har vi i första hand valt
att inspektera region- och universitetsklinikerna, som
har den övervägande delen av ST-läkarna.
Av dessa var det särskilt angeläget att inspektera
dem som aldrig tidigare inspekterats. Under det gångna året har därför Uppsala, Linköping, Malmö, Lund
och Karolinska besökts. För att samtidigt få erfarenhet av ST-utbildningen på mindre enheter med endast
enstaka ST-läkare har vi under 2006 också besökt
Sundsvall.
Mottagandet och intresset från verksamhetschefer
och andra ST-ansvariga på de inspekterade enheterna
har varit mycket positivt. Alla har ställt upp och blivit inspekterade på någon av de två alternativa tider
vi föreslagit, vilket vi är mycket glada för. Detta har
naturligtvis starkt bidragit till att vi kunnat genomföra
hela det planerade inspektionsprogrammet för 2006.
Våra erfarenheter av de fem genomförda inspektionerna under 2006 har muntligen redovisats av Eva
Nitelius vid SRFs årsmöte vid den medicinska riksstämman senast. Karolinska inspekterades först i januari i år. Styrelsen har dessutom fortlöpande fått våra
inspektörsrapporter, liksom respektive berörd enhet.
Samtliga sex inspektioner i sammandrag har under
våren varit publicerade i Läkartidningen och finns
även tillgängliga på Läkarförbundets hemsida www.
slf.se under ”Utbildning”.
Avsikten med SPUR-inspektionerna är att genom
kollegial granskning av verksamheter, som har STläkare, utvärdera kvaliteten i ST-utbildningen. Detta
görs främst genom samtal med verksamhetschef, studierektor, handledare och inte minst med alla ST-läkarna. Härutöver granskas också lokaler, biblioteksresurser och olika typer av IT-stöd.
Vårt samlade intryck efter årets inspektioner är att
kvaliteten är hög och intresset stort för ST-utbildningen, men några smärre brister, som vi menar lätt kan
åtgärdas, förtjänar att kommenteras.
För att målbeskrivningens samtliga mål säkert ska
kunna uppnås är det viktigt, när ST-kontrakten/utbild-

ningsprogrammen upprättas, att såväl den formella
tiden med minst fem års heltidstjänstgöring respekteras som de av föreningen rekommenderade tjänstgöringstiderna för både reumatologi, allmän intermedicin och övriga sidotjänstgöringar. Inte minst gäller det
när dubbelspecialisering planeras i reumatologi och
allmän internmedicin.
Vi bedömer också att kvaliteten ytterligare kan förbättras om man ser till att ST-läkarna inte bara under
huvudutbildningen utan också under alla sidoutbildningar, särskilt under allmänna internmedicindelen,
får fortlöpande handledning på platsen av läkare med
aktuell specialistkompetens.
Under reumatologitjänstgöringen vore det av stort
värde om ST-läkarna tidigt får ansvar för egen mottagning med nybesök, som kan styras dit för att variation och bredd av reumatologiska diagnoser ska bli så
stor som möjligt. Av samma anledning vill vi också
framhålla utbildningsvärdet av att ST-läkarna följer
med på specialistkonsultbesöken i primärvården.
Vi har också följt upp hur de inspekterade enheterna
arbetat med föreningens årliga diagnostiska prov, som
har blivit en viktig form för fortlöpande och formativ bedömning av ST-läkarnas kompetensutveckling.
Utfallet har varit mycket positivt. På alla enheter har
ST-läkarna beretts tillfälle att skriva provet, varefter
det gåtts igenom och diskuterats tillsammans med
handledaren, med facit i hand. På det sättet har eventuella eftersatta kunskapsbehov kunnat identifieras
och justeras, liksom eventuella brister i verksamhetens utbildningsplanering.
På sedvanligt sätt träffades inspektörsgruppen igen
i januari 2007 för avstämning av vår verksamhet och
planering av det kommande årets inspektioner.
Vi beslutade att inspektionerna under 2007 fortsätter i linje med tidigare principer. Det betyder att under
våren inspekteras Falun och Örebro, i höst Spenshult,
SU och Borås.
Vi planerar att lämna sedvanlig muntlig rapport vid
årsmötet i samband med riksstämman och förhoppningsvis ge en skriftlig rapport, som denna, nästa vår.
Vi är alltid öppna för frågor eller synpunkter. Skriv
i så fall till min e-postadress nedan.
För SPUR-inspektörerna
Bernhard Grewin
bernhard.grewin@swipnet.se
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Läkarbilden för reumatologi mars 2007
(Inom parentes = förändring jämfört med 2006)

Specialistläkare
Offentlig tjänst		

209 (+ 1)
17 (- 4)

Privat tjänst

226 (- 3)

Totalt

72 % (+ 3 %)

Tjänstgöringsgrad

ST-läkare
82 (+ 10)

Behov (enl utredningar)
Länssjukvård

1/40 000 inv – 225 spl

Regionsjukvård

1/150 000 inv – 60 spl
72 %

Tjänstgöringsgrad

Sveriges behov är således 285 heltidsspecialister, d v s med 72 % tjänstgöring 395 specialister.
Nu finns 226 spl varav 72 pensioneras inom 10 år = 154 kvar
ST-utbildning i dag = 82
Utbildningskrav = 159 ST-läkare ytterligare på 10 år (utöver nuvarande 82).
Nya specialister 2000–2006 = 100 (13-18-12-18-13-11-15 = 14/år).
Ett annat mått på utbildningskrav skulle vara socialstyrelsecertifiering av 24 nya specialister/år
t o m 2016. Bemanningen är uträknad med det uppdrag vi har i dag, d v s begränsat till
enbart kunskaps- och bedömningsansvar vid artros eller värktillstånd.

1. Regionsjukhus
Specialistläkare

ST-läkare

123

(+ 2)

52

(+ 4)

Karolinska

38

(+ 3)

17

(+ 2)

Sahlgrenska

20

(- 2)

15

(+ 1)

Lund

18

(- 3)

6

(+ 1)

3

(+ 1)

Totalt

Malmö

5

Örebro

7

(- 1)

4

Linköping (länsklin)

11

(+ 3)

1

Uppsala

12

(+ 1)

3

Umeå (länsklin)

12

(+ 1)

3

(- 2)
(+ 1)

2. Specialsjukhus
Specialistläkare

ST-läkare

Totalt

10

5

Spenshult

10

5
22

3. Länssjukhus
Specialistläkare
Totalt
Kristianstad
Helsingborg
Karlskrona (länsklin)
Växjö
Borås
Skövde
Uddevalla
Jönköping
Kalmar
Danderyd
Eskilstuna (länsklin)
Västerås
Karlstad (länsklin)
Falun
Gävle
Östersund
Sundsvall
Luleå

64
3
6
3
1
3
2
3
5
3
4
5
5
2
6
2
3
3
4

(+ 3)
(+ 2)
(- 1)
(- 1)
(- 1)
(- 1)

(- 1)
(- 1)
(+ 2)

(- 1)

ST-läkare
22
0
1
1
1
2
3
1
0
0
0
1
1
3
2
0
2
1
2

(+ 6)
(+ 1)
(+ 1)
(+ 1)
(+ 2)

(- 1)

(+ 2)
(- 1)
(+ 2)
(- 1)

4. Länsdelssjukhus
Specialistläkare
Totalt
Ängelholm
Trelleborg
Simrishamn
Ljungby
Alingsås
Oskarshamn
Västervik
Visby
Bollnäs
Hudiksvall

12
1
2
2
0
1
1
2
1
1
1

(- 1)
(- 1)

ST-läkare
3
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0

(+ 1)
(- 1)
(+ 1)

5. Privatpraktiker
Specialistläkare
Totalt

17

(- 4)

ST-läkare
0

Kommentarer:
1. Flera sjukhus är länskliniker, t ex Blekinge, Östergötland, Sörmland, Värmland och Västerbotten, varför tjänstgöring
utanför länssjukhuset kan ske.
2. Vid rekrytering mellan enheter under våren riskerar specialister att räknas på bägge ställen. Jag har försökt undvika
detta.
3. Alla ST-läkare räknas in – även de som anges som ”gråblock”.
4. Antal privatpraktiker är svårt att beräkna eftersom dubbelarbete förekommer.
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Protokoll från medlemsmöte
arbetsgruppen lämnat in avseende förslag till sjukskrivningsriktlinjer för fem utvalda reumatiska sjukdomar. Mötet stöder styrelsen i att inte göra några
större förändringar i förslaget.

Plats och tid: Umeå, Aula Nordica, torsdagen den 26
april 2007 kl 16.30–17.30.
§ 1 Till mötesordförande väljs Tomas Bremell, till
mötessekreterare Annika Teleman samt till protokolljusterare Jörgen Lysholm och Lotta Ljung.
§ 2 Dagordningen godkänns.

§ 9 Tomas Bremell beskriver kort innehållet i SRFs
höstkonferens 25–26 oktober 2007. Rekrytering och
verksamhetsuppföljning är årets teman.

§ 3 Tomas Bremell presenterar Läkarenkäten 2007.
Den visar en successiv ökning av antal ST-läkare vilken är störst på länsnivå. Total ökning av specialister
och ST-läkare är störst på regionnivå.

§ 10 Ralph Nisell berättar att riksstämman 2007 kommer att innehålla två dagar reumatologi, onsdag-torsdag 28–29 november. Årsmöte och fest kommer att
vara på onsdagen.

§ 4 Maria Lidén informerar om arbetet med den nya
målbeskrivningen och att en första version kommer
att skickas ut för synpunkter före sommaren 2007. Till
Nationella ST-dagen i Uppsala har hittills 41 anmälningar inkommit.

§ 11 Vårmötet 2008 kommer att hållas i Falun och
Jörgen Lysholm hälsar välkommen dit. Kliniker som
önskar vara värd för mötet 2009 är välkomna att höra
av sig till styrelsen.
§ 12 Mötesannonsering
Riks-ST-möte (Uppsala) 7–8 maj
Cutting Edge (Lund) 11 maj
EULAR (Barcelona) 13–16 juni
ACR (Washington) 5–11 november
Riksstämman (Stockholm) 28–30 november
SCR (Levi, Finland) 30 januari–1 februari 2008. Professor Marjatta Leirisalo Repo hälsar alla välkomna.

§ 5 Ralph Nisell informerar om styrelsens förslag till
policy för godkännande av utbildningar i föreningens namn samt arbetet med att samordna kursernas
innehåll, tidsmässiga fördelning och upplägg. Alla
medlemmar anmodas komma med förslag till vidareutbildningar.
		
§ 6 Lars Klareskog informerar om fördröjning av de
nya riktlinjerna för RA. Sådana förväntas vara klara
till den nya riktlinje- och registerdagen i januari 2008.
Lennart Jacobsson informerar om riktlinjerna för
spondartrit. Inga nya är aktuella för dagen. Styrelsens
mål är att alla riktlinjer ska uppdateras årligen. Nils
Feltelius informerar om Socialstyrelsens avsikt med
att skapa riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar som
dock endast omfattar vissa utvalda diagnoser.

§ 13 Ralph Nisell utdelar Sc J-priset 2006 på 100 000
nkr till Carl Turesson. Carl gratuleras varmt till detta!
§ 14 Övriga frågor
a) Ido Leden informerar om Reumatologseniorernas
planerade verksamhet. Det kommer att skapas en anslagtavla på hemsidan för t ex erbjudanden om vikariat/kliniskt arbete. Historiskt bildarkiv föreslås skapas
på hemsidan. Alla som har egna bilder av intresse kan
höra av sig till Ido.
b) Solveig Wållberg Jonsson informerar om att nästa
Reumabulletinen har presstopp 1 maj 2007 för dem
som önskar lämna in bidrag.

§ 7 Staffan Lindblad informerar om att en ny patientdatalag förväntas komma att gälla från 1 januari 2008.
Förslag till nytt avtal mellan SRR och klinikerna har
skickats ut för synpunkter.
§ 8 Ralph Nisell diskuterar de synpunkter som kommit från Jan Larsson, Socialstyrelsen, på det förslag
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Annika Teleman

Jörgen Lysholm

Lotta Ljung

Mötessekreterare

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Svensk Reumatologisk Förening
har nöjet att annonsera

WYETHPRISET 2007
FÖR REUMATOLOGISK FORSKNING
Detta pris, ett av Sveriges största inom medicin och det största inom reumatologi,
delas ut årligen till en eller två forskare, aktiv(a) inom Sverige,
för framstående klinisk forskning inom området reumatologi.
Priset är på

400 000 kr
varav 3⁄4 är forskningsstipendium och 1⁄4 personligt pris.
I samband med detta pris inbjudes nomineringar enligt följande:

En komplett nominering/ansökan på engelska
• Nomineringsbrev från en kollega väl förtrogen med
forskarens/forskarnas vetenskapliga arbete och övriga meriter
• Sammanfattning av tidigare forskning (max 4 sidor)
• Kortfattat forskningsprogram (max 2 sidor)
• Fullständig meritförteckning och bibliografi

skickas före den 30 juni 2007 enbart elektroniskt till:
ralph.nisell@karolinska.se
Ralph Nisell
Vetenskaplig sekreterare
Svensk Reumatologisk Förening
Korrespondens:
Reumatologkliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
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Reumatikerförbundets och Pfizers pris
för framstående reumatologisk forskning
till Nanna Svartz minne
Sedan 1999 delar ovanstående organisationer ut ett pris för framstående reumatologisk forskning som gjorts i Sverige. I första hand skall priset gå till forskning som har
skett i nära samverkan med reumatikern/patienten.
Priset är på 50 000 kr och kan delas mellan flera personer som samarbetat kring den
prisbelönta insatsen. Priset kommer att utdelas i samband med Reumatikerförbundets årliga forskningsdag på Karolinska institutet i oktober.

Med formuleringen ”i nära samverkan med reumatikern/patienten” menas att klinisk forskning
prioriteras. Nära samverkan kan ske på flera sätt. Priset har hittills gått till Kerstin Eberhardt,
Lund, Björn Svensson, Helsingborg, Ola Nived/Gunnar Sturfelt, Lund, Ingrid Lundberg,
Ingiäld Hafström och Christina Stenström, Stockholm, Solbritt Rantapää Dahlqvist, Umeå,
och Thomas Skogh, Linköping.
Vi vill gärna tro att detta pris kan vara en bra uppmuntran för någon/några forskare varje år,
men också en möjlighet att skapa intresse och publicitet runt den reumatologiska forskningen,
både bland sjukvårdspersonal, beslutsfattare och allmänhet.
Vi ber er därför att nominera forskare till priset. Tidigare nomineringar är inget hinder.
Vi vill ha era nomineringar senast fredagen den 31 augusti.

					

Med vänliga hälsningar
Reumatikerförbundet

					

Jan Bagge

					
					
					
					

Forskningshandläggare
E-post: jan.bagge@reumatikerforbundet.org
Tel direkt: 08-505 805 06
Mobil: 0733-68 93 09
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Kundnummer 300 637 200
SE-313 92 OSKARSTRÖM

Karina Turesson, Spenshult AB

SVARSPOST

Wyeth AB
Box 1822, 171 24 Solna
Telefon 08-470 32 00
Fax 08-730 06 66

IPULS har granskat och
godkänt denna
utbildning. Fullständig
utbildningsbeskrivning
finns på www.ipuls.se
(IPULS nr. 2007-02-05)

Hotel Tylösand, Halmstad
Spenshult reumatikersjukhus
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Hotel Tylösand
Halmstad

15 – 17 januari 2008
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i Reumatologisk
EPIDEMIOLOGI

KURS
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Plats:

15-17 januari 2008

Hotel Tylösand, Halmstad

Bland deltagarna eftersträvar vi en jämn fördelning över landet, varför
hänsyn till verksamhetsort kommer att ske. I år ges också möjlighet för
deltagare från Norge och Danmark.

Antalet kursdeltagare är begränsat till 25 st.

Utbildningen vänder sig till specialister inom reumatologi och
allmänmedicin samt i mån av plats, till ST-läkare, läkare inom andra specialiteter, sjukgymnaster och arbetsterapeuter verksamma inom området.

Kurs i epidemiologi - med praktiska övningar inom reumatologi
Spenshult anordnar i samarbete med Svensk Reumatologisk Förening, med
Wyeth AB som sponsor, under perioden den 15 och 17 januari 2008, en
kurs i reumatologisk epidemiologi.

Utbildningen syftar till att ge en fördjupad kunskap inom epidemiologisk
metodik och statistik till personer med viss erfarenhet av epidemiologiskt
arbete. Avsikten är även att ge praktisk erfarenhet av arbete i SPSS samt
möjlighet till erfarenhetsutbyte och diskussioner kring egna projekt.
Datum:

08.30-09.30 Introduktion SPSS (SB)

Torsdag 17 januari

09.00-09.10 Inledning (IP/LJ/SB)

09.30-12.00 Praktisk övning i SPSS 1 - Fallkontrollstudie
Introduktion till övningsuppgifterna

Onsdag 16 januari

Introduktion

09.10-10.00 Design: Introduktion till Studiedesign (JA)

Tisdag 15 januari
19.00
Middag
10.00-10.30 Fika

10.30-12.00 Mått: Introduktion till mått; förekomst, risk
och association (JA)
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Validitet: Introduktion till validitet; bias, con
founding och effektmodifiering (JA)
14.00-14.30 Diskussion: Frågor och egna problemställ
ningar (JA/IP/LJ/SB)
14.30-15.00 Fika

12.00-13.00 Lunch
13.00-15.0 Praktisk övning i SPSS 2 –Kohortstudie
Övningsuppgift 2 Fika.
(JA, IP, LJ, JÅN, SB)
15.00-16.00 Återsamling, frågestund och avslutning
Kvarstående frågor kring praktiska övningarna
och andra frågor kring epidemiologisk metodik.
(JA, IP, LJ, JÅN, SB). Kursavslutning.

LJ= Professor Lennart Jacobsson, Malmö/Spenshult
JA= Docent Johan Askling, Reumatologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
J-ÅN= Statistiker Jan Åke Nilsson, Statisktiker, Malmö/Lund/Spenshult (handledare)

Middag

15.00-16.30 Statistik: Grundbegrepp och val av test (SB)
19.00

Gemensam genomgång innan lunch.
(JA, IP, LJ, J-ÅN, SB)

20.00

Försändelsen är utsänd med stöd av uppgifter ur Hälso &
Sjukvårdens Adressregister HSAR, som är anslutet till Adressdatabasens Integritetsskyddsprogram.met för HSAR. Ytterligare information erhålls av Cegedim AB, 08-633 76 80.
I enlighet med 2004 års avtal mellan Landstingsförbundet
och Läkemedelsindustriföreningen så krävs huvudmannens
medgivande att delta i kursen. Priset motsvarar maximalt
50% av kostnaden och i denna avgift ingår kost och logi och
kursmaterial.

Föreläsare/Lectures:
IP= Docent Ingemar Petersson, Universitetssjukhuset i Lund/Spenshult
SB= Med dr Stefan Bergman, FoU centrum Spenshult

Anmälan

Middag tisdag kväll 15/1
Kurs i Reumatologisk Epidemiologi 16-17/1

Jag önskar delta i:
Q
Q
Q

Sista anmälningsdag är den 17 november 2007.
Kursavgiften för Reumatologisk Epidemiologi är 2 300 kr* och inkluderar kost, logi och kursmaterial.
Tillkommer gör 50% av ev. resekostnad.

Namn …………………………………………………………………………………………………………...

Arbetsplats ………………………………………………………………………………………………………

Adress ……………………………………………………………………………………….…………………..

Postadress ……………………………………………………………………………………………………….

Telefon …………………………………………… Fax …………………………………………………...

Q 15-16/1

Q 16-17/1

Q

E-post ………………………………………………………..………………………………………………….

Jag har önskemål om specialkost ….....…….………………………….....…………………………………

Jag önskar övernatta:

För hjälp med bokning av resa, kontakta: marknadsassistent Reumatologi, tel 08-470 32 00.

Anmälan sändes portofritt per post eller via fax till Spenshult AB, Att: Karina Turesson,
313 92 Oskarström, fax 035-263 50 57, e-post: karina.turesson@spenshult.se

Vid frågor beträffande arrangemanget kontakta Karina Turesson, Spenshult AB, tel. 035-263 50 00

Huvudmannens godkännande

Q Jag medger att ……………………………………………………………vid kliniken deltar i utbildningen i reumatologisk epidemiologi enligt ovan, samt att Wyeth står för 2300 kr*,
vilka utgör 50% av kostnaden för kost, logi och kursmaterial. Wyeth bekostar 50%
av eventuell resekostnad. Kursavgift och 50% av eventuell resekostnad debiteras kliniken i efterhand.

Ort och datum: ………………………………………………………………………………………………….

Namnteckning: ………………………………………………………………………………………………….

Namnförtydligande: …………………………………………………………………………………………….

Titel: …………………………………………………………………………………………………………….

Faktureringsadress: ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

* I enlighet med 2004 års avtal mellan Landstingsförbundet och Läkemedelsindustriföreningen så krävs huvudmannens medgivande att delta i kursen. Priset motsvarar maximalt 50% av kostnaden och i denna avgift ingår kost, logi
och kursmaterial.
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Svensk Reumatologisk Förening inbjuder till

HÖSTKONFERENS 2007

– Rekrytering och verksamhetsutveckling
Målgrupp: Nuvarande och framtida chefer, verksamhetsförbättrare och ledare
inom reumatologin. Konferensen kommer att annonseras i Reumabulletinen och Läkartidningen.
Kallelsen epostas också till reumatologins verksamhetschefer/enhetsföreträdare, professorer
och regionala ST-studierektorer men alla intresserade medlemmar i SRF är givetvis välkomna.
Platsantalet är begränsat till 60 personer.
Lokal: IVAs konferenslokaler på Grev Turegatan 16, Östermalm, Stockholm.
Tidpunkt: Start torsdag 25 oktober kl 10.00. Avslut fredag 26 oktober kl 14.00.
PROGRAM (programmet är under utarbetande)

Rekrytering
Vad är viktigt när unga människor väljer?
Hur rekryterar andra? • Nya strategier. • Nya medier – hur viktiga är de?
Så här gör vi och så här skulle man kunna göra
Exempel från olika håll – regionsjukhus, länssjukhus, från utlandet, från forskningen
ST-utbildningen
Ny målbeskrivning • Kvalitet i ST (handledning, sit-in, SPUR, diagnostiskt prov)
Förslag inför framtiden
Forskarutbildningen
Ökad samverkan mellan universiteten

Verksamhetsutveckling
Nationella produktions- och tillgänglighetsparametrar
Prevalens och incidens av reumatisk sjukdom
Vilket är vårt arbetsområde? • Vilka parametrar skulle vi kunna använda nationellt?
Hur organisera fortsatt arbete?
Socialt: Resa och hotell bekostas av deltagaren/deltagarens arbetsgivare.
Konferensen är osponsrad och bekostas av SRF. Torsdag 25 oktober planeras
gemensam middag på restaurang (deltagaren betalar).
Definitiv anmälan till konferensen göres till tomas.bremell@vgregion.se
eller per fax 031-82 87 45. Anmälan senast 15 oktober 2007 men ni får gärna anmäla
er tidigare (först till kvarn...). För övernattning rekommenderas Läkarförbundets
övernattningsrum alldeles nära konferenslokalen. Bekräftelse sker av anmälan.

Jag anmäler mig härmed till Höstkonferens 2007
– Rekrytering och verksamhetsutveckling
.................................................................................................................................
Namn			
Klinik		
Ort
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Radical aspects on arthritis
– the role of neutrophil generation of nitric oxide
and superoxide in inflammatory conditions
Jan Cedergren
Department of Molecular and Clinical Medicine,
Division of Rheumatology, Faculty of Health Sciences, Linköping University,
University Hospital, SE-581 85 Linköping, Sweden
Fakultetsopponent:
Professor Ingrid Lundberg, Karolinska Institutet, Stockholm
Abstract
The polymorphonuclear neutrophil granulocytes (neutrophils) are gaining renewed
interest regarding their involvement in chronic inflammatory disorders, including
rheumatoid arthritis (RA). Besides phagocytic and destructive capabilities, neutrophils have regulatory roles, e.g. by influencing responses from dendritic cells and
lymphocytes. Several animal models have revealed that neutrophils are crucial for
the initiation and maintenance of chronic inflammatory diseases. Neutrophil function is highly dependent on their ability to produce superoxide, an oxygen radical
which can be further metabolized to other free radicals. Whether or not neutrophils
are capable of producing the oxygen radical nitric oxide (NO°) has been a matter of
debate.
In this thesis it was shown that freshly isolated neutrophils from the joint cavity
of patients with RA, but not from other arthritis patients, had ongoing intracellular
production of superoxide, indicating the processing of ingested material.
The finding that joint neutrophils, but seemingly not circulating cells, expressed
the NO-inducing enzyme iNOS, led to a series of experiments aimed to elucidate
where in the exudative process this enzyme could first be detected. We could finally,
for the first time, present evidence that human neutrophils actually express iNOS
constitutively. Our data also suggest that neutrophil iNOS may be membrane associated, thus differing from the cytosolic location in other cell types. Since NOS
activity was not demonstrated in isolated cells, the notion that neutrophil iNOS is
regulated primarily at the transcriptional level must be questioned. NO production
from iNOS requires the presence of its substrate, L-arginine. To test the hypothesis
that neutrophil arginase prevents neutrophil NO-production, we investigated whether
arginase inhibition affects neutrophil NO-dependent oxidative function. Initial data
revealed a difference in the effect of arginase inhibition comparing neutrophil stimulus with a soluble formylated tri-peptide (fMLF) and integrin-mediated stimulation
with particle-bound collagen type-1. This led to the hypothesis that integrin-ligation on neutrophils induces extracellular liberation of arginase, which was confirmed
both by measuring arginase and its enzyme activity. The findings in this thesis may
be important not only regarding the role of neutrophils in chronic joint inflammation,
but also as a link in the accelerated atherosclerosis observed in chronic inflammatory
disorders, e.g. RA.
ISBN: 978-91-85715-67-1
ISSN: 0345-0082
© Jan Cedergren 2007
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Immune Complex Regulated Cytokine Production in
Rheumatic and Lymphoproliferative Diseases
Linda Mathsson
Department of Oncology, Radiology and Clinical Immunology,
Akademiska sjukhuset, Uppsala University, SE-751 85 Uppsala, Sweden
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