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Redaktörens rad

Hej, bästa medlemmar i Svensk 
Reumatologisk Förening!

artrit, ankyloserande spondylit och psoriasisartrit 
publicerade, liksom ny målbeskrivning i reumatolo-
gi med SRFs kompletterande checklista. Kalendariet 
uppdateras kontinuerligt och erbjuder länkar/formu-
lär för kursanmälningar/stipendier/prisansökningar. 

Jag hoppas att ni finner detta nummer informativt 
och läsvärt. Jag tar gärna emot kommentarer och 
tankar (via e-post...) kring Bulletinens innehåll och 
framtid, med förhoppning om vidareutveckling och 
förbättring. 

Ha en riktigt bra och solig sommar!

Ola Börjesson
ola.borjesson@karolinska.se

Här är sommarnumret av Reumabulletinen med brev 
från styrelsens medlemmar, annonser för kommande 
kurser, utbildningar, stipendier och priser. Bildrepor-
tage från vårmötet och AT-stämma, rapporter från 
SPUR-inspektörerna och Reumaseniorerna, infor-
mation från SRR och sex abstracts från nydispute-
rade. Torsten Ström minns ”När reumatologin kom 
till Norrbotten” och Ido Leden belyser antireumatika 
ur ett historiskt perspektiv. 

På hemsidan www.srfonline.org finns föreningens www.srfonline.org finns föreningens www.srfonline.org
uppdaterade riktlinjer för behandling av reumatoid 

Ola Börjesson

Stoppdatum för oktobernumret av Reumabulletinen Stoppdatum för oktobernumret av Reumabulletinen S
(nr 71) är 5 september 2008.

Aktuella stipendier och priser 
Benämning
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

Roche/SRF
4+4 stipendier på upp till 15 000 kr för medlemmar 
i SRF för aktivt kongressdeltagande utomlands 

Stora Wyethpriset
Prissumma 400 000 kr
Målgruppen är forskare inom området klinisk 
reumatologi, verksamma i Sverige

Lilla Wyethpriset
Prissumma 80 000 kr
Målgruppen är forskande ST-läkare 
eller nyblivna specialister i reumatologi  

Reumatikerförbundet/Pfizer; 
Pris till Nanna Svarts minne
Prissumma 50 000 kr
Målgrupp är patientnära forskare inom reumatologi

Sista ansökningsdag
Årligen 5 maj och 5 december
Ansökningar sänds till
Lars Cöster, SRF 
lars.coster@lio.se

15 september 2008
Ansökningsformulär via www.srfonline.org,
skickas till Solveig Wållberg Jonsson

27 juni 2008
Ansökningar sänds till 
Carl Turesson, SRF
turesson.carl@mayo.edu

5 september 2008
Elektronisk ansökan sänds till
turesson.carl@mayo.edu

29 augusti 2008
Ansökan till
jan.bagge@reumatikerforbundet.org



4

Ledare

Tomas Bremell

Vi har nyligen varit på vårmöte i Falun. Mötet var en 
fin upplevelse som erbjöd ett välmatat program med 
Falustuk. Vi fick dessutom träffa samtliga Faluklini-
kens läkare och kunde notera den stolthet och starka 
identitet som kliniken och landskapet har. 

En reflexion är väl också att en enhet med beman-
ning enligt SRFs normer stärker möjligheterna till 
nationella uppdrag, forskning, verksamhetsförbätt-
ringar och -uppföljning. Och detta i sin tur medför 
att kliniken blir mycket attraktiv. När man hörde att 
läkare stod i kö flera år för en ST-tjänst blev man 
imponerad.

Stort tack till Falukliniken för ett uppiggande vår-
möte!

Hur går det för SRF?
I Reumabulletinen juni 2005 pekade jag på områden 
som Svensk Reumatologisk Förening prioriterar:

• Specialitetsfrågan – att bevara reumatologi som 
basspecialitet

• Regionaliserad ST-utbildning och stärkt rekryte-
ring av ST-läkare

• Vidare- och kompetensutveckling av specialister
• Starkare akademisk reumatologi samlad i ett pro-

fessorskollegium
• Effektivare arbetssätt inom reumatologin
• Utbyggnad av reumatologin i Sverige

Hur har då arbetet fortgått under dessa tre år? Reu-
matologin bevarades som basspecialitet enligt beslut 
20 december 2005. Målbeskrivningsarbetet håller 
nu på att bli färdigt avseende den del som skall in-
lämnas till Socialstyrelsen. Sedan vidtar arbete med 
föreningens egna checklistor.

Vi har med framgång regionaliserat ST-utbildning-
en med väl fungerande och mycket aktiva regionala 
studierektorer vilka samlas i en nationell grupp av 
styrelsens utbildningsansvariga, Maria Lidén. Re-

kryteringen av ST-läkare visar en ökning från drygt 
60 till 80 läkare. Dock har rekryteringen framför allt 
märkts på regionsjukhusen, som ökat sin andel och 
står för nästan 75 procent av alla ST-läkare. Riks-ST-
dagarna har vitaliserats och är välbesökta. 

Vidareutbildning och kompetensutveckling hos 
specialister fortgår med oförminskad intensitet och 
med stort intresse från läkemedelsföretagen att vara 
delaktiga. 

Den akademiska reumatologin har blivit mer sam-
lad och ytterligare stärkt i vårt professorskollegium. 
Kartläggning av den reumatologiska forskningen i 
Sverige visar bland annat att den utpräglat kliniskt 
patientnära forskningen är väl representerad bland 
läkarna inom reumatologin, medan den experimen-
tella forskningen är förhållandevis svag inom denna 
kategori. Ibland kan det emellertid vara svårt att dra 
klara skiljelinjer mellan utpräglad patientnära forsk-
ning och mer experimentell. Professorskollegiet 
har ett roterande ledarskap. För närvarande är Lars 
Rönnblom sammankallande. 

Höstkonferensen har blivit mötesplats för personer 
med ledningsarbete inom svensk reumatologi och 
frekventeras av cirka 40 deltagare varje gång. Vi har 
dock en hel del att göra för att skapa effektivare ar-
betssätt inom reumatologin. Jag tror att arbetsgrup-
pen för verksamhetsutveckling – under ledning av 
Jörgen Lysholm och Boel Mörck – kan vara ett verk-
samt verktyg för detta.  

Höstkonferensen 2008 går av stapeln 16–17 okto-
ber. Konferensens tema är organisationsförändring-
ar till följd av den nya reumatologin, och kommer 
bland annat att belysa frågor som: 

• Framtida diagnostik och behandling, och dess ef-
fekter på vården. 

• Behövs rehabilitering och i så fall i vilken form? 
• Slutenvård – minskat behov, vilka patienter skall 

vårdas?
• Polikliniska behandlingsenheter/utredningsenhe-

ter – hur utforma dessa? 
• Service åt andra specialiteter? 
• Vad gör läkaren och vad gör sjuksköterskan – roller 

i förändring? 
• Läkaren som ledare – eller enbart medicinsk 

expert?
• Rollen för sjuksköterskan och undersköterskan i 

reumatikervården i dag och i morgon.
• Framtida arbetsområde: utvidga området inflam-
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Den vetenskapliga aktiviteten inom svensk reumato-
logi är fortsatt hög. I skrivande stund har föreningen 
just genomfört årets vårmöte. Jag vill passa på att 
tacka kollegorna i Falun för ett trevligt och mycket 
väl organiserat möte! 

Till de vetenskapliga nyheterna hörde intressanta 
genomgångar av olika aspekter på inflammatoriska 
myopatier samt på serologisk diagnostik. Årets forsk-
ningsstipendium från Scandinavian Journal of Rheu-
matology delades ut vid mötet till Solveig Wållberg 
Jonsson. Ett stort grattis, Solveig!

En avslutande höjdpunkt i Falun var korta presen-
tationer av fem av de avhandlingar inom reumatologi 
som lagts fram under det gångna året. Dessa axplock 
visade tydligt att svensk reumatologisk forskning 
har en stor bredd, med både hög kvalitet och utveck-
lingspotential.

Dessa glädjande intryck från vårmötet hindrar inte 
att det är angeläget med arbete för att förbättra förut-
sättningarna för forskning inom reumatologi. SRFs 

Brev från vetenskaplige sekreteraren

Carl Turesson

mation/immunomodulation eller utvidga åt icke-
inflammatoriska sjukdomar? Bådadera?

• Nödvändigheten av kritisk massa – erfarenhet av 
länskliniker.

• Kritisk massa och medicinsk utveckling – hur 
bedriva privatpraktik i framtiden?

Vad beträffar utbyggnad av reumatologin i Sverige 
ser vi ett ökat antal reumatologer på regionsjukhu-
sen men däremot inte samma klara tendens inom 
länssjukhusen – se Läkarbemanningsenkäten 2008 
på annan plats i Bulletinen. Dock tycks det som om 
inrättandet av länskliniker kan vara gynnsamt för 
utvecklingen av reumatologin. Man får då tillräck-
ligt stora enheter och tillräckligt robust organisation 
för att kunna såväl rekrytera som utföra vård av god 
kvalitet. 

Exempel på länsorganisation av reumatologin med 
framgångsrik rekrytering är Blekinge, Värmland, 
Gävleborg och Norrbotten. Länsorganisation med-
för också en starkare och mer fri position gentemot 
internmedicin. Den senaste länskliniken är i Gävle-
borg och innebär efter ny-/återrekrytering fyra spe-
cialister i Gävle, en i Bollnäs och en i Hudiksvall, 
det vill säga hela sex specialister om än inte heltids-
arbetande med reumatologi. 

Föreningen är i full gång med olika typer av riktlin-

jearbeten. För det första gäller det föreningens egna 
riktlinjer för RA och spondartropatier vilka godkän-
des på vårmötet 2008 med uppdatering årligen enligt 
plan med riktlinjedag i slutet av januari 2009. 

Dessutom pågår Socialstyrelsens riktlinjearbete 
med något utökade faktaarbetsgrupper jämfört med 
Svensk Reumatologisk Förenings arbete. Förening-
ens grupp för vårdgaranti, prioriteringar och medi-
cinska indikationer har just slutfört ett arbete för 
Sveriges Kommuner och Landsting avseende medi-
cinska indikationer för RA, ankyloserande spondylit 
och värk. 

Medicinska indikationer innebär värderingar och 
prioriteringar av olika behandlingars effekt på orga-
nisation, hälsa och hälsoekonomi medan medicinska 
riktlinjer är ett mer strikt medicinskt tillvägagångs-
sätt. Det medicinska indikationsarbetet ligger ute på 
nätet på SKLs hemsida. 

Beträffande de riktlinjer avseende tuberkulos-
screening som SRF arbetat med ansåg styrelsen att 
dessa behövde bearbetas ytterligare, med förhopp-
ning att kunna ta dessa i samband med årsmötet eller 
kommande vårmöte 2009 i Uppsala. 

Tomas Bremell
Ordförande
tomas.bremell@vgregion.se
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Brev från utbildningsansvarig 

Maria Lidén

professorskollegium – som innefattar svenska pro-
fessorer i reumatologi och träffas varje år vid vårmö-
tet och riksstämman – har som en av sina huvudupp-
gifter att följa upp hur reumatologforskare utvecklas 
efter disputationen, och vad som kan göras för att 
underlätta en fortsatt forskarkarriär. 

Kollegiet, som under 2008 har Lars Rönnblom 
från Uppsala som sammankallande, är också en 
viktig diskussionspartner och remissinstans för sty-
relsen och de grupper som arbetar med föreningens 
riktlinjer. 

De uppdaterade riktlinjerna för läkemedelsbehand-
ling vid RA samt vid ankyloserande spondylit och 
psoriasisartrit fastlades av föreningsmötet på vårmö-
tet och finns nu tillgängliga på SRFs hemsida. En 
viktig utgångspunkt vid uppdateringen har varit att 
den bakomliggande vetenskapliga evidensen tydligt 
redovisas. Med tanke på den snabba utvecklingen 
inom dessa områden kommer riktlinjerna att behöva 
uppdateras årligen framöver.

Däremot kommer Läkemedelsverket inte som ti-
digare meddelats att göra någon uppdatering av sina 
behandlingsriktlinjer för RA under hösten. Detta be-
ror på att man vill avvakta Socialstyrelsens arbete 
med nationella riktlinjer för rörelseorganens sjuk-
domar. I stället skall Läkemedelsverket initiera en 
uppdatering om säkerhetsaspekter vid behandling 
med biologiska läkemedel, vilket blir ett värdefullt 
komplement till SRFs riktlinjer.

Årets andra stora nationella reumatologimöte blir 
i samband med riksstämman i Göteborg den 26-28 
november. Vårt eget program är som vanligt omfat-
tande och sträcker sig över onsdagen och torsdagen. 
På fredagen är mycket av programmet inriktat på 
Läkaresällskapets 200-årsjubileum, men det finns 
också flera symposier inom inflammationstemat 
som har stort intresse för reumatologer. 

Bland höjdpunkterna i SRFs program märks årets 
Nanna Svartz-föreläsning  av Ian McInnes om fram-
tida behandling vid reumatologiska sjukdomar, samt 
presentation av årets Wyethpristagare. Dessutom 
kommer det att vara symposier om immunmodule-
rande behandling inom reumatologi, gastroentero-
logi och dermatologi samt om inflammationens roll i 
kardiovaskulär sjukdom. 

Vi har också bättre utrymme för posterutställning 
och mer tid för muntliga presentationer av inskickade 
abstracts än föregående år. Som vanligt utdelas pris 
(10 000 kr) till bästa inskickade abstracts inom basal 
och klinisk forskning. Deadline för inskickning av 
abstracts är i år 29 augusti, och man skickar in via 
Läkaresällskapets hemsida www.svls.se. 

Jag ser fram emot många exempel på den spän-
nande forskning som bedrivs på olika håll i landet.

Carl Turesson
Vetenskaplig sekreterare
turesson.carl@mayo.edu

Nu har det diagnostiska testet gått av stapeln – ännu 
ett år med Uppsala som tillverkare – och jag hoppas 
att många skrev! Jag har erhållit några utvärderingar 
och hoppas på fler från er alla. Om jag hittills inte 
framfört något tack till alla kollegor på klinikerna 
som ordnat och sammanställt frågor, så gör jag det 
nu. Tack för era insatser!

Dessutom har målbeskrivningens slutdokument 
skickats till Socialstyrelsen för slutjustering. Arbetet 
i vår grupp går vidare med föreningens s k ”check-
lista” där vi specificerar målen. Detta finns nu utlagt 
på vår hemsida, men observera att det ännu endast 
är ett förslag. 

Det viktigaste arbetet vi har framför oss nu att se 
till att alla handledare får ett bra stöd och en bra ut-
bildning. 

Maria Lidén
maria.liden@akademiska.se
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Svensk Reumatologisk Förening utlyser 4 st 

KLINISKA STIPENDIER
för yngre reumatologspecialister för deltagande i postgraduate-kurser 

utomlands eller för auskultation vid utländsk klinik

samt 2 st

STIPENDIER
för associerade medlemmar för deltagande 
i kongress/vetenskapligt möte utomlands.

Stipendierna är på högst 20 000 kr och är avsedda 
att täcka högst 75 procent av kostnaden.

Exempel på kurser är Eular- och BSR-postgraduate-kurser, 
Eular-kurser i ultraljud eller liknande.

Inkom med ansökningar till Svensk Reumatologisk Förening 
c/o dr Lars Cöster, Reumatologkliniken, 
Universitetssjukhuset, 581 75 Linköping.

E-post: lars.coster@lio.se

Ansökningsdatum är årligen 5 maj och 5 december.

Plats och tid: Falun, konferenslokalen Ex-huset, 
torsdagen den 24 april 2008 kl 16.30–17.30.

§ 1   Till mötesordförande valdes Tomas Bremell, 
till mötessekreterare Annika Teleman samt till pro-
tokolljusterare Helena Hellström och Gunnel Nord-
mark. 

§ 2   Dagordningen godkändes. 

§ 3   Tomas Bremell presenterade läkarenkäten 2008. 
Genomsnittliga tjänstgöringsgraden för reumatolo-
ger är 70-75 procent. Antal specialister har ökat med 
sex sedan 2007. Regionklinikerna har det klart över-
vägande antalet ST-läkare, en ökning från 63 till 71 
procent. 

Det skulle behövas ytterligare 170 ST-läkare om 
vi ska nå målet: en reumatolog per 40 000 invånare 
för länsreumatologi och en per 150 000 invånare för 
regionvård. Socialstyrelsen har utfärdat 14 specia-
listbevis i reumatologi årligen under 2000-talet. Be-
hovet torde ligga på 25 nya specialister/år.

§ 4   Årets diagnostiska prov (från Uppsala) har ny-
ligen genomförts och fått positiva omdömen enligt 
Ola Börjesson. Till Riks-ST i Umeå har 34 anmäl-
ningar inkommit. 

Maria Lidén kommenterade det pågående arbetet 
med den nya målbeskrivningen som skall inskickas 
till Socialstyrelsen i slutet av april. 

Arbetet med ”checklistan”, SRFs eget dokument 
motsvarande checklistorna i den tidigare utbild-
ningsboken, har skett parallellt med arbetet med 
målbeskrivningen.Checklistan kommer att färdig-
ställas under våren och distribueras för synpunkter 
till SRFs medlemmar.
  
§ 5   Maria Lidén informerade om kommande vi-
dareutbildningar och påpekade vikten av att kurser 
anordnas flera gånger, helst med datum planerade 
redan när kursinbjudan sänds ut, för att underlätta 
planering på klinikerna.
  
§ 6 Carl Turesson kommenterade utsända riktlinjer 
för behandling av RA, och Lennart Jacobsson rikt-

Protokoll från medlemsmöte
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linjer för spondylartriter inklusive psoriasisartrit. 
Mötet beslutade att antaga riktlinjerna. Årlig revi-
sion kommer att göras. Riktlinjerna kommer att läg-
gas ut på hemsidan. 

Carl informerade också om övriga ”riktlinjearbe-
ten” som pågår. Sveriges Kommuner och Landsting 
har tagit fram medicinska indikatorer (för RA, spon-
dylartriter och kronisk icke inflammatorisk värk) i 
samarbete med SRF. Läkemedelsverket ordnar i höst 
en workshop om immunmodulatorisk behandling av 
reumatiska sjukdomar och Socialstyrelsen arbetar 
med riktlinjer för vissa av rörelseorganens sjukdo-
mar. SRF deltar i det senare arbetet rörande riktlinjer 
för reumatoid artrit och för spondylartriter inklusive 
psoriasisartit.

§ 7   Staffan Lindblad presenterade det nya använ-
daravtalet, som inom kort kommer att skickas ut till 
klinikerna. Omarbetningen beror på den nya patient-
datalagen men även på önskemål om att förtydliga 
förhållandena mellan patienten, läkaren, kliniken 
och forskningsenheterna. Datum för nästa riktlinje- 
och registerdagar blir 29–30 januari 2009.

§ 8   SRFs höstkonferens kommer att äga rum 16–17 
oktober 2008. Tomas Bremell presenterade årets 
program – organisatoriska förändringar på grund 
av den nya reumatologin.

§ 9   Riksstämman och översikt av programmet 2008 
presenterades av Carl Turessson. Solveig Wållberg 
Jonsson är ledamot av riksstämmodelegationen. Pro-
grammet blir i framtiden mer specialistövergripande. 
Jubileumsprogrammet 2008 är förlagt till fredagen. 
På grund av jubileet inbjuder SRF inte till egen fest i 
år, såvida inte starka önskemål härom framförs.

§ 10   Vårmötet 2009 kommer att anordnas av reuma-
tologkliniken i Uppsala. Förslag till mötesarrangör för 
vårmötet 2010 kan lämnas till styrelsen.

§ 11   Mötesannonsering:
Riks-ST-möte (Umeå)  12–13 maj 
Cutting Edge (Lund)  23 maj
EULAR (Paris)   11–14 juni
Spondylartritmöte (Gent) 2–4 oktober
ACR (San Francisco)  24–29 oktober
Riksstämman (Göteborg) 26–28 november 

§ 12   2007 års Sc Journal-stipendium tilldelas Sol-
veig Wållberg Jonsson.

§ 13   Inga övriga frågor hade anmälts. Mötet förkla-
rades avslutat.

Annika Teleman
Mötessekreterare 

Gunnel Nordmark
Protokolljusterare

Helena Hellström
Protokolljusterare

En liten skara reumatologseniorer samlades till ett 
informellt möte i samband med SRFs vårmöte. Det  
framkom flera bra idéer.

Kontakter med SÄL: Under vintern har flera av oss 
haft kontakter med Sveriges Äldre Läkare, SÄL. Det 
kan vara intressant för oss. 

De har en utmärkt hemsida: www.slf.se/templates/
AssociationStartPage.aspx?id=3233. Catharina Kel-
ler har haft kontakt med Barbro Westerholm. SÄL har 
årsmöte i Eksjö i höst. Hon skall be om en program-
punkt för att presentera oss där.

Deltagande i kurser och konferenser: Ylva Lind-
roth har haft kontakt med Karin Rhenman, Läkar-
förbundet, för diskussion avseende läkarseniorers 
möjligheter att få ekonomiskt stöd när det gäller 
deltagande i kongresser och andra utbildningsakti-
viteter. 

Hon hänvisade till Läkarförbundets och läkeme-
delsföretagens vägledning avseende ersättning i 

Reumatologseniorer i Falun

samband med kurser och konferenser. Den finns att 
läsa på SLFs hemsida på nätet (se adress ovan). Det 
innebär att möjligheter att få ersättning för hela ut-
gifterna ej finnes. Detta får tas upp vid nästa möte.

Nya medlemmar: Det är tre år sedan vi fick en lista 
från Lars Cöster. Ylva skall ta kontakt med honom 
igen, be om en lista på medlemmar födda 1948 och 
tidigare och skicka ut ett brev om vår verksamhet till 
dessa. Viktigt att få epostadress! 

Föreläsare till nästa vårmöte: Vi diskuterade olika 
alternativ men behöver mer tid att tänka över detta. 
Under vårmötet talade Bengt Lindell om SRFs hem-
sida www.srfonline.org. Han påpekade då länken till 
Reumatologseniorerna, Idos sida om reumatologins 
historia samt bildarkivet. 

Nästa möte sker i samband med Riksstämman i 
Göteborg, troligen på onsdagen. 

Ylva Lindroth
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Läkarbilden för reumatologi mars 2008
(Inom parentes = förändring jämfört med 2007)

Offentlig tjänst  
Privat tjänst
Totalt
Tjänstgöringsgrad

Specialistläkare
215 (+ 6)

17         
232 (+ 6)

70 % (- 2 %)

ST-läkare
80 (- 2)

Länssjukvård
Regionsjukvård
Tjänstgöringsgrad

Behov (enl utredningar)
1/40 000 inv – 225 spl
1/150 000 inv – 60 spl

70 %

Sveriges behov är således 285 heltidsspecialister, d v s med 70 % tjänstgöring 407 specialister.
Nu finns 232 spl varav 73 pensioneras inom 10 år = 159 kvar

ST-utbildning i dag = 80
Utbildningskrav = 168 ST-läkare ytterligare på 10 år (utöver nuvarande 80).

Nya specialister 2000–2007 = 112 (13-18-12-18-13-11-15-12 = 14/år). 
Ett annat mått på utbildningskrav skulle vara socialstyrelsecertifiering av 25 nya specialister/år

t o m 2017. 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

Totalt
Karolinska
Sahlgrenska
Lund
Malmö
Örebro
Linköping (länsklin)
Uppsala
Umeå (länsklin)

Specialistläkare
124
40
22
17
6
6

11
10
12

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

(- 2)

ST-läkare
57
18
15
7
3
5
2
4
3

(+ 5)
(+ 1)

(+ 1)

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

2. Specialsjukhus

Totalt
Spenshult

Specialistläkare
13
13

(+ 3)
(+ 3)

ST-läkare
2
2

( - 3)
(- 3)
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3. Länssjukhus

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

Specialistläkare
66
3
4
3
2
4
3
3
5
2
4
5
4
4
6
4

2,5
3

4,5

(+ 2)

(- 2)

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

(- 1)

(- 1)
(+ 2)

(+ 2)
(- 0,5)

(+ 0,5)

ST-läkare
19
0
1
1
2
0
1
1
0
1
1
2
1
1
3
0
2
0
2

(- 3)

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

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

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

(- 1)

4. Länsdelssjukhus

Totalt
Ängelholm
Trelleborg
Simrishamn
Ljungby
Alingsås
Oskarshamn
Västervik
Visby
Bollnäs
Hudiksvall

Specialistläkare
12
1
2
2
1
1
0
2
1
1
1

(+ 1)

(- 1)

ST-läkare
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0

(- 1)

(- 1)

5. Privatpraktiker

Totalt
Specialistläkare

17
ST-läkare

0

Kommentarer: 
1. Flera sjukhus är länskliniker, t ex Blekinge, Östergötland, Sörmland, Värmland och Västerbotten, varför tjänstgöring utan-
för länssjukhuset kan ske.
2. Flera enheter har specialister anställda på deltid på korta kontrakt, t ex Spenshult (3 specialister), Växjö (hyrläkare 0,5), Visby 
(KS-läkare 0,25 – räknas ej med). Jag har räknat in de läkare som inte är anställda på annan enhet för att få en bild mars 2008.
3. Vid rekrytering mellan enheter under våren riskerar specialister att räknas på bägge ställen. Jag har försökt undvika detta.
4. Alla ST-läkare räknas in – även de som anges som ”gråblock”.
5. Antal privatpraktiker är svårt att beräkna eftersom dubbelarbete förekommer.
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Bilder från SRFs vårmöte i Falun 23-25 april 2008

Nazanin Naderi – ST-läkare i Helsingborg – provar 
”RA-dräkten” med hjälp av Elin Löfberg från Reu-
matikerförbundet.

Reumatologer rustade för nedgång i Falu gruva.

Ann Knight, verksam-
hetschef i Uppsala, 
en av några utvalda 
nyligen disputerade 
som presenterade sin 
forskning.

Välkommen till SRFs Vårmöte 2009
UPPSALA 15–17 APRIL

Ann Knight med kollegorna i Uppsala
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1970 kom jag till Centrallasarettet i Boden, CLB, 
som böl på medicinkliniken. I bagaget hade jag åtta 
års internmedicin, varav tre på Sahlgrenska, samt två 
för mig avgörande år på reumatologen i Lund hos 
Kåre Berglund.

I Boden, som på flera orter, hade Riksförsäkrings-
verket, RFV, lasarettsanknutna så kallade reumati-
keravdelningar, där vården var avsedd att förebygga 
antalet förtidspensioneringar. 

Vid CLB var det 48 vårdplatser i en särskild bygg-
nad. Det var en omfattande byråkrati, bland annat 
var vårdtiden bestämd till 60 dagar. Medicinskt an-
svarig var medicinöverläkaren; en underläkare fick 
sköta det föga betungande avdelningsarbetet. Artros 
och RA var de vanligaste diagnoserna. Den ganska 
schablonmässiga vården innefattade främst ”fysi-
kalisk behandling”, enklare läkemedel och ibland 
gruppgymnastik. 

Som jag var den ende med viss reumatologisk 
skolning föll det på min lott att – vid sidan av en 
vanlig medicinavdelning och dito mottagning – ock-
så ansvara för denna verksamhet. Det fanns mycket 
att uträtta för dessa styvmoderligt behandlade avdel-
ningar. Med ungdomlig entusiasm försökte jag införa 
nya synsätt och nyare läkemedel. Men internmedici-
nen tog ändå mesta tiden. I en intervju i Norrbottens-
Kuriren 1972 är jag själv frustrerad över vården och 
antyder behovet av en reumatologklinik. 

1973 överlät RFV reumatikeravdelningarna till 
landstingen. Med friare händer kunde man nu ge-
nomföra viktiga förändringar, till exempel att prio-
ritera de inflammatoriska sjukdomarna, låta lerin-
packningarna försvinna m m. Patienterna märkte att 
det hände saker och ting. Som den första i Norrbot-
ten bildades nu också Bodens lokalförening av RMR 
med Roland Olofsson som ordförande – en kämpe, 
som skulle komma att betyda mycket för RMR på 
läns- och riksnivå under många år. 

Landstinget visade sig lyhört för dessa mina strä-
vanden: ”Reumaten” renoverades, personalen för-
stärktes och vårdplatserna minskades till 30. 

I mars 1974 fick jag ut min specialistkompetens 
efter ett halvårs vikariat på KS hos Börje Olhagen, 
och mina vårdplatser på medicinkliniken minskades. 
Det blev ännu roligare att arbeta. Kanske smittades 
ett par medicinunderläkare, som passerade, av min 
reumabacill så att de sedermera valde den banan i 
Umeå?

Men det blev allt tydligare att en stabil reumatolo-
gisk verksamhet i Norrbotten förutsatte en separation 
från medicinkliniken samt egna utbildningstjänster 
(FV-block). Det var svårt att få gehör för detta.

1976–1978 tog jag därför ”time out” från CLB och 
blev böl hos Anders Bjelle i Umeå. Där var Ethel 
Nilsson, som jag känt sedan Lund, böl, och Erik 
Lundberg och Solbritt Rantapää-Dahlqvist var ul. 
Det var ett par intressanta år.

Under tiden uppvaktade länsföreningen i Norrbot-
ten politikerna och pressen. Lördagen den 15 okto-
ber 1977 (Världsreumatikeråret) hölls ett demonstra-
tionståg genom Luleå, som avslutades i sporthallen 
med paneldebatt och utfrågning av politiker. Lands-
tingsrådet Hammarsten utlovade då en självständig 
klinik med mottagningsavdelning, om den nu snabbt 
utlysta specialisttjänsten kunde besättas.

Så blev det också i augusti 1978. Norrbotten hade 
fått sin reumatologiska klinik med undertecknad 
som chef. De kommande sju åren skulle bli arbets-
intensiva. 

Som mottagning fick jag låna ett undersöknings-
rum på medicinmottagningen (där man redan hade 
sparat en hög remisser). Det var bara att kavla upp 
skjortärmarna och sätta i gång. Detta provisorium 
varade i cirka ett år. Som medarbetare hade jag från 
början bara en underläkarvikarie från medicinklini-
ken.

Sommaren 1979 stod vår mottagning i Reuma-
husets bottenplan klar med bland annat journalar-
kiv, sekretariat och ett litet labb för rutinprover och 
ledvätskeanalys. Kliniken var samlad under ett tak: 
överst läkarexpeditioner och bibliotek, sedan vård-
avdelningarna och mottagningen och i källaren ar-
betsterapi med träningslägenhet. Flera reportage i 
länspressen gjorde kliniken känd.

När reumatologin kom till Norrbotten
En tillbakablick av Torsten Ström, pensionerad överläkare, Örebro

Författaren 1972. 
Foto från artikel i 
Norrbottens-Kuriren 
18 augusti detta år.
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Vi fick i snabb takt två FV-block besatta, och sedan 
ytterligare två 1985. De kollegor som vågade satsa 
på en obeprövad klinik var först Yngve Adolfsson 
och Åke Karlman. Kjell Stålnacke och Riitta Järven-
taus-Forrest kom lite senare. Så vitt jag vet är Riitta 
fortfarande verksam reumatolog i Luleå. 

Det var roligt att ha fasta medarbetare och en egen 
enhet att jobba med. För det inre arbetet hade vi Lund 
som mönster med bland annat teamkonferenser och 
ortopedronder. Handkirurgin blev tyvärr aldrig rik-
tigt etablerad. 

RA var den vanligaste diagnosen, men andra artri-
ter, liksom SLE, MCTD och ännu ovanligare sjuk-
domar kom också till oss. Än i dag minns jag två fall 
av eosinofil fasciit. Som tur var hade jag råkat se en 
sådan patient i Umeå, så jag kände igen sjukdoms-
bilden. Under resten av mitt yrkesliv skulle jag bara 
se ett ytterligare fall.

Några ord om läkemedel 
Jag ansåg att vi i Boden borde ansvara för all behand-
ling med ”tyngre” DMARDs och därmed också för 
kontrollerna. Vi upprättade i samverkan med berörda 
vårdcentraler ett system, som kunde fungera i hela lä-
net. Det krävde varje vecka ett visst merarbete – detta 
var före datorernas tid! – men visade sig ”vattentätt”.

Vi använde DMARDs som ingick i ”läkemedelspy-
ramiden”, men var särskilt intresserade av guld och 
penicillamin. Myocrisin gavs endast på mottagning-
en. Långväga patienter erbjöds i stället penicillamin, 
som då ansågs åtminstone likvärdigt. 

Det blev med åren ett rätt stort material. 1983 sam-
manställde jag retrospektivt (= ovetenskapligt) våra 
”erfarenheter av penicillamin i nordlig glesbygd”, 
som ett femårsmaterial. Utfallet var mer nedslående 
än jag hade trott. Det hela föredrogs i alla fall på ett 
symposium i Stockholm 1984. 

Min slutsats att penicillamin – med medioker effekt 
och icke föraktliga biverkningar – var ett besvärligt 
medel att hantera, endast lämpligt för specialister, 
föll inte i god jord hos chair-man, professor I Jaffe, 
som mer eller mindre snoppade av mig. (Efteråt kom 
andra och tackade.)

Ett intressant samarbete inleddes med Per-Eric Ev-
rin, klin kem labb, som studerade beta-2-mikroglo-
bulin och ”anti-beta-2-m” vid olika sjukdomar. Vi 
bidrog med patientmaterial, RA och SLE, där dessa 
parametrar korrelerades till sjukdomsaktivitet, kom-
plikationer m m. Jag lärde mig en hel del av detta 
arbete, inklusive vad noggrann klinisk dokumenta-
tion betyder.

Det utåtriktade arbetet gällde i första hand primär-
vården. Tack vare den framsynte vårdcentralchefen 
i Älvsbyn, Ulrich Schäufele, hade jag redan 1974 

fått stort utrymme för reumatologin i NLV-kurs för 
blivande allmänläkare, liksom jag fick 1980. En del 
av deltagarna var från länet, och jag har för mig att 
åtminstone ett av mina manus kom att kopieras och 
spridas i länet som en sorts reumakompendium, men 
jag kan ha fel. Tidvis hade vi också vikariatsutrym-
me, oftast då randutbildande allmänläkare, ibland 
ST-läkare från medicinkliniken.

Med tiden blev det förstås diverse föredrag vid lä-
karträffar ute i länet, vid andra NLV-kurser och vid 
vårdyrkesutbildningar i Boden. Att besöka lokalför-
eningar av RMR hörde också till. För SRF hade jag 
något uppdrag.

Ett par gånger hade vi gästbesök utifrån, från Upp-
sala och Danderyd.

Åren gick, det hela rullade på. Jag vågar tro att kli-
niken höll en för tiden god standard och därför hade 
ett visst anseende i länet. Härtill bidrog, som alltid, 
personalens engagemang. 

Själv arbetade jag nästan jämt, driven som jag var 
av reumatologins sak, och jobbet kändes alltid me-
ningsfullt. 

Nu skall man betänka, att under 1970-talet och för-
sta hälften av 1980-talet var landstingens ekonomi 
ohotad. Klinikchefens enda uppgift var att ansvara 
för sjukvården, inte för administration, budget o s v. 
Undra på att man kunde få mycket gjort! Ack, annor-
lunda skulle det bli på min nästa arbetsplats. 

Så småningom började jag känna min (självpå-
tagna) roll som reumatologisk ”centralfigur” i länet 
besvärande och ihålig. Detta trots att SYLF i Norr-
botten överraskade och gladde mig mycket med sin 
”Mäster” 1984 för handledning av yngre kollegor.

Hela företaget hade väl från början varit dum-
dristigt och övermodigt, ett enmansföretag, men 
nu, 1985, fanns i alla fall en välutrustad klinik i lä-
net med tre specialister, två FV-block plus vikarier. 
Framtiden tycktes tryggad. Det var dags att försöka 
förnya sig...

Jag minns åren på CLB som de bästa åren i mitt 
yrkesliv, år jag inte skulle vilja vara utan. I Boden 
fick jag mitt livs chans att uträtta något.

Reumatologin har givit mig oerhört mycket, inte 
minst genom de många goda vänner och kollegor jag 
fått möta, äldre som yngre. Jag är glad om jag kunnat 
ge något tillbaka.

Eftertankar
1959 blev jag med lic, 1997 pensionär.

Mitt yrkesliv utgjordes i cirka 15 år av internmedi-
cin, i återstoden av reumatologi. Jag har fått uppleva 
den tid, då internmedicinen ännu inte var splittrad i 
subspecialiteter och föga teknologisk, tiden då anam-
nes och status ännu var hörnstenarna. Lärdomsgi-
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ganter som Bertil Hood och, senare, Bengt Gullberg 
i Hudiksvall, inspirerade genom sin bredd.

En vanlig ”bildningsgång” under 1960-talet var att 
man migrerade mellan olika landsortssjukhus under 
ett antal år innan man tillvann sig en mer slutlig tjänst 
alternativt återvände till universitetet. Det var en god 
och krävande skola, som också vidgade perspekti-
vet. En nackdel var att man ofta förväntades klara 
det mesta på egen hand. Vidareutbildningen fick man 
sköta själv, till exempel genom att låna tidskrifter ur 
överläkarens bokhylla. Under ”Wanderjahre” kunde 
man få oväntade, betydelsefulla impulser, som när 
jag 1963 i Växjö följde Bengt Hamrins studium av 
PMR (”Polymyalgia arteritica”).

På en äldre, klok kollegas tillskyndan kom jag 
1966 till Reumatologen i Lund. De två följande åren 
var en omvälvande upplevelse. En ny värld öppnade 
sig. Under Kåre Berglunds prestigefria ledarskap var 
det högt i tak och stor lojalitet på kliniken. Men först 
längre fram skulle jag inse betydelsen av dessa fina 
utbildningsår. Invärtesmedicinen lockade på nytt. 

Som böl i Söderhamn 1968–1970 lärde jag mig att 
stå på egna ben. Sedan följde några lika lyckliga år 

på Centrallasarettet i Boden (där just de åren ett antal 
briljanta ul:ar passerade medicinkliniken).

Efter Boden blev Örebro min sista anhalt. Reuma-
tologkliniken där, grundad av den legendariske P-O 
Gedda, leddes 1985, när jag kom dit, av gentleman-
nen Jorge Goobar, som jag så småningom kom att 
efterträda i cirka åtta år. Många medarbetare på kli-
niken hade varit med länge. Det blev nya lärdomar 
av vitt skilda slag, särskilt den nu drastiskt förändra-
de chefsrollen. Man skulle utöver yrket vara som vd 
för ett företag. Jag är inte stolt över mina insatser.

På pluskontot kan kanske föras att den första munt-
liga specialistexamen skedde i Örebro 1990 och att 
vi anförtroddes att arrangera SRFs vårmöte 1995. 
Härefter överlämnade jag klinikchefskapet i mer 
lämpade händer. 

Av utrymmesskäl har jag här förbigått tjänstgö-
ringspassen på KS och kliniken i Umeå.

Slutligen: Av alla framsteg som gjorts inom reu-
matologin under mitt yrkesliv vill jag särskilt nämna 
upptäckten av associationen mellan HLA-B27 och 
AS med dess spin off-effekter. Månget dunkel, som 
reumatologin dragits med, började därmed skingras.

I mars hade vi det första kurstillfället för ”Bild-
diagnostik – vilken hjälp har reumatologen av bild-
diagnostik och när?”. De 24 deltagarna gav kursen 
ett medelbetyg på 5,3 av totalt möjliga 6 poäng en-
ligt IPULS utvärderingsmallar.  

Vi har nu bestämt datum för nästa kurstillfälle, 
nämligen 12–13 mars 2009. Platsen är densamma 
som i år, det omtyckta och trevliga Hotel Marina 
Plaza i Helsingborg. Reumatologer som tidigare 
anmält intresse för kursen har företräde vid för-
nyad ansökan. 

KURS I BILDDIAGNOSTIK
– vilken hjälp har reumatologen av bilddiagnostik och när?

Kursledare är Kristina Forslind och föreläsare är 
Annelies Boonen, Mikkel Östergaard, Inga Red-
lund-Johnell, Kristina Albertsson och Ylva Aurell.

En inbjudan med svarstalong kommer att skick-
as ut i början av september. Kursen kommer även 
att läggas ut på www.wyethacademy.se där man 
enkelt kan anmäla sig. Har ni frågor angående den 
IPULS-certifierade kursen som arrangeras av SRF 
och Wyeth AB, kontakta: Kristina Forslind, e-post 
kristina.forslind@skane.se eller Carina Kardell, eller Carina Kardell, eller
Wyeth AB, tfn 08-470 32 00.  

Medlemmar
Alf Kastbom, Linköping
John Svensson, Sundsvall
Sofia Ajagenova, Stockholm

Nya medlemmar
Svensk Reumatologisk Förening välkomnar följande som valts in i föreningen:

Associerade medlemmar
Inga Lodin, SRR
Li Alemo Munters, Stockholm
Emma Silfversvärd, Sectra

Malin Thorén, Eskilstuna
Karin Hjorton, Uppsala
Louise Ekholm, Stockholm
Karin Hellgren, Stockholm
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SRR innehåller ett kvalitetsregister (RA-registret) 
och ytterligare två nationella register (ARTIS och He-
raS) enligt den samarbetsmodell som har utvecklats 
de senaste åren. Det användaravtal som gäller mellan 
enheterna, som äger alla data, och kvalitetsregistret, 
som disponerar alla data, är från 1995. Det behöver nu 
uppdateras i och med den nya patientdatalagen som 
planeras gälla från 1 juli 2008. 

Då förslaget till ny patientdatalag varit känt sedan 
länge har de olika samordnings- och styrgrupperna för 
de nationella registren arbetat fram ett nytt användar-
avtal i enlighet med lagförslaget och den praxis som 
styrgrupperna nu tillämpar för delning av data. 

Avtalet har också förankrats hos SRFs styrelse, och 

Svenska Reumatologi-register –nytt användaravtal

nu senast skickats ut till alla verksamhetschefer och 
registeransvariga för kännedom, eftersom de kommer 
att få avtalet för att signera det när patientdatalagen 
trätt i kraft. 

För att alla medlemmar också skall få kännedom om 
det nya användaravtalet har det tagits upp såväl vid 
föreningens senaste årsmöte som på vårmötet i Falun. 
Slutligen publiceras nu avtalet i Reumabulletinen till 
alla medlemmar. 

Alla frågor som rör uppdateringen av användaravta-
let kan ställas till mig.

Staffan Lindblad
staffan.lindblad@ki.se

Svenska Reumatologi-register vid Karolinska Institu-
tet, Institutionen för Medicin, Enheten för Reumato-
logi, Karolinska Universitetssjukhuset, 171 76 Stock-
holm (”SRR”) och reumatologenheten [*namn*] 
(”Enheten”) vid [**vårdinrättning**] med adress 
[*adress*], har denna dag träffat följande avtal an-
gående användande av Enhetens data registrerade i 
SRRs Internettjänst. 

1 BAKGRUND
1.1   SRR består av samverkande patientregister och 
tillhandahåller en nationellt gemensam Internettjänst 
via en specifik Internetdomän (”Tjänsten”). Tjänsten 
är tillgänglig för deltagande patientregister inom reu-
matologin med syftet att stödja deras verksamhet. 
1.2   Enheten önskar nyttja Tjänsten enligt reglerna i 
detta avtal och ansluta sig till SRR. 

2 ORGANISATIONEN VID SRR
2.1   SRR har en samordningsgrupp som leder dess 
verksamhet. Den juridiska person som är huvudman 
för SRR ansvarar såväl juridiskt som ekonomiskt för 
verksamheten i SRR, och utser en representant i sam-
ordningsgruppen som tecknar firma. 
2.2   Huvudmannens representant är registerhållare 
(”Registerhållaren”), och är ansvarig samt kontakt-
person gentemot Svensk Reumatologisk Förenings 
(”SRF”) styrelse.

3   SAMARBETET MELLAN SRR 
OCH DELTAGANDE REGISTER 
3.1   De nationella register som för närvarande del-
tar i SRR och nyttjar Tjänsten är det nationella kva-
litetsregistret Svenska Reumatoid Artrit-register 
(”RA-registret”), som samlar in kvalitetsdata, jämte 
Antireumatisk Terapi i Sverige (”ARTIS”) för läkeme-
delsuppföljning och Hälsoekonomi för reumatologin 
i Sverige (”HeraS”) vilka två register har forskning 
som sin huvuduppgift. Därutöver deltar regionala re-
gister för forskningssamarbete mellan flera enheter.
3.2   SRF samordnar SRRs verksamhet och de del-
tagande nationella registren genom särskilda avtal i 
enlighet med sin policy för nationella patientregister 
inom reumatologin (bilaga 1). 

4   HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
4.1   Enheten registrerar de personuppgifter (data) i 
Tjänsten, som Enheten har fått patientens informera-
de samtycke att disponera, och har därefter behörighet 
att genom Tjänsten använda alla sina data fritt för eget 
bruk i enlighet med lagar och förordningar. Enheter 
som använder tjänsten kan bestå av reumatologklini-
ker eller av reumatologmottagningar, även privata.
4.2   Enheten äger de data som registreras i Tjänsten. 
SRR äger således inga data utan förvaltar endast dessa 
för Enhetens, samt de deltagande registrens räkning. 
4.3   Enheten är medveten om att RA-registret har 

Användaravtal Svenska Reumatologi-register
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behörighet att som kvalitetsregister använda samtliga 
i SRRs tjänst registrerade nationella data för att ut-
veckla och säkra vårdens kvalitet, däribland Enhetens 
data. Vidare kan datasammanställningar, som efterfrå-
gas av Sveriges Kommuner och Landsting, Socialsty-
relsen, Läkemedelsverket, Läkemedelsförmånsnämn-
den eller annan myndighet, komma att utlämnas av 
kvalitetsregistret. 
4.4 Samtliga de till SRR anslutna enheterna samt de 
deltagande nationella och regionala registren kan som 
en del av Tjänsten begära ut data ur det nationella 
kvalitetsregistret för forskning enligt nedanstående 
villkor (6.1). 

5   ENHETENS ÅTAGANDEN
5.1   Enheten åtager sig att under detta avtal vid an-
vändande av Tjänsten samt genom sin anslutning till 
SRR: 
a) registrera patientuppgifter för det nationella kva-
litetsregistret via Tjänsten med patientens informe-
rade samtycke enligt registrets patientinformation 
(bilaga 2).
b) utse kvalitetsregisteransvarig kontaktperson på 
Enheten med ansvar för att data insamlas, kvalitets-
kontrolleras och registreras korrekt i Tjänsten. Den 
registeransvarige är SRRs kontaktperson gentemot 
verksamhetschefen.
c) vid registrering i Tjänsten av data, som inte ingår i 
det nationella kvalitetsregistret, ta ansvar för att följa 
tillämpliga lagar och regler som gäller för användning 
av dataregister där patientuppgifter samt övrig even-
tuell personlig information ingår.
d) till SRR erlägga de avgifter avseende anpassning, 
administrering samt drift av egna Internettjänster som 
används utöver det nationella kvalitetsregistrets. Detta 
gäller även de delar av Tjänsten som specifikt används 
av regionala register som Enheten anslutit sig till, om 
inte kostnaden täcks av det regionala registret. 

6   SRRs ÅTAGANDEN
6.1   SRR förbinder sig att under detta avtal:
a) tillse att uppgifter ur det nationella kvalitetsregist-
ret kan utnyttjas för forskningsändamål av anslutna 
enheter och deltagande register efter att skriftlig an-
sökan ingivits till SRR med aktuella frågeställningar, 
forskningsetiskt tillstånd och uppgift om vilka data 
som behövs för forskningen. Personnummer lämnas 
ut endast om samkörning skall ske med andra register 
baserade på personnummer. SRR inhämtar godkän-
nande för utlämning av data enligt punkt b eller c. 
b) inhämta skriftligt godkännande, för anslutna enhe-
ters räkning, från styrgruppen i de nationella register 
som deltar i SRR, jämte forskningsetiskt tillstånd och 
uppgift om vilka data som behövs för forskningen. 

Detta avser RA-registret för forskning relaterad till 
sjukvårdens kvalitet och utveckling, ARTIS för forsk-
ning kring läkemedel och HeraS för forskning kring 
hälsoekonomi. 
c) inhämta skriftligt godkännande från alla berörda 
enheters verksamhetschefer, via den registeransva-
rige, innan data specificerade i forskarens ansökan 
lämnas ut. Verksamhetschefen representerar då även 
kliniska forskare vid sin enhet. 
d) förelägga ansvarig forskare att inte använda utläm-
nade data för andra ändamål än de tillståndet medgivit 
och att hantera datautdraget med sekretess genom att 
anmäla det som ett forskningsregister vid sin institu-
tion. Vid publicering skall vederbörande nationellt pa-
tientregister tackas i Acknowledgement, liksom Sve-
riges Kommuner och Landsting (Swedish Association 
for Local Authorities and Regions). Alla enheter, vars 
data använts skall delges manuskript vid publicering. 
e) göra det möjligt för en namngiven användare att få 
behörighet till data från flera enheter eller ett regionalt 
register enligt tillstånd utgivet av dessa enheter eller 
via det regionala registrets styrgrupp. 
f) när uppgifter, som redan samlats in av enheter för 
användning lokalt, blir nationella tillfråga dessa enhe-
ter om deras data kan disponeras av kvalitetsregistret 
och finnas nationellt tillgängliga i Tjänsten, eller skall 
bibehållas som enhetens enskilda data. 
g) tillse att giltigt PUL-tillstånd finns för de nationella 
kvalitetsdata som hanteras och lagras via Tjänsten, 
samt att tillämpliga lagar och regler gällande datahan-
tering av personuppgifter samt patientdata efterlevs.
h) på ett säkert sätt förvalta alla enheters data, och att 
vid redovisning av vilka typer och mängder av data 
som finns tillgängliga genom Tjänsten samt att vid 
demonstration, förbättring och underhåll av Tjänsten 
inte röja enskilda patienters eller enheters identitet. 
Data kan dock komma att redovisas länsvis, vilket 
kan sammanfalla med vissa enheters geografiska upp-
tagningsområde.
i) att om en enhet upphör, överföra behörigheten till 
data för varje patient till den enhet där patienten väl-
jer att fortsätta sin behandling. Avlidna patienters data 
ligger kvar som tillhörande den nedlagda enheten. 
j) utplåna samtliga personuppgifter i kvalitetsregistret 
om enskild patient ifall denne så begär i enlighet med 
Patientdatalagen. 

7   AVTALETS GILTIGHET
7.1   Avtalet gäller endast för undertecknande Enhet, 
och Enheten har ej rätt att utan SRRs skriftliga med-
givande överlåta sina skyldigheter eller rättigheter en-
ligt detta avtal. 
7.2   Avtalet löper tills vidare med sex månaders ömse-
sidig uppsägningstid. Uppsägning av avtalet skall för 
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sin giltighet vara skriftlig. Vid uppsägning utges en 
kopia på samtliga data tillhöriga Enheten i önskvärt 
filformat. Ansökan om att få ta bort redan insamlade 
data ur det gemensamma registret skall, med beaktan-
de av gällande lagstiftning, behandlas och beslutas av 
styrelsen för SRF. 
7.3 Part har rätt att skriftligen säga upp detta avtal om 
motparten inte fullgör sina skyldigheter eller om en-

KAROLINSKA INSTITUTET

...................................................
Registerhållare 

...................................................
[*behörig firmatecknare*]

[*Juridisk person för Enheten*]

...................................................
Verksamhetschef

...................................................
Kvalitetsregisteransvarig

Detta dokument signeras i två exemplar varav ett återsändes till vederbörande 
reumatologenhet efter signering av representant för SRRs samordningsgrupp.

dera parten avslutar sin verksamhet. Uppsägningsti-
den är för sådana situationer en månad. 
7.4   SRR har dock rätt att med omedelbar verkan säga 
upp avtalet för de fall att Enheten bryter mot avtalets 
regler gällande sekretess, efterlevnad av tillämpliga 
lagar och regler avseende patientdata samt övrig han-
tering av personuppgifter.

Enheten har tagit del av ovanstående avtal avseende användande av Enhetens data registrerade i SRRs Internet-
tjänst och bekräftar med nedanstående underskrifter att Enheten ansluter sig till SRR och förbinder sig att följa 
regler som stadgas i detta avtal.

Lena Björnådal
Årets Ledstjärna SRF 2007

Utmärkelser

Yvonne Enman
Årets Hedersmedlem SRF 2007

Solveig Wållberg Jonsson
ScJR-stipendiat
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Svensk Reumatologisk Förening inbjuder till

HÖSTKONFERENS 2008
– Organisationsförändringar till följd av den nya reumatologin

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 16 oktober kl 10.00. Avslut fredag 17 oktober kl 14.00.

PROGRAM (programmet är under utarbetande)

Framtida diagnostik och behandling – och dess effekter på vården
Behövs rehabilitering och i så fall i vilken form?

Slutenvård – minskat behov, vilka patienter skall vårdas?
Polikliniska behandlingsenheter/utredningsenheter – hur utforma dessa? 

Service åt andra specialiteter?
Vad gör läkaren och vad gör sjuksköterskan – roller i förändring?

Läkaren som ledare – eller enbart medicinsk expert?
Rollen för sjuksköterskan och undersköterskan i reumatikervården i dag och i morgon

Framtida arbetsområde: utvidga området inflammation/immunomodulation 
eller utvidga åt icke-inflammatoriska sjukdomar? Bådadera?
Nödvändigheten av kritisk massa – erfarenhet av länskliniker

Kritisk massa och medicinsk utveckling – hur bedriva privatpraktik i framtiden?

Socialt: Resa och hotell bekostas av deltagaren/deltagarens arbetsgivare. 
Konferensen är osponsrad och bekostas av SRF. Torsdag 16 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 6 oktober 2008 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 2008
– Organisationsförändringar till följd av den nya reumatologin

.................................................................................................................................
Namn   Klinik  OrtNamn   Klinik  OrtN
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RA-instruktör vid AT-stämman.

AS-instruktörer (sittande) tillsammans med sjukgymnast 
Elin Löfberg (mörk tröja) från Reumatikerförbundet.

Petra Neregård, ST-läkare vid Karolinska (mitten) med 
AT-läkare.

Saedis Saevarsdottir, ST-läkare på Karolinska, med AT-
läkare.

Den 4 april anordnade SRF tillsammans med Reumatikerförbundet och ST-läkare från Karolinska en ”Reuma-
VÄRKstad” på årets AT-stämma vid Norra Latin i Stockholm. Led- och ryggstatus samt ledinjektionsteknik 
demonstrerades och praktiserades tillsammans med intresserade AT-läkare. Stort tack till alla deltagande RA/
AS-instruktörer, Elin Löfberg och ST-läkare från Karolinska. 

ReumaVÄRKstad på AT-stämman
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Historietecknare: Ido Leden, Kristianstad

Antireumatiska läkemedel 
– minihistorik med filatelistisk touch

Smärtlindring av reumatiska tillstånd var angeläget 
redan i förhistorisk tid. En del av de läkemedel vi i 
dag använder har en flertusenårig historia. 

Salicin och salicylsyra
Redan under antiken användes pilbarkextrakt, som på 
grund av sitt salicininnehåll gav god smärtlindring och 
feberstillning. 1899 började läkemedelsbolaget Bayer 
sin försäljning av aspirin (acetylsalicylsyra). Det är 
ett läkemedel, som fortfarande har stor användning 
och som fått nya indikationer. För detaljer hänvisas 
till en historisk översikt i Reumabulletinen nr 67 (1). 
På flera håll i världen uppmärksammades aspirinets 
100-årsjubileum genom frimärksutgivning (figur 1 a 
och b).

Colchisin
Extrakt av tidlösa (figur 2), 
colchicum autumnale, an-
vändes också under antiken 
särskilt mot akuta giktsmär-
tor (2). Det är framför allt 
växtens frön och lök som är 
rika på colchisin, den alkaloid 
som är verksam substans. 
Tidlösan har fått sitt latinska 
namn efter Colchis, ett litet 
landområde vid Svarta ha-
vets västkust, ungefär mot-
svarande dagens Georgien, 
där den växte rikligt under 
antiken. Tablett Colchisin 
(extemporepreparat) är än i 
dag ett osvikligt medel mot 

Fig 1 a. Frimärke från Uruguay med pilträd (från 
blad och bark kan salicin utvinnas). Notera som ku-
riosum att utgivningsåret är 1897, alltså två år före 
den egentliga lanseringen av Aspirin. På frimärkenas 
häftesomslag porträtt av Felix Hoffman, kemisten på 
Bayer som syntetiserade aspirinet, tillsammans med 
hans namnteckning på forskningsdokument daterat 
1897. 

Fig 1 b. Frimärke från Gabon utgivet till 100-års-
jubileet av aspirinets introduktion på den öppna 
marknaden.

akuta podagerattacker. 

Antimalariapreparat (3, 4)
Då de spanska conquistadorerna på 1530-talet eröv-
rade Syd- och Mellanamerika, upptäckte de, att ex-
trakt från kinabarkträdet kunde bota frossa (malaria). 
År 1820 isolerade de franska farmakologerna P J Pel-
letier och J B Cavantoux den aktiva substansen, som 
de kallade kinin (figur 3). 

Fig 2. Tidlösa, Col-
chicum autumnale, 
blommar bladlöst på 
hösten. Frimärket är  
utgivet i Tjeckoslo-
vakien 1965.
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Stora doser kinin kunde ge blekhet (anemi) och där-
för prövade engelsmannen Payne 1894 att ge detta 
preparat till patienter med SLE-betingade fjärilsexan-
them eftersom dessa ansågs bero på ökad blodfyllnad 
(hyperemi). Det skulle dock dröja till 1950-talet innan 
antimalariapreparat fick en etablerad plats i den reu-
matologiska farmakaarsenalen.

Salazopyrin (5)
Salazopyrin är en helsvensk produkt framtagen i sam-
arbete mellan Nanna Svartz och läkemedelsföretaget 
Pharmacia. Nanna Svartz, som var Sveriges första 
kvinnliga professor, erhöll 1937 professuren i intern-
medicin vid Karolinska institutet. Hennes forskning 
var bland annat inriktad på att försöka klarlägga orsa-
kerna till ledgångsreumatism. 
Hon och många andra ansåg, att denna sjukdom san-
nolikt orsakades av ett ännu icke isolerat infektiöst 
agens. Sulfan hade blivit tillgänglig 1936. Hon ansåg 
det därför logiskt, att vid behandling av ledgångsreu-
matism koppla ihop ett sulfapreparat (sulfapyridin) 
med ett annat läkemedel (salicylsyra) som hade er-
känt god smärtstillande effekt vid denna sjukdom. På 
så vis syntetiserades salicylazo-sulfapyridin, i dagligt 
tal Salazopyrin. 
Behandlingsresultaten var goda. Under en fyraårig 
observationsperiod förbättrades 63 procent av pa-
tienterna. Det skulle dock dröja till 1980-talets början 
innan Salazopyrin fick en allmänt erkänd plats som 
behandlingsmedel vid ledgångsreumatism.

Guld (6, figur 4)
Tanken att ledgångsreumatism orsakades av ett in-
fektiöst agens föddes i slutet av 1800-talet i samband 
med bakteriologins genombrott. Den berömde tyske 
läkaren Robert Koch hade 1882 isolerat tuberkel-
bacillen och visat, att denna mikrob var orsaken till 
tuberkulos. År 1890 presenterade han preliminära för-
sök som visade att en guld-/cyanförening hämmade 
tuberkelbacillens växt in vitro. 

Över världen spreds nu en förhoppning att man 
kanske funnit ett botemedel mot den fruktade lung-
tuberkulosen. På många håll inleddes behandlings-
försök med olika guldföreningar mot lungtuberkulos 

men också mot ledgångsreumatism, en kronisk sjuk-
dom där man bara väntade på att den ansvariga mik-
roben skulle isoleras. Så blev inte fallet som vi vet, 
men guldföreningar visade sig vara effektiva medel 
vid behandling av ledgångsreumatism. De fungerade 
emellertid inte som tuberkulostatika. 

Fig 3. Frimärke utgivet i Frankrike 1970 
till 150-årsjubileet av kininets renframställning.

Fig 4. Frimärke utgivet 1963 som påminnelse om in-
dustri- och ingenjörskonst. I nedre raden symbolerna 
för svavel, guld, koppar och verkstadsindustri. Symbo-
len för guld är ursprungligen det tecken de medeltida 
astronomerna använde för solen. Alkemisterna över-
tog symbolen och lät den beteckna metallen guld.

Parenteralt guld har framgångsrikt använts som 
antireumatikum sedan 1920-talets slut. Fransmannen 
Jaques Forestier gjorde de grundläggande pionjär-
arbetena; för detaljer, se Reumabulletinen nr 64 (7).

Penicillamin
Penicillamin är en av de metaboliter som bildas vid 
behandling med penicillin. 1953 isolerades och be-
skrevs substansen. Man förutspådde också att den var 
användbar som chelat. Året därpå kom den första rap-
porten om klinisk effekt vid cystinuri. 

Så småningom visades att Penicillamin kunde dis-
sociera makromolekyler och då föddes tanken, att 
denna effekt skulle kunna utnyttjas vid behandling 
av RA. Reumatoidfaktorn är en makromolekyl och 
om den hade patogenetisk betydelse borde spjälkning 
sannolikt gynnsamt påverka sjukdomsförloppet. 

De grundläggande arbetena gjordes i USA på 1960- 
och 1970-talen av Israeli A Jaffe och hans grupp. Ef-
fekten var dock måttlig och verkningsmekanismen 
än i dag oklar. Numera inleds sällan Penicillaminbe-
handling vid RA. 

Podofyllotoxin
Även detta är en substans vars användning vid be-
handling av RA påtagligt minskat. Podofyllotoxin är 
ett antimitotikum, som från början utvanns från en 
berberisart, Podofyllum emodi, som växer på Hima-
layas slutningar. Behandlingsförsök inleddes på 1970-
talet med sådant extrakt i form av ett licenspreparat, 
Prorecid.  I dag säljs en vidareutveckling, också på 
licens, under namnet Reumacon.
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Fig 5. César Milstein (1927-2002), argentinafödd 
brittisk biokemist, som delade 1984 års nobelpris i 
medicin med sin forskarkollega i Cambridge, Geor-
ges Köhler. Frimärke från Argentina 2005.

Glukokortikoider (kortison)
Kortison användes första gången i september 1948 
vid behandling av RA. Effekten var dramatisk. Där-
med inleddes ett nytt och mycket betydelsefullt skede 
i reumatologins historia. Flera författare har markerat 
detta genom att skriva 1948 BC respektive AC (be-
fore and after cortisone). I Reumabulletinen nr 69 pre-
senterades nyligen utförligare data (8).

Metotrexat och andra immunsuppressiva läkemedel 
Metotrexat (MTX) är en folinsyraanalog och har där-
för också antimetabola egenskaper. Av denna anled-
ning testade man med framgång redan 1948 att an-
vända substansen vid akut leukemi. Man noterade 
klara antiprolifera effekter och därför provades 1951 
om man också fick effekt vid RA (10). Vissa patienter 
förbättrades dramatiskt men det dröjde ända till 1980-
talet innan mera systematiska studier påbörjades gäl-
lande effekt vid RA. 

En av 1980-talets pionjärer var den ungerskfödda 
läkaren Erika Szanto, som arbetade på Danderyds 
sjukhus i Stockholm. I dag är MTX det helt domine-
rande LARM-preparatet vid behandling av RA. Det 
finns också ett flertal andra immunmodulerande cy-
tostatika, som används för behandling av RA, exem-
pelvis Azatioprin (purinanalog som började användas 
redan på 1960-talet), cyklofosfamid (Sendoxan), cik-
losporin (Sandimmun) med flera. 

Biologiska läkemedel (9)
Dessa har inneburit en revolution för behandling av 
RA och andra kroniska artriter. Hos många patienter 
kan dessa medel helt eliminera ledinflammationen, 
vilket innebär goda möjligheter att återfå den livskva-
litet man hade före symtomdebuten. 

1984 tilldelades Köhler och Milstein (figur 5) Nobel-
priset i medicin för sin framställning av monoklonala 
antikroppar. En praktisk/klinisk tillämpning av denna 
teknik blev framtagandet av TNF-alfablockerande 
substanser. Sådana började användas inom reumato-
login på 1990-talet och har under 2000-talet medfört 
behandlingsframgångar av tidigare oanat slag. 

I pipeline finns i dag ett flertal cytokinhämmare 
och sedan några år används också B- och T-cellshäm-
mande preparat. Allt befäster reumatologins ställning 
som pionjärspecialitet inom området inflammation 
och immunmodulering. 

Referenser
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2007 har visat på fortsatt goda utbildningsvillkor för 
ST på SPUR-inspekterade enheter – oftast enkla åt-
gärder kan göra det ännu bättre. 

Svensk Reumatologisk Förening beslutade 2005 att 
SPUR-inspektionerna skulle återupptas med ambitio-
nen att samtliga enheter med ST-ansvar ska inspekte-
ras minst vart femte år. 

Föreningens nuvarande inspektörs-team, Eva Bagge 
och Eva Nitelius samt Per-Johan Hedin och Bernhard 
Grewin, har under de gångna två åren genomfört sam-
manlagt tio inspektioner. Under 2007 inspekterades 
sex enheter. Resultaten framgår av faktarutan, då det 
vid senaste årsmötet i föreningen beslutades att resul-
taten från och med 2008 årligen skulle presenteras i 
Reumabulletinen. Resultaten har nyligen också pre-
senterats, på sedvanligt sätt, i Läkartidningen nr 14.

 Med hjälp av föreningens årliga sammanställning 
över specialister och ST-läkare, som föreningens ord-
förande håller i, samt med information från våra re-
gionala studierektorer kan vi konstatera att det i dag 
finns reumatologisk verksamhet med specialister på 
åtta regionsjukhus, arton länssjukhus och tio läns-
delssjukhus samt på Spenshults reumatikersjukhus. 
ST-läkare finns på samtliga regionsjukhus, tretton 
av länssjukhusen, två av länsdelssjukhusen samt på 
Spenshults reumatikersjukhus. 

Sammantaget har vi för närvarande 24 enheter med 
specialistutbildning. Av dessa har vi inspekterat tio, 
varför fjorton återstår. Av återstående enheter är, för-
utom Umeå, samtliga läns- eller länsdelssjukhus. 

När inspektörerna träffades på sedvanligt plane-
rings- och avstämningsmöte under den medicinska 
riksstämman i november 2007 fastställdes också in-
spektionsprogrammet för 2008. 

Under våren kommer Umeå och Mälardalens sjuk-
hus att inspekteras. Till hösten besöks Uddevalla, 
Skövde, Sunderbyn och Östersund. Därefter återstår 
åtta enheter, som vi räknar med att inspektera under 
2009 och 2010. Därmed skulle föreningens mål kun-

na uppnås – att samtliga ST-enheter ska vara inspek-
terade inom en femårsperiod.

Även om vi redan fått viss erfarenhet av att inspek-
tera de små enheterna, med endast en eller två ST-lä-
kare, kommer det mesta av årets arbete att handla om 
de små enheterna med sina speciella förutsättningar 
för inspektion. Det gäller inte minst hur ST-läkarna 
själva ser på sin utbildning. Vi kommer därför särskilt 
att diskutera detta vid vårt årliga planerings- och av-
stämningsmöte i slutet av hösten. Vår erfarenhet får 
sedan ligga till grund för hur vi genomför kommande 
års inspektioner. 

Mottagandet och intresset från verksamhetschefer 
och andra ST-ansvariga på de inspekterade enheterna 
har som vanligt under året 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 inspektions-
programmet för 2007.

Våra erfarenheter av de sex genomförda inspektio-
nerna under 2007 har muntligen redovisats på SRFs 
årsmöte under den medicinska riksstämman senast. 
Vårt samlade intryck är att kvaliteten är hög och in-
tresset stort för ST-utbildningen samt att de mindre 
brister som finns i de flesta fall enkelt kan åtgärdas 
inom verksamheterna. 

Som tidigare påpekats är avsikten med SPUR-in-
spektionerna att genom kollegial granskning av verk-
samheter, som har ST-läkare, 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.

En inspektion tar normalt för de större enheterna, 
med många ST-läkare, drygt två dagar. För medel-
stora enheter tar det en och en halv dag och de små 
kräver en dag.

Vi planerar som vanligt att lämna sedvanlig muntlig 
rapport vid föreningens årsmöte i samband med riks-
stämman och förhoppningsvis ge en skriftlig rapport i 
Reumabulletinen även nästa vår. 

Vi är alltid öppna för frågor eller synpunkter på in-
spektionsverksamheten. Skriv i så fall till min e-post-
adress nedan. 

För SPUR - inspektörerna
Bernhard Grewin
bernhard.grewin@swipnet.se 

     

Fortsatt goda SPUR-villkor

Vårdprogrammet för systemisk skleros har upp-
daterats och kommer inom kort att distribueras 
till reumatologiska enheter i Sverige. Vårdpro-
grammet kommer att finnas i sin helhet på www.
srfonline.org under Dokument – Riktlinjesrfonline.org under Dokument – Riktlinjesrfonline.org r.

Vårdprogram systemisk skleros
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15 januari 2007 
Karolinska Universitetssjukhuset, 
Huddinge och Solna
3-2-2, 2-3-3, 1
Kliniken har mycket goda möjligheter att ge en full-
värdig ST-utbildning enligt målbeskrivningens krav. 
Smärre förbättringar avseende handledningen och 
dess innehåll samt en något bredare erfarenhet av 
vissa diagnosgrupper skulle kunna göra utbildningen 
än bättre.

15 maj 2007 
Falu lasarett
2-2-3, 3-3-3, 1
Kliniken har mycket goda möjligheter att ge en god 
ST-utbildning enligt målbeskrivningens krav, men 
viss komplettering vid universitetssjukhus bör upp-
muntras. Handledningen av ST-läkarna är föredöm-
ligt god.

8 oktober 2007
Spenshult AB, Oskarström
2-2-2, 3-3-3, 1
Sjukhuset har mycket goda möjligheter att ge en god 
ST-utbildning enligt målbeskrivningens krav, men viss 
komplettering krävs vid region-/universitetssjukhus. 
Handledningen av ST-läkarna är föredömligt god.

15 oktober 2007
Södra Älvsborgs sjukhus, Borås
2-2-2, 2-2-2, 0
Enheten har, kompletterat med viss tjänstgöring på re-
gionnivå, goda utbildningsmöjligheter för ST-läkare 
enligt målbeskrivningen. Utbildningen skulle förbätt-
ras om ST-läkare bereddes möjlighet att bedöma fler 
patienter med icke inflammatoriska reumatiska sjuk-
domar. En mer utvecklad handledning med struktu-
rerad och dokumenterad uppföljning skulle förbättra 
utbildningen.

23 oktober 2007
SU/Sahlgrenska, Göteborg
3-2-1, 2-2-3, 1
Kliniken har mycket goda utbildningsmöjligheter för 
ST-läkare enligt målbeskrivningen. Läkarstaben är 
allsidigt kompetent och de flesta har handledarutbild-
ning. Tjänstgöringens uppläggning är bra med hand-
ledare, kontrakt och utbildningsplaner. Handledning-
en och utbildningsklimatet bör och kan med enkla 
åtgärder förbättras. Strukturella brister avseende vissa 
lokaler måste åtgärdas.

17 december 2007
Universitetssjukhuset Örebro
3-3-2, 3-3-2, 0
Kliniken har mycket goda utbildningsmöjligheter 
för ST-läkare enligt målbeskrivning. Dokumentation 
av handledarsamtalen och kommande medsittningar 
skulle underlätta bedömningen av utbildningens mål-
uppfyllelse. Utökad frekvens av externa kurser som 
exempelvis deltagande i ledarskapsprogram skulle yt-
terligare förbättra utbildningen.

Bedömningen görs på en skala 0-3:
3 = utmärkt 2 = bra
1 = vissa brister 0 = väsentliga brister

Följande komponenter bedöms:
1 Verksamhet 2 Läkarstab
3 Lokaler 4 Tjänstgöringens upplägg
5 Utbildningsklimat 6 Teoretisk utbildning
7 Forskning (0 = forskning bedrivs ej, 1 = forskning 
bedrivs)

Detta ger en sammanfattande bedömning i sjusiffrig 
kombination (ex 3-2-1, 3-3-3, 1)

Bedömningsmall SPUR

SPUR-inspektioner 2007

Framtidens rehabilitering och teamarbete
Svenskt Reumaforums utbildningsdag i samarbete med 

Föreningen & projektet/rörelseorganens årtionde och Reumatikerförbundet 
måndagen den 6 oktober 2008 i Stockholm, Läkarsällskapets lokaler

 Program: se Sverefos hemsida. Anmälan görs på Sverefos hemsida: www.sverefo.nu
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The expression and function 
of CD25 B cells in man and in mice

ABSTRACT
B cells play an important role both in the physiology and pathology of immune responses by production of 
antibodies, cytokines and by presentation of antigens. It has been shown that human CD25 expressing B cells 
display a mature phenotype, perform better as antigen presenting cells but secrete less immunoglobulins.

The aim of this thesis was to investigate human CD25 expressing B cells phenotypically, not only in healthy 
individuals but also in patients with rheumatoid arthritis (RA) and systemic lupus erythematosus (SLE). 
Further, we have also studied the phenotype and function of CD25 expressing B cells in mice. Our results 
from human studies show that CD25+ B cells display a highly mature and activated phenotype. These cells 
show high expression of IgA, IgG and CD80, and low expression of IgD and IgM both in healthy individuals 
and in RA patients when compared to CD25- B cells. CD25+ B cells from SLE patients did not show any dif-
ference in IgA and IgG expression but did expressed higher levels of the costimulatory molecule CD80 when 
compared to CD25- B cells. Furthermore, we have shown that 60% of CD27+ B cells in healthy controls, 51% 
in RA and 48% in SLE patients coexpress CD25, suggesting that CD25+ B cells belong to the memory B cell 
population. Finally, CD25+ B cells were able to produce IL-10 in much higher levels than CD25- B cells.

In mice, CD25 expressing B cells from secondary lymphoid organs showed a mature and activated pheno-
type, high expression of the costimulatory molecules CD80 and CD86, in addition to IgA, IgG, and the early 
activation marker CD69. Functionally these B cells were efficient alloantigen presenting cells, they spon-
taneously secreted high levels of immunoglobulins of the IgA, IgG and IgM classes, were able to become 
antigen specific antibody secreting cells and produced high levels of different cytokines including IL-4, IL-6, 
IL-10, and IFN-γ. 

In conclusion, we have shown that human CD25 expressing B cells display a highly mature and activated 
phenotype and belong to memory B cell subset. Also, in mice there was a clear difference both phenotypically 
and functionally between the CD25+ versus CD25- B cells. These data suggest that CD25 expressing B cells 
play a major role not just in the physiology of the immune system but also may participate in the pathogenesis 
of autoimmunity. 

Keywords: B cell, CD25, rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, mice
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The Role of Autoantibodies 
in Inflammatory Myopathies

ABSTRACT
Polymyositis (PM), dermatomyositis (DM) and inclusion body myositis (IBM), collectively called myositis, 
are chronic inflammatory myopathies. These disease subsets are heterogeneous but share some features, such 
as skeletal muscle weakness and inflammatory cell infiltrates in muscle tissue. In many patients involvement 
of other organs, in particular skin and lung, also occurs. Another characteristic feature is the presence of auto-
antibodies which are (1) myositis specific, e.g. anti-histidyl-transfer ribonucleic acid (RNA) synthetase (Jo-1) 
and anti-Mi-2, and (2) myositis associated e.g. anti-Ro52/SSA, anti-Ro60/SSA, anti-PM/Scl and anti-U1sn 
ribonucleoprotein (RNP) autoantibodies. Presence of anti-Jo-1 autoantibodies is specifically associated with 
interstitial lung disease (ILD). Despite the clinical associations it is not known whether these autoantibodies 
have a pathogenic role or are merely an epi-phenomenon in the disease mechanism.

Aim: The overall goal of this thesis was to evaluate the role of specific and associated autoantibodies in 
myositis pathogenesis by combining in vivo and in vitro approaches.

Results: We demonstrated in vitro that immune complexes containing anti-Jo-1 or anti-Ro52/Ro60 autoanti-
bodies and RNA may act as endogenous type I interferon (IFNa/b) inducers via plasmacytoid dendritic cells (PDCs). 
Patients also had increased expression of IFNa/b-inducible human myxovirus resistance 1 (MX-1) protein in 
muscle tissue which correlated with number of blood dendritic cell antigen (BDCA)-2 positive PDCs. DM patients 
characterized by skin rash also had increased MX-1 expression in muscle tissue but this was located to capillaries, 
suggesting another induction mechanism and cellular IFNa source such as the skin. The same groups of patients 
displayed elevated levels of B cell activating factor (BAFF), suggesting an induction by a local (muscle and skin) 
type I IFN system. Sera from PM patients with anti-Jo-1 autoantibodies and ILD exhibited induced intracellular 
adhesion molecule (ICAM)-1 expression in lung endothelial cells in vitro, which has clinical relevance as ICAM-1 
is upregulated in vivo in endothelial cells of capillaries in muscle tissue.

The effects of high dose intravenous immunoglobulin (IVIG) treatment on endothelial cell activation and 
other immunological molecules investigated in muscle tissue varied between patients and were not correlated 
with improved muscle function. This could be due to the heterogeneity of the disease mechanisms in myositis. 
The effects of IVIG treatment were thus considered as being limited.

Conclusion: There seems to be a role for anti-Jo-1 autoantibodies in the pathogenesis of myositis 
patients with lung and skin involvement. The findings in this thesis suggest that this role is related 
to the endogenous production of type I IFN, which perpetuates disease. Sera with anti-Jo-1 autoanti-
bodies are capable of inducing endothelial cell activation, enabling the influx of inflammatory cells into the 
muscle tissue. An inflammatory condition sustained by inflammatory cells and their mediators may induce 
changes in muscle fiber metabolism which can lead to muscle damage. 

Keywords: Idiopathic inflammatory myopathies, polymyositis, dermatomyositis, inclusion body myositis, 
ILD, IVIG, IFN, BAFF, endothelial cells, anti-Jo-1. 
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Studies of immunopathogenic mechanisms and treat-
ment of chronic, inflammatory myopathies, myositis 

ABSTRACT
Polymyosit (PM), dermatomyositis (DM) and sporadic inclusion body myositis (sIBM) are chronic inflammatory 
myopathies which are characterized by muscle weakness, fatigue and extra-muscular involvement. Mononuclear 
inflammatory cells are typically found in muscle tissue. Treatment is based on glucocorticoids together with other 
immunosuppressive agents. Despite favorable response most patients with PM and DM develop sustained muscle 
weakness and some patients do not respond at all, including sIBM. The explanation for this is unknown.

Aims: The overall aim was to achieve increased understanding of disease mechanisms in myositis by evalua-
ting therapeutic effects on muscle performance and variables in muscle tissue of pharmacological (high dose 
IVIg treatment and TNF-blockade, infliximab) and of non-pharmacological treatment, endurance and resistance 
training.

Patients and methods: Clinical outcome measures (disease activity and muscle performance), laboratory tests 
and muscle biopsies were performed before and after the interventions. Muscle biopsies were investigated for 
signs of inflammation, fibrosis and muscle fiber characteristics. Patients with chronic, refractory myositis were 
treated with high dose IVIg for 12 weeks (study I, n = 13) or with infliximab for 16 weeks (study II, n = 12). In 
studies III and IV patients with chronic, stable and low active inflammatory DM/PM were applied to endurance 
training for 12 weeks (study III, n = 8) or resistance training for 7 weeks (study IV, n = 8).

Results: After high dose IVIg treatment muscle performance improved in 3 of 13 patients. In two patients there 
were signs of decreased inflammation in muscle biopsies, but there was no correlation between improved muscle 
performance and changes of inflammatory markers in muscle tissue. There was still a pronounced expression 
of inflammatory markers in muscle tissue after treatment. After infliximab treatment 3 patients had decreased, 
2 had increased and 5 had unchanged disease activity. Four stopped prematurely due to adverse events. Muscle 
performance did not improve in any patient. Signs of active inflammation by magnetic resonance imaging were 
apparent before treatment in two completers and after treatment in five cases. There were minor changes in inflam-
matory markers in muscle biopsies, but they were still present after treatment with infliximab in all patients. 

Before training a low proportion of oxidative, type I fibers (mean 32±10%) and an increased proportion of 
intermediate type IIC fibers (3± 3%) was apparent in muscle biopsies compared to in healthy individuals. After 
endurance training type I fibers had increased significantly (42±13%) and type IIC fibers were reduced to 1±1%. 
Improved muscle performance correlated to an increased proportion of type I fibers and increased type II fiber 
area. After resistance training improved muscle performance was associated with downregulation of several genes 
signalling for inflammation and fibrosis. Gene transcripts involved in metabolic regulation were also modified. 

Conclusion: Treatment with high dose IVIg or infliximab had limited clinical effects and there was no consis-
tent decrease of inflammatory molecules expressed in muscle tissue. With infliximab treatment some patients 
even worsened, arguing against TNF as a key molecule in the underlying disease mechanism in chronic, treat-
ment-resistant PM, DM and sIBM. In contrast, endurance as well as resistance training had positive effects on 
muscle performance and this was associated with changes in muscle characteristics and molecular expression in 
muscle, supporting the notion that non-immune mechanisms may have a role in causing muscle weakness.

Keywords: Idiopathic inflammatory myopathies, polymyositis, dermatomyositis, IVIg, infliximab treatment, 
physical training, muscle biopsy
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Pathogenic mechanisms 
in idiopathic inflammatory myopathies

ABSTRACT
Idiopathic inflammatory myopathies (IIMs) are chronic inflammatory disorders characterized by muscle weak-
ness, by low muscle endurance, and by inflammation in skeletal muscle tissue. The pathogenesis and etiology 
of these conditions are yet not fully understood and several different mechanisms are likely to be involved. The 
most characteristic histopathological finding is the presence of inflammatory cell infiltrates in muscle tissue 
together with degenerating and regenerating muscle fibers. 

The main goal of this thesis was to increase our knowledge of the pathogenic mechanisms in IIMs, in par-
ticular how the immune reactions could cause impaired muscle performance. We characterized IIM patients 
and healthy subjects through muscle biopsies in different phases of disease, we performed detailed studies on 
the cellular level and in an animal model of IIMs, and correlated our results from in vivo studies with in vitro 
models. 

Several new observations were made in this thesis. Firstly, we found a reduced number and morphologically 
changed capillaries in patients with short disease duration and without inflammatory cell infiltrates in muscle 
tissue. This finding correlated to an upregulated expression of the aniogenetic factor vascular endothelium 
growth factor (VEGF) in muscle fibers. These observations may suggest that local muscle hypoxia could be a 
contributing factor to the impaired muscle function seen in patients. Secondly, we found that the pro-inflam-
matory cytokines interleukin (IL)-1 and high mobility group box chromosomal protein (HMGB)-1 were con-
sistently expressed in muscle tissue of patients with IIMs not only in inflammatory cells but also in endothelial 
cells and the nuclei of muscle fibers. The expression of IL-1 and their receptors in muscle nuclei indicate that 
IL-1 could possess direct effects on muscle fibers and affect muscle fiber metabolism and function. In addition, 
HMGB-1 was found to reversibly induce major histocompatibility complex (MHC) class I expression on muscle 
fibers and irreversibly impair Ca2+ release from the sarcoplasmic reticulum during induction of fatigue, indi-
cating a direct effect of HMGB-1 on generation of muscle force. Moreover, the expression of MHC class I in 
muscle fibers, which are a pathological finding in patients with IIMs, led to a specific muscle force reduction 
in an animal model. In this model the reduced force was associated with decreased cross-sectional area in 
fast-twitch muscle whereas it was due to a decrease in the intrinsic force-generating capacity in slow-twitch 
muscles, indicating that MHC class I upregulation affects muscle fiber contractility with differential effects 
depending on muscle fiber properties.  

In summary, we have identified different molecular pathways that might play a pathogenic role in these 
disorders and how they can lead to low muscle performance. These include tissue hypoxia as a consequence 
of a distorted microcirculation in skeletal muscle tissue as well as direct and indirect effects of the pro-inflam-
matory cytokines IL-1 and HMGB-1 on muscle fiber contractility. Thus, it is likely that both immune and 
non-immune-mediated pathways contribute to the impaired muscle function seen in IIMs and this needs to be 
recognized in the development of new therapeutic modalities. 
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Estrogen and raloxifene in experimental 
arthritis and osteoporosis

ABSTRACT
In postmenopausal rheumatoid arthritis (RA), both the estrogen deficiency and the inflammatory disease 
contribute to the development of generalized osteoporosis. This leads to an increased risk of fracture, with 
high morbidity and mortality. More than 50% of women with postmenopausal RA suffer from osteoporosis. 
Hormone replacement therapy (HRT) is used to treat postmenopausal osteoporosis. HRT has also been shown 
to ameliorate RA, with decreased joint destruction, reduced inflammation, increased bone density and better 
patient health assessment. Unfortunately, longterm hormonal treatment is associated with severe side effects, 
and is no longer recommended. 

The aims of this thesis were to establish a murine model for studies of osteoporosis in postmenopausal RA. 
To investigate the relative contributions of estrogen deficiency and inflammation to osteoporosis development 
in arthritic disease. To examine whether treatment with raloxifene, a selective estrogen receptor modulator, 
would have the same beneficial anti-arthritic and anti-osteoporotic effects as estrogen. Furthermore, we wan-
ted to compare the mechanisms for these effects between estrogen and raloxifene. 

We found that lack of endogenous estrogen and arthritic disease contributed equally and additively to osteo-
porosis development in collagen-induced arthritis, a murine model of human RA. Arthritic ovariectomized 
mice lost 55% of their trabecular bone mineral density (BMD) compared with cycling healthy mice. 

Raloxifene potently decreased the frequency and severity of arthritis, protected the joints from erosions, and 
preserved the BMD. These effects were sustained when treatment was given both as prophylaxis and in estab-
lished disease, and during longterm treatment. 

Raloxifene down-regulated the expression of TNFα and RANKL mRNA in the spleen. These molecules are 
important mediators of bone loss after menopause and in RA. In contrast to estrogen, raloxifene did not affect 
the effector phase of the disease, as demonstrated in collagen-antibody induced arthritis. 

Many estrogenic effects are mediated via the classical estrogen receptors and binding to the estrogen re-
sponse elements, which regulate gene transcription. We found that raloxifene activated this pathway at 1/4 of 
the intensity of estrogen.

In conclusion, our results show that estrogen deficiency and inflammation contribute equally to bone loss 
in arthritis. Furthermore, raloxifene has potent anti-arthritic and anti-osteoporotic effects, and is possibly a 
valuable addition to conventional treatment of postmenopausal RA. 

Keywords: Rheumatoid arthritis, osteoporosis, estrogen, raloxifene, mice
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Anti-TNF treatment of chronic arthritis in clinical practice
New assessment method and predictors of efficacy and tolerability

ABSTRACT
Treatment of chronic inflammatory arthritis has undergone major changes over the past years following 
introduction of targeted biological therapies. Tumour necrosis factor (TNF) blocking therapy has been the most 
important biological treatment of chronic arthritis to date.

The overall objective of this thesis was to develop a new assessment method of efficacy of biological 
therapy in clinical practice. Further objectives were to study efficacy and tolerability and predictors thereof in 
anti-TNF treated patients with chronic arthritis in an open study setting. The thesis is based on four studies of 
patients with established rheumatoid arthritis (RA) and one study of patients with psoriatic arthritis (PsA). 

Patients included in the five studies were monitored according to a standardized clinical protocol of the 
South Swedish Arthritis Treatment Group (SSATG) developed at the Department of Rheumatology in Lund. 
The protocol included baseline characteristics such as diagnosis, disease duration, previous and ongoing 
disease modifying antirheumatic drugs (DMARDs), treatment start and termination. In addition efficacy mea-
sures used for calculating treatment response, i.e. EULAR and ACR response criteria, were collected at fixed 
time-points. Data were prospectively registered from March 1999. 

To overcome shortcomings of previous methods for reporting response data from long term observational 
cohorts, LUNDEX (LUND Efficacy indeX) was designed. LUNDEX adjusted response data combines the 
proportion of patients fulfilling a selected response criterion with the proportion of patients adhering to a 
particular therapy. LUNDEX applied on RA and PsA patients proved to be a valuable tool for evaluating drug 
efficacy in observational studies. It has the advantage of integrating both clinical response as well as adherence 
to therapy in a composite score. 

Predictors of drug survival in RA and PsA were studied using Cox regression models. The models showed 
that the risk for premature treatment termination was higher in infliximab compared to etanercept treated 
patients. Also, regression analysis showed that patients with higher baseline CRP-levels and concomitant MTX 
treatment had better overall treatment continuation. 

Good response to anti-TNF therapy in RA was associated with concomitant MTX or other DMARD tre-
atment as well as low disability.  Moreover, RA patients who failed their first course of anti-TNF treatment, 
showed response rates during second anti-TNF treatment course in the range of the initial treatment. In con-
trast, response to a third anti-TNF treatment was markedly reduced, suggesting that other treatment options 
should be tried. 

In conclusion, LUNDEX proved to be a practical and a potentially universal tool, valuable for assessing drug 
response in an open study setting. Important predictors of efficacy and tolerability of anti-TNF treatment were 
identified.

Keywords: Arthritis, rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, TNF antagonists, response, drug survival, adverse 
events
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