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ANNONS

REDAKTÖR Tomas Bremell

Redaktören har ordet

V

älkommen till nr 1/2010 av ReumaBulletinen. I och med ordförandebytet i vår förening är Johan
Bratt nu ansvarig utgivare, men i övrigt är
redaktionen oförändrad.
Vilket skall vara tidningens mål och
därmed innehåll? Det är frågor som styrelsen och ReumaBulletinens redaktion
kommer att diskutera under våren. Läsekretsen får gärna ha synpunkter. Jag
tycker att det viktigt att visa på vad som
försiggår i Reuma-sverige och ta upp saker som man inte kan läsa på annat håll.
Skall vi ha rent medicinskt material? Mer
eller mindre reuma-historia? Reportage
från olika kliniker och enheter?

garna. Johan Bratt tar i sin ledare upp viktiga frågor för svensk reumatologi under
2010. Vårt sätt att ta fram medicinska riktlinjer är unikt och Carl Turesson kommer
att redovisa detta. Roger Hesselstrand och
Kajsa Öberg reflekterar över inlärning,
bedömning och användning av det diagnostiska provet. Vi presenterar nya avhandlingar, Björn Svensson och Ingiäld
Hafström presenterar historien om BARFOT, 2009 års ledstjärna och hedersledamot presenteras samt eponymer m.m. Ni
får gärna höra av er om innehållet och gärna bidra med artiklar och dylikt också.
Varmt välkommen till ännu ett nummer av
ReumaBulletinen!

Föreliggande nummer domineras av reportage från Riksstämman men också
reportage från Register- och Riktlinjeda-

Tomas Bremell

Redaktör

» Jag tycker att det viktigt
att visa på vad som försiggår
i Reuma-sverige och ta upp
saker som man inte kan läsa
på annat håll. «

Välkommen till Riks-ST-dagar i reumatologi
6–7 maj 2010 på Nya Varvet i Göteborg
Årets tema är:
• Förbättringskunskap – från teori till ST-projekt
• Immunologi – hur utvecklas immunologisk störning till reumatisk sjukdom
Sista anmälningsdag 2010-03-29:
Maj Jonnestedt, maj.jonnestedt@vgregion.se
Tfn: 031- 342 33 78
Varmt välkommen!
Boel Mörck, verksamhetschef
Eva Klingberg Regional, ST-studierektor
Reumatologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
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ANNONS

ORDFÖRANDE Johan Bratt

Stort tack för förtroendet!

J

ag vill börja med att tacka för det
stora förtroendet att leda Svensk
Reumatologisk Förening de närmaste två åren. Jag inser att detta är en
stor utmaning, men samtidigt upplever
jag det som oerhört stimulerande att få
inneha denna roll inom en så dynamisk
och framgångsrik specialitet som reumatologin.
Jag vill också passa på att tacka Annika Teleman och Tomas Bremell för starkt
engagemang och drivande arbete i styrelsen till stort gagn för svensk reumatologi. Tomas Bremells sju år som ordförande
inom styrelsen har varit synnerligen framgångsrika. Inte minst hans totala engagemang, envishet och skicklighet i arbetet
att etablera reumatologin som egen basspecialitet i ett läge där det fanns uttalade
hotbilder, kan inte annat än beundras. Han
har under dessa år fungerat som ett stöd
åt verksamhetschefer runt om i landet när
de varit pressade av allt tuffare budgetkrav
och svårigheter med att rekrytera specialister till reumatologin. Glädjande nog
kommer Tomas fortsätta sitt arbete för
svensk reumatologi i egenskap av redaktör
för vår Reumabulletin, och han har dessutom lovat att tillsvidare fortsätta sammanställa den årliga bemanningsenkäten
rörande ST-läk och reumatologspecialister runt om i landet. Jag har många gånger
själv i egenskap av verksamhetschef haft
nytta av denna sammanställning från SRF
när det gäller äskandet av nya ST-tjänster
till kliniken.
Annikas år som facklig sekreterare
måste också omnämnas i positiva ordalag. Hennes förmåga att hålla ordning på
kallelser, dagordningar, protokoll, arrangemang av styrelsemöten har varit exemplarisk. Annika har haft total kontroll på
allt inom styrelsearbetet och verkligen varit en klippa. Hennes arbete under 2009
att revidera och modernisera våra stadgar,
har varit speciellt värdefullt. Lika svårt
som det blir för mig att axla Tomas mantel blir det för Per att axla Annikas.
Jag vill samtidigt välkomna två nya styrelseledamöter, nämligen Boel Mörck från
Göteborg (vice ordf ) och Per Salomonsson
från Örebro (facklig sekreterare). Dessa
två kommer att presenteras i detta num-

Jag vill här nedan beskriva några områden som styrelsen kommer att arbeta särskilt med.
Verksamhetsuppföljning

» Glädjande nog kan vi
konstatera att vi under
2009 slagit nytt rekord
vad gäller nyregistrerade
reumatologspecialister hos
Socialstyrelsen.«

Under 2009 har en verksamhetschefsgrupp startats upp där verksamhetschefer inom reumatologin regelbundet träffas
i samband med riksstämma, vårmötet och
kan diskutera och arbeta kring gemensamma verksamhetsfrågor. Jag tror att vi
har mycket att vinna på att lära av varandra och stötta varandra i sådana frågor.
Åke Thörner, verksamhetschef i Eskilstuna, har också tagit initiativet till att bilda
en grupp enhetsföreträdare från länssjukvården som också planerar att träffas regelbundet.
SRF kommer under året att diskutera
hur vi på ett mera tydligt sätt kan stötta
de olika klinikerna vad gäller verksamhetsfrågor. Inte minst ämnar styrelsen
diskutera en mer tydlig IT-strategi från
SRF:s sida med mål att stödja de olika enheterna.
Utveckla svensk sjukvård

mer av Reumabulletinen. Det känns tryggt
att få med två verksamhetschefer i styrelsen. Dessutom har Boel erfarenheter från
elitfotboll i Gais och Per från fackligt arbete.
Riksstämman

Riskstämman genomfördes med stor
framgång. Programmet var varierat och
lockade stor publik, inte bara reumatologer. Logistiken var denna gång osedvanligt
bra med närhet till posterutställning. Inlagda pauser stimulerade till diskussioner
och samvaro. Tyvärr var det för få anmälningar till festen på onsdagskvällen som
fick ställas in. Här får vi tänka nytt inför
kommande år.
Inför år 2010

Styrelsen kommer fortsätta arbetet med
att skapa olika mötesplatser, såsom Register- och riktlinjedagar, höstkonferensen,
reumatologseniorerna, professorskollegiet, stödja Riks-ST-dagarna, uppmuntra
arbets- och studiegrupper, Junior Faculty,
studierektorsmöten m.m.

Vi är under året engagerade i arbete som
initierats av Socialstyrelsen och SKL avseende t.ex. riktlinjer, kvalitetsindikatorer.
Den 18 mars kommer en Reumatologidag
att arrangeras av Dagens Medicin i Stockholm där bl.a. forskning, riktlinjearbete, verksamhetsuppföljning kommer att
diskuteras. Samarbete med Reumatikerförbundet och andra yrkeskategorier via
SveRefo är också viktigt när vi diskuterar
dessa frågor.
Rekrytering till specialiteten är en fort-

satt nyckelfråga där vi kommer att fortsätta att satsa på riks-ST-dagar, regional
ST-utbildning via våra regionala studierektorer och SK- och SK-liknande kurser.
Glädjande nog kan vi konstatera att vi under 2009 slagit nytt rekord vad gäller nyregistrerade reumatologspecialister hos
Socialstyrelsen: 16 utfärdade specialistbevis och 8 i pipeline för godkännande, dvs.
totalt 24 st. Tidigare rekord var 18 st/år.
Ett långsiktigt arbete ute på klinikerna och
från SRF:s sida har givit utslag.
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Forskningsfrågorna kommer att vara

högaktuella under 2010. Vårmötet i Stockholm 21–23 april, som i år arrangeras av
SRF i samarbete med SveRefo och Reumatikerförbundet, kommer att ha temat
”Forskningens betydelse för vården” och
höstkonferensen 14–15/10 kommer att ha
som huvudtema kopplingen sjukvård och
forskning. Att förbättra implementeringen
av fynd som görs inom den framgångsrika
reumatologiska forskningen in i praktisk
sjukvård är en nyckelfråga framöver.
I samband med detta vill SRF passa på
att gratulera Professor Lars Klareskog till
Söderbergska priset 2010. Han får priset
för sin framgångsrika forskning inom reumatologi – ”från molekyl till klinik, från
gen till patientnytta”. Priset kommer att
delas ut på Svenska Läkaresällskapet den
19 april i samband med ett halvdagsseminarium.

VETENSKAPLIGE SEKRETERAREN

Ett ökat engagemang från SRF:s sida internationellt bör eftersträvas inom bl.a.
EULAR och Norden.
Läkemedelsfrågorna fortsätter givetvis

att vara högaktuella. Ett ökat samarbete
nationellt via t.ex. arbetsgrupp initierad av
SRF kring kliniska läkemedelsprövningar, kommer att diskuteras på riktlinjedagen. Fortsatt registrering inom ARTIS och
HERAS kommer att bli allt viktigare. Strategier kring utsättning av biologiska läkemedel när remission har uppnåtts måste
utarbetas.
Reumatologins uppdrag måste regel-

mässigt diskuteras och omformuleras.
Vårt engagemang inom inflammatoriska
led- och systemsjukdomar är ju självklar,
men frågan om vi är mogna att ta ett större ansvar för den ”breda” reumatologin,

V

Nyrekrytering av forskare är en ständig

och viktig utmaning. Vi har sedan många
år ett, i förhållande till antalet verksamma läkare, stort antal disputationer inom
svensk reumatologi. För många är det
dock svårare att få möjlighet att ta steget vidare och arbeta som en oberoende
forskare. Det behövs tid för att bygga upp
forskargrupper, söka anslag och starta upp
projekt. Inte minst är det viktigt att fortsatt forskning uppmuntras och kan integreras med klinisk verksamhet på ett
välfungerande sätt.
Det är därför mycket glädjande att
Svensk Reumatologisk Förening har möjlighet att dela ut flera stipendier till nydisputerade forskare. Nytt för i år är
stipendiet till Andrzej Tarkowskis minne, som skall delas ut till en nyligen (för
mindre än fem år sedan) disputerad forskare inom reumatologi som söker besvara kliniska frågeställningar med hjälp av
integrerade molekylära, experimentella
och patientnära vetenskapliga metoder.
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Vi ser fram emot ett spännande 2010 och
ett för reumatologin synnerligen lyckosamt årtionde.
Johan Bratt

Ordförande SRF

Carl Turesson

i ser fram emot ett spännande år
inom den reumatologiska vetenskapen! Till svensk reumatologis viktigaste bidrag till forskningen hör
frukterna av epidemiologiska studier i
våra register. På registerdagen summerades höjdpunkterna från vidareutvecklingen av denna forskning (se separat artikel
i Reumabulletinen). Många är delaktiga i
detta, och genomgångarna på registerdagen fyller en stor funktion.
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dvs. artros, smärtillstånd i rörelseapparaten måste diskuteras. Ett sådant eventuellt
ökat engagemang måste i så fall kopplas
till ökade ekonomiska resurser ute i landet om det ska vara möjligt.
Slutligen vill jag välkomna er alla till
Vårmötet i Stockholm 21–23 april. Programmet presenteras på annan plats i
denna Reumabulletin och ni kan anmäla
er via vår hemsida www.svenskreumatologi.se. Ett varierat och spännande program
kan utlovas samt trevliga/festliga arrangemang, såväl den 21 som den 22 april. Vi
hoppas på en stor uppslutning.

Med andra ord en forskare som i Andrzej Tarkowskis forskningsanda bidrar
till lösningen av någon av reumatologins
framtida utmaningar. SRF vill på detta sätt
både hedra Andrzejs minne och uppmuntra forskare som arbetar vidare i hans anda.
Därutöver kommer SRF från och med i
år också att dela ut stipendier för reumatologisk forskning i samarbete med Abbott
Scandinavia. Stipendierna skall täcka lön
för forskningsmånader för kliniskt verksamma, nydisputerade forskare. Sista nomineringsdag är 15/3 – se separat annons
för ytterligare detaljer.
Utöver dessa har vi sedan tidigare
Wyethstipendiet för yngre forskare, och
Scandinavian Journal of Rheumatology’s
stipendium, som skall gå till en yngre forskare som ännu inte erhållit en professur.
Diskussioner om ytterligare forskningsstipendier i SRF:s regi pågår.
Till vårens höjdpunkter hör Vårmötet i

Stockholm 21–23/4, med ett spännande, in-

ternationellt tema. Jag hoppas att många
redan har planerat in detta och anmält sig!
Ytterligare information finns på annan
plats i detta nummer.
Årets Scandinavian Congress of Rheumatology äger rum i Bergen 9–12/5 (www.
scr2010.no). Kongressen kommer att
innefatta många intressanta föredrag av
skandinaver och internationella gäster,
postersessioner och inte minst goda tillfällen att lära känna kollegor från våra
grannländer.
Den reumatologiska uppslutningen på för-

ra årets riksstämma var som vanligt god.
Jag vill passa på att tacka alla som bidrog
till trevliga och intressanta dagar – föreläsare, moderatorer, sponsorer, deltagare.
Inskickade abstracts höll som vanligt hög
klass. Roligt också med god uppslutning
och intressanta diskussioner på de övergripande symposier som vände sig till flera olika specialiteter. För er som inte hade
möjlighet att vara med finns utförliga reportage i detta nummer.
Planeringen för årets riksstämma är
redan igång. Boka redan nu 1–3/12 i Göteborg! Årets tema är ”En jämlik vård?”.
Deadline för inskickning av abstract är
27/8. Naturligtvis skall vi ha ett minst lika
högklassigt och omfattande reumatologiprogram som de senaste åren!
Carl Turesson

Vetenskaplig sekreterare
turesson.carl@mayo.edu

YNGRELÄKAREREPRESENTANT Kajsa Öberg

Roger Hesselstrand UTBILDNINGSANSVARIG

Utvärdering är svansen som
viftar på hunden

D

kommer i år att arrangeras i Göteborg 6–7 maj.
Glöm inte bort att anmäla er. Programmet
ser mycket spännande ut och blir det lika
trevligt som förra året är det väl värt den
investerade tiden.
Nationella ST-dagar i reumatologi

et årliga diagnostiska provet

kommer att genomföras under vecka 12. Vi vill med emfas poängtera att detta prov
endast är ett mindre komplement till den
fortlöpande bedömningen av ST-läkarens
kompetens som ska ske på respektive klinik. Man talar ofta om att just examinationen påverkar någons lärande och inte
tvärtom. Därav talesättet att Utvärdering
är svansen som viftar på hunden. Om man
vill bedöma en ST-läkare med hjälp av ett
skriftligt prov kommer alltså ST-läkaren
att lära sig sådant denne har nytta av på ett
skriftligt prov. Om man istället vill bedöma
en ST-läkare med hjälp av s.k. medsittning
eller annan bedömning av kliniska färdigheter kommer ST-läkaren att lära sig just
kliniska färdigheter istället för endast teoretisk kunskap.
Man brukar skilja på summativ och
formativ bedömning. Den summativa bedömningen görs för att kontrollera hur
mycket någon lärt sig. Den används därmed för att avgöra om någon är godkänd
eller underkänd. Den formativa bedömningen används för att vägleda ST-läkaren mot inlärningsmålen. Eftersom vårt
diagnostiska prov är frivilligt kan och ska
det inte användas för att kontrollera om
någon är godkänd eller underkänd. Däremot kommer vi trots detta att i år för första gången samla in anonyma resultat för
att räkna ut ett riksgenomsnitt som enbart syftar till att låta ST-läkaren jämföra
sig själv med övriga landet. Nog om den
summativa bedömningen, som egentligen
inte har någon plats just nu. Det diagnostiska provet kan däremot mycket väl användas i den formativa bedömningen, som
komplement till annan bedömning som
ska ske på kliniken. Justera gärna i utbildningsplanen efter resultaten på provet.
Vad kan ST-läkaren mer eller mindre bra?
Vilka kunskaper ter sig ytliga eller djupa?
Ska ST-läkaren gå mer i öppen- eller slutenvård? Behöver ST-läkaren gå kurs som
arrangeras av närliggande specialiteter?
Redan idag bör ni som handledare och ST-

En SK-liknande kurs om reumatologiska

systemsjukdomar kommer att anordnas i

Stockholm under hösten 2010. Efter att ha
frågat runt bland ST-läkare har vi förstått
att just denna kurs har varit s.k. översökt
och att många snart färdiga specialister
ännu inte kommit med. Vi hoppas därför
att denna satsning kommer att vara välkommen i ST-kretsar.
Hemsidan www.svenskreumatologi.se har

läkare få till en tid för gemensam rättning
och genomgång av provet, gärna inom 4
veckor efter vecka 12 då provet skall skrivas. Tänk också på att genomgången både
kan och får ta mer än en timma i anspråk.
För handledaren kan detta vara ett tillfälle att följa resonemanget som ST-läkaren
fört under provet och för ST-läkaren ytterligare ett tillfälle att sitta ner med sin
handledare och ha ett undervisningstillfälle. Under denna genomgång skall man
också gå igenom en utvärdering av provet
som skickas in till regionala studierektorn
med syfte att få en överblick om provet ansågs vara lätt eller svårt, samt att få klart
för sig hur frågorna var fördelade över de
olika områden man ville täcka. Nästa provskapare får därmed hela tiden bättre möjligheter att skapa bra diagnostiska prov
och kan allt yvigare vifta på sin svans!
En sista brasklapp i enlighet med ovanstående resonemang; glöm inte bort resten
av utvärderingen av ST-läkarens kompetenser!

en flik som heter ST-sidan. Vi har långsamt men systematiskt börjat lägga ut
viss information där. Titta gärna där någon gång då och då, för vi uppdaterar den
kontinuerligt. Vi tar gärna emot synpunkter på hur den ska användas och vilken information som ska ligga där. Man kan se
förra årets diagnostiska prov som exempel
på hur en sådan skrivning kan te sig, samt
skriva ut olika dokument, t.ex. körkort i ledinjektioner och dylikt.

Roger Hesselstrand

Utbildningsansvarig
KAJSA ÖBERG

Yngreläkarerepresentant
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PRESENTATION NYA STYRELSEMEDLEMMAR I SRF

Boel Mörck – vice ordförande

Boel Mörck är 51 år och ny vice ordförande. Arbetsuppgifterna innebär bl.a. att
vara styrelsens kontaktperson och ansvarig för arbets- och intressegrupper, SRF:s
ansvarige vad gäller Roches resestipendier samt att vara suppleant i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige och i Sveriges
Läkarförbunds representantskap för specialistföreningar (ordf. Johan Bratt är ordinarie i dessa församlingar).
Boel genomgick läkarutbildning i Göteborg med läkarexamen 1986, vikarierade inom reumatologi redan 1987, gjorde
AT-tjänstgöring i Alingsås1988–89 med
läkarlegitimation 1989 samt påbörjade
specialistutbildning till reumatolog på
Sahlgrenska sjukhuset och blev specialist 1996. Tidigt stod Boels håg till ledning
och organisation. Hon blev vårdenhetsöverläkare och ansvarig för öppenvården
på Sahlgrenska redan 1998 och har sedan
dess ingått i klinikens olika ledningsgrupper, vilket givit erfarenhet och kunskap av

klinikledning. I arbetet inom öppenvården
utvecklade Boel ett intensivt arbete runt
vårdlogistik och verksamhetsförbättringar i ett genombrottsprojekt understött av
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Arbetet medförde att kliniken klarade såväl nybesök inom vårdgarantitid som
återbesök inom avtalad tid. Personalens
delaktighet och kontinuerlig uppföljning
och redovisning av resultaten var viktiga
för framgångarna. Reumatologi/SU erhöll SKL:s vårdgarantipris 2006 för detta arbete.
Boel fick uppdraget som biträdande
verksamhetschef/underläkarchef 2004
och är nu verksamhetschef på Reumatologi/SU sedan september 2008. Kliniken
omfattar enheter på såväl Sahlgrenska
som Mölndal.
Varför då välja reumatologi?
Boel anger att efter att ha vikarierat
på röntgen, vårdcentral och reumatologi
framstod reumatologi som intressantast
både vad gäller specialitet och kollegor.
Hon uppskattade också farten och fläkten på SU.

Vilka är Boels speciella intressen inom
reumatologi?
På en direkt förfrågan anger hon spondartriterna framförallt AS samt kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, vårdlogistik
och ledningsfrågor. Boel ingår i SU:s styrgrupp för Kvalitet och verksamhetsutveckling sedan 2005 och har varit ansvarig för
SU:s Kvalitetsvecka sedan starten.
Boel är uppvuxen i Sävedalen i StorGöteborg och bor nu i Kullavik strax söder om Göteborg med make och tre söner,
12, 18 och 20 år gamla. Sommarhus finns
sedan 2005 på Dyrön utanför Tjörn. Under 70-talet var Boel fotbollspelare på elitnivå i Gais – först som högerytter sedan
som mittfältare och spelfördelare. Bland
nuvarande intressen kan nämnas familj,
hus, musik – är suzukiförälder (för alla tre
sönerna!), samt friluftsliv – ”vidderna på
havet och fjället ger tillfälle att ladda batterierna”.
Tomas Bremell

Per Salomonsson – facklig sekreterare
Per Salomonsson – runt 50 år – är ny
facklig sekreterare i SRF:s styrelse. Arbetet innebär bl.a. att ansvara för kallelser,
protokoll, kontakter med SLS och SLF.
Per började studera på KTH med sikte
på att bli civilingenjör inom elektroteknik.
Han bytte dock relativt snart bana och utbildade sig till sjuksköterska. Han arbetade som sådan under några år, bl.a. på
thorax, medicin, hjärtintensiven och inom
kirurgi.
Därefter tog han steget att börja läsa
medicin med initial målsättning att bli kirurg. Efter AT-tjänstgöring var det dock på
den tiden svårt att få kirurgvikariat och det
som erbjöds var ett vikariat på Reumatologen Örebro. Där blev Per synnerligen väl
omhändertagen och trivdes omgående
både med kolleger och arbete. År 2000
blev Per specialist i reumatologi och är
sedan 2002 verksamhetschef på Reumatologiska kliniken i Örebro. Per har under

dessa år trivs utmärkt på den positionen
och har under dessa år kombinerat klinisk
verksamhet med ledar- och administrationssysslor.
Per var under flera år fackligt engagerad
som SYLF-ordförande i Örebro och Sacorepresentant. Han hoppas kunna dra nytta av dessa erfarenheter i sin nya roll som
facklig sekreterare i SRF.
Varför då välja reumatologi? Slumpen
har här haft stor betydelse. Per hamnade
på ett vikariat inom Reumatologi där han
omedelbart trivdes med såväl reumatologin som den kollegiala omgivningen. ”Det
är viktigt att ha roligt på jobbet”, som Per
uttrycker det. Han beskriver reumatologin
som en intellektuell specialitet som ställer
höga krav på förmåga till problemlösning,
men som samtidigt ger mycket tillbaka.
Man behöver både kunna arbeta snabbt
vid akuta situationer och mera eftertänksamt och långsiktigt.

Per är född och uppvuxen i Örebro och
bor med sina två söner, 20 och 17 år gamla, i Örebro. Bland intressen kan nämnas
motion (löpning, badminton med kompisar), datorer, praktiska göromål som
att laga trasiga disk-/tvättmaskiner och
snickra. Den största passionen är dock
motorcyklar. Per har nyligen bytt upp sig
och är nu ägare till en Kawasaki Z100, en
riktig värsting till motorcykel. Ser ni en
ungdomlig reumatolog i 50 årsåldern åka
en aning för fort i trakterna runt Örebro en
varm försommarkväll, så är chansen stor
att det är Per. Man ska ha ”skoj medan
man lever” som Per beskriver det.
Johan Bratt
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ANNONS

Sju år vid rodret
Vid årsmötet under Riksstämman efterträddes jag av Johan Bratt. Efter sju
år som ordförande i Svensk Reumatologisk Förening skulle jag vilja sammanfatta styrelsearbetet under denna
tid – 2002–2009.

D

et har varit ett mycket stimulerande uppdrag att leda föreningen i en dynamisk tid där svensk
reumatologi har utvecklat styrka inom
flera områden – medicinsk utveckling,
forskning, specialitetens utveckling, rekrytering, ST-utbildning, m.m. Jag kom
in i reumatologin 1977 och har således fått
uppleva förändringen från en rehabiliterande till en immunomodulerande specialitet. Bakom denna revolution står ett
paradigmskifte och en kunskapsrevolution som man svårligen kunde förutsäga
på 70-talet.
Vad gör man som ordförande?

Ordförandeskapet kan givetvis utövas på
olika sätt.
Mitt ordförandeskap har nog präglats
av min bakgrund som verksamhetschef på
Sahlgrenska Universitetssjukhuset men
också som sektorsrådsordförande för reumatologi i Västra Götaland där frågor hur
vi utvecklar reumatologin i hela regionen
– även på länssjukhusen – varit dominerande. Forskningserfarenheter har gjort att arbete med utveckling av svensk akademisk
reumatologi känts naturlig.
Som ordförande är man chef i styrelsen
och skall vara drivande. Ordföranden är
kontaktperson externt gentemot myndigheter och föreningar men också kommunikationscentral internt via olika maillistor
till enhetschefer, studierektorer, professorskollegium etc. Jag har försökt att verka så att vi har en tydlig profil utåt med ett
aktivt nätverksskapande och lobbyarbete.
Vilka har ingått i styrelsen under
2002–2009?

I styrelsen har jag haft förmånen att arbeta med många duktiga personer från hela
Reuma-Sverige. År 2002 var vi fem nya
ledamöter och endast två ledamöter var
kvar från den avgående styrelsen. Facklig
sekreterare första året var Per Uddenfeldt
som därvid bryggade över från den gamla
till den nya styrelsen. Ronald van Vollen-

Tomas Bremell lämnar över ordförandeklubban till Johan Bratt efter sju år som ordförande.

hoven gick från att vara övrig ledamot till
att bli vetenskaplig sekreterare.
Under årens gång har vi organiserat om
styrelsens inre arbete och ändrat arbetsfördelningen inom styrelsen för att få en
jämnare arbetsfördelning och ett bättre
och mer riktat resultat.
Posten som övrig ledamot har konkretiserats till Utbildningsansvarig med ansvar
för såväl specialisternas vidareutbildning
som samordning av ST-studierektorer, liksom andra ST-frågor såsom att utarbeta
checklistor och målbeskrivning samt vara
stöd för yngreläkaren.
Den vetenskapliga sekreteraren har därvid blivit befriad från vidareutbildningsansvaret och istället kunnat rikta fokus på
vetenskapliga frågor, vetenskapliga möten
såsom vårmöte och riksstämma samt även
ha fokus på utveckling av professorskollegium, Junior Faculty och andra grupper
och frågor som rör utveckling av reumatologisk forskning i Sverige.
Vice ordföranden är kontaktperson och
ansvarig för arbets- och intressegrupper.
Under den här tiden har vice ordförandeposten beklätts av Gunnar Sturfält från
2002–2004 samt Solveig Wållberg-Jonsson 2004–2008 efterträdd av Johan Bratt.
Solveigs arbete har präglats av mycket en-

ergi och stort och uppoffrande engagemang även beträffande Riksstämman och
som redaktör för Reumabulletinen.
Facklig sekreterare under perioden 2003–
2009 har varit Annika Teleman som skött
uppdraget med den äran och hållit mycket god ordning på möten, protokoll och
många andra frågor. Under flera år var Annika redaktör för Reumabulletinen. Samarbetet med Annika har varit utomordentligt.
Samverkan mellan ordförande och facklig
sekreterare är avgörande för att styrelsearbetet skall fungera.
Vetenskaplig sekreterare har varit Ronald van Vollenhoven 2002–2006, följt av
ett halvårs mellanstick med Ralph Nisell
efterföljt av Carl Turesson från 2007. Således en gedigen bemanning av personer
med stark vetenskaplig förankring. Såväl
Ronald som Carl har också tagit ansvar för
kontakter med läkemedelsindustrin vilket
bidragit till att underlätta arrangemang av
möten. De har skött denna uppgift mycket
bättre än jag hade gjort.
Kassör under hela tiden har varit Lars
Cöster. Ekonomin har varit god framförallt tack vare intäkter i samband med
EULAR-kongressen i Stockholm 2002
och Skandinaviska reumatologkongressen i Göteborg 2004.
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Utbildningsansvarig under 2003–2008
har varit Maria Lidén från Uppsala. Maria lade ner ett stort arbete i samband med
målbeskrivning och att få igång den regionala ST-funktionen med återkommande
möten för ST-studierektorerna. Maria bidrar alltid till god stämning.
Hon efterträddes 2008 av Roger Hesselstrand med gedigna kunskaper i utbildningsfrågor.
Som yngreläkarerepresentanter har verkat Cecilia Carlens, Ola Börjesson och nu
Kajsa Öberg. Yngreläkaren är ST-ansvarig
med ansvar för SK-kurser, IPULS-kontakter, Riks-ST-dagar, kommunikationscentral med landets ST-läkare via maillistor
m.m. Samtliga dessa tre personer är mycket duktiga och potentiella verksamhetschefer i framtiden. Cecilia bidrog mycket
i specialitetsstriden och i strukturen för
ökad rekrytering och utbildning av STläkare. Ola fullföljde dessa uppgifter och
deltog i arbetet med målbeskrivning och
checklistor. Dessutom tog han ett stort ansvar som redaktör för Reumabulletinen.

styrelsen har arbetat med ST-frågor. Yngreläkarerepresentanten har färdigställt en
ST-maillista och etablerat ett kontaktnät
med ST-läkarna i Sverige. Riks-ST-läkardagarna som tidigare hade låg dignitet har
uppgraderats och besöks nu av cirka hälften av alla ST-läkare. Vi har även ansträngt
oss att få till stånd C-kurser för ST-läkarna
tidigt i utbildningen, så att såväl ST-läkare
som klinik skall ha så stor nytta av kurserna som möjligt. En ny målbeskrivning inklusive checklista har framtagits.
Vi ser också ett ökat antal ST-läkare
med en ökning från drygt 60 till nästan 90
under åren 2004–2009. Under år 2009 ser
vi också en betydande ökning av antalet
nya specialistbevis i reumatologi jämfört
med tidigare – ett resultat av vår långsiktiga ST-satsning.

Viktigast har varit striden rörande reumatologi som basspecialitet mellan 2002–
2005. Vår specialitet var ju föreslagen att
bli en grenspecialitet till invärtesmedicin, men efter intensiv strid lyckades vi få
en ändring till stånd och blev således enskild basspecialitet. Avgörande varför vi
fick till stånd en ändring jämfört med det
ursprungliga förslaget är givetvis bra och
välunderbyggda sakargument. En styrka
var enigheten och stridsivern hos vår specialitet inom såväl länsreumatologi som
akademisk reumatologi. Min dator fungerade därvid som kommunikationscentral
och stöd för aktörer ute i landet, vilket bidrog till att vi fick många remissinstanser
med oss. Ett intensivt påverkansarbete
med uppvaktningar av såväl tjänstemän,
utredare och politiker bidrog till att vår
inställning och våra argument blev kända. Reumatikerförbundets kraftfulla stöd
i denna kamp, genom framförallt dess ordförande Lena Öhrsvik, har givetvis också
varit bidragande. 2005-12-20 kom regeringens beslut om specialitetsindelningen
där reumatologi blev en enskild basspecialitet.

Utvecklingen beträffande FoUU har varit påtaglig. För att stödja denna utveckling inrättade vi ett professorskollegium
(start vid Riksstämman 2004) där kraven
för att ingå har varit att man är verksam
inom reumatologin, specialist i reumatologi, professor och medlem i Svensk Reumatologisk Förening. Professorskollegiet
sammanträder minst två ggr/år och utgör en mötesplats för den reumatologiska
akademins främsta företrädare. Till professorskollegiet adjungeras SRF:s ordförande och vetenskaplig sekreterare. Vi
har relativt nyligen tillskapat en Junior
Faculty för yngre forskningsintresserade,
gärna disputerade, reumatologer eller biologer inom vårt verksamhetsfält. Syftet är
att stimulera till reumatologisk forskning,
skapa nätverk, öka karriärmöjligheterna,
få nya forskningshandledare och underlätta generationsväxlingen inom akademisk reumatologi. Inrättandet av priser
och stipendier till stöd för unga, disputerade forskare inom reumatologi har prioriterats. Under 00-talet har ett flertal
priser kunnat instiftas, t.ex. Wyeths stora
och lilla pris, Schering-Ploughs pris, Abbott har pris i vardande. Ytterligare priser/
stipendier till stöd för yngre forskare är i
pipe-line. Föreningen har själv tagit initiativ till ett Andrzej Tarkowski-pris till målgruppen yngre forskare med translationell
forskning.
Ett ökat registersamarbete kan utgöra
en grund för ökad patientnära forskning.

Styrelsen har under dessa sju år gjort en
intensiv ST-satsning. Vi har inrättat en
regional ST-studierektorsfunktion i de
sex sjukvårdsregionerna och studierektorerna har bildat en grupp ledd av styrelsens utbildningsansvarige. Två personer i

Ett omfattande riktlinjearbete har försiggått under dessa sju år. Föreningen har
sålunda deltagit i arbeten initierade av
Sveriges Kommuner och Landsting och
Socialstyrelsen avseende medicinska indikationer, vårdgaranti, beslutsstöd vid

Vad har vi sysslat med i Styrelsen?
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sjukskrivning samt riktlinjearbete avseende rörelseorganens sjukdomar (pågående). Dessutom har föreningens eget
riktlinjearbete vitaliserats till att omfatta
årlig uppdatering av riktlinjer för reumatoid artrit och spondylartropatier, samt
riktlinjer avseende kardiovaskulär prevention vid reumatisk sjukdom.
Ekonomin har varit god. EULAR-kongressen i Stockholm 2002 och Skandinaviska
kongressen i Göteborg 2004 genererade
betydande överskott som har bidragit till
att vi haft en god ekonomi. I samband med
flera mötesarrangemang och utbildningar
har samarbeten med läkemedelsföretag
varit gynnsamma. Vi har funnit det viktigt
att också ordna icke-sponsrade möten såsom Höstkonferensen, Riktlinjedagen och
Riks-ST-dagarna. Det är viktigt att betona vår oberoende ställning gentemot läkemedelsföretagen – nödvändigt för vår
trovärdighet när vi tänjer budgetramarna
avseende läkemedel.
Reumabulletinen har bytt format och utseende och blivit mer professionell. Sedan
år 2009 görs tidskriften av Mediahuset
AB. Vi har även via Mediahuset fått en ny
och attraktiv hemsida. Arbetet med såväl
ReumaBulletinen som hemsida pågår och
kan utvecklas ytterligare.
Under de sju styrelseåren har nya mötesplatser skapats. En höstkonferens har
återkommit regelbundet sedan 2004 inriktad på verksamhetsfrågor. Sedan 2008
har vi register- och riktlinjedagar i januari.
Riks-ST-dagar arrangeras i början av maj.
Vidareutbildning sker med en mångfald
av kurser för specialister. Kurserna brukar
arrangeras 2–4 ggr för att alla som har intresse av kursen skall kunna gå den.
Framtiden

Vilka är de viktigaste frågorna för SRF under 10-talet?
Johan Bratt tar i sin ledare upp de viktigaste frågorna under 2010. Jag kan bara
instämma i hans beskrivning.
Jag tror att de viktigaste frågorna för
SRF att arbeta med rör rekrytering av nya
ST-läkare och generationsväxlingen inom
den akademiska reumatologin.
ST-satsning med stor aktivitet från styrelsen och regionala ST-studierektorer
är grunden för rekrytering av nya ST-läkare. Tolkningen av målbeskrivning och
checklistor måste underlätta rekrytering
och uppskatta andra specialisters kompe-

tens. Universitetssjukhusen måste ta ett
större organisatoriskt ansvar för att göra
länsreumatologi attraktivt och bidra i dess
rekryteringssträvanden. Ett nytt initiativ
att samla företrädare från länssjukvården
kan bli ett viktigt verktyg för rekrytering.
Reumatologi är en attraktiv och dynamisk
specialitet – vi måste visa det utåt genom
kurser, utbildningar, möten, arbets- och
intressegrupper, olika nätverk m.m.
I generationsväxling och utbyggnad av
den akademiska reumatologin bör satsning göras på nydisputerade forskningsintresserade via Junior Faculty och att
”ladda” denna grupp med möten, priser
och stipendier och styra sponsring mot
gruppen av yngre forskningsintresserade
personer – såväl läkare som biologer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, m.fl.
Vi måste ta ansvar för sjukvårdsutvecklingen inom reumatologin.
Det ökade kravet på specialistkompetens och de avancerade medicinska insatserna innebär med all sannolikhet stora
kliniska enheter. Den nya läkemedelsbehandlingen kräver noggrann monitorering och uppföljning som inte får fallera.
Jag tror att regionsjukhusen kommer att få
en mer kraftfull roll, även organisatoriskt,
samt att länssjukhusens reumatologenheter kvarstår och bör växa – till Falu-storlek
– medan länsdelsenheterna nog framförallt bör inrikta sig på att vara en del av en
länsklinik. Man får då en säkrare och tryggare bemanning och ökade möjligheter till
kompetensutveckling. I utvecklingen av
vården tror jag också att andra kategorier
i sjukvården såsom sjuksköterskor men
även patienter kommer att få ökat inflytande avseende t.ex. information, ledstatus och register. Det är dags att utveckla
begreppet specialsjuksköterska i reumatologi. Vi kan bidra med utbildningsinsatser.
Ytterligare en fråga att driva är vårdlogistik och IT-utveckling. IT-teknologin
kommer på olika sätt att revolutionera
vården oändligt mycket mer än vad den
gjort hittills.
Jag är mycket glad att Johan Bratt ville
ta över ordförandeklubban efter mig. De
gångna åren har varit sju feta år. Reumatologin är inte som bibelns berättelser – jag
tror på ytterligare sju feta år för svensk
reumatologi och önskar Johan och övriga
i styrelsen lycka till!

Hedersledamot i SRF – Helena Zymler-Svantesson

Bakgrund
Helena föddes i Polen 1924. Under skolgång i Lodz internerad i ghettot under
kriget och blev deporterad till Auschwitz
1944. Hon överlevde och påbörjade därefter läkarutbildning i Polen. Kom till Sverige
1947 ihop med bl.a. makarna Einhorn och
fortsatte läkarutbildningen i Uppsala och
Stockholm. Specialistutbildning inom såväl pediatrik som reumatologi.
I Lund fanns sedan 1938 en barnreumatologisk avdelning med 12 vårdplatser
startad av Gunnar Edström. Helena blev
klinikens första barnläkare och utvecklade barnreumatologin i Lund – då enda
centrat för barnreumatologi i Sverige –
1967–1990. Helena var först ensam läkare
på barnavdelningen men efterhand ökades
bemanningen. Helena blev bitr. överläkare
1974 och överläkare 1981.
Medicineringen var inte alls lika utvecklad som idag utan behandlingen var framförallt inriktad på rehabilitering och kirurgi.
En omfattande och bred rehabilitering med
specialister avseende reumakirurgi, handkirurgi, tandläkare, arbetsterapi, sjukgymnastik, kurator m.fl. byggdes upp. Ett
samarbete etablerades med barnoftalmolog, eftersom iriter är allvarliga komplikationer till barnreumatisk sjukdom.
Eftersom barnen – hemmahörande från
olika delar av landet – vistades på vårdavdelningen under lång tid gavs föräldrar
möjlighet att vistas med sina barn på sjukhuset, förskollärartjänst inrättades och
en vårdavdelning byggdes med bl.a. stora
gymnastik-, lek- och fritidslokaler.

Under 1970-talet åkte Helena systematiskt runt till barnkliniker, ögonkliniker och
ortopedkliniker för att sprida kunskap om
barnreumatologi.
Boken ”Barnreumatologi” – den första svenska boken i ämnet - gavs ut 1980 i
svenskt-finskt samarbete med Helena som
en av författarna.
Efter pensioneringen 1990 har Helena
ägnat sig åt internationellt biståndsarbete i Nicaragua och i provinsen Erbil i norra
Irak (Kurdistan) där Helena varit med och
initierat ett habiliteringscenter med omfattande verksamhet.
Motivering
Helena Zymler-Svantesson är Sveriges
första utbildade barnreumatolog och utvecklade barnreumatologin i Lund till ett
framstående center för omhändertagande
av reumatiskt sjuka barn från hela landet.
Rehabiliteringsarbetet låg i absolut framkant med ett omfattande och banbrytande teamarbete runt barnet/patienten och
dennes föräldrar. Hon medverkade med
sin entusiasm och sitt engagemang till att
sprida kunskap om barnreumatologi i Sverige genom föreläsningar och lärobok.
Helenas insats visar också på den betydelse som invandrade läkare har för utveckling av svensk sjukvård.

Årets ledstjärna 2009 – Ola Börjesson

Motivering
Ola Börjesson är ST-läkare på Karolinska
Universitetssjukhuset. Han har varit yngreläkarrepresentant i Svensk Reumatologisk Förening 2005–2008 med ansvar för
ST-frågor. Under sin styrelsetid skapade
Ola en bra dialog med alla Sveriges ST-läkare i reumatologi genom ständigt uppdaterad maillista, telefonkontakter, möten
m.m. och lade grunden för goda rutiner i
omhändertagandet av nya ST-läkare. Han
bidrog aktivt till att ST-läkare känner sig
välkomna i SRF. Under sin styrelsetid åtog
sig Ola även redaktörskapet för ReumaBulletinen och fortsatte sitt engagemang även
efter avslutat styrelseuppdrag. Han är nu
webbredaktör för SRF:s hemsida.

Ola har ett engagemang för svensk reumatologi som vi vill uppmärksamma.
Han är den förste ST-läkaren att erhålla
utmärkelsen Årets ledstjärna.
*Årets ledstjärna utdelas årligen av Svensk
Reumatologisk Förening (SRF) sedan 1999
och skall uppmuntra och belöna personer
som bidrar till att organisatoriskt stärka
svensk reumatologi.

Tomas Bremell

Ordf SRF 2002–2009
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RIKSSTÄMMAN 2009

Riksstämman 2009
Svensk Reumatologisk Förening hade ett gediget program på Riksstämman i Stockholm.
Under tre intensiva dagar avverkades fem symposier, åtta fria föredrag och 79 postrar hängdes upp.
Dessutom avhölls ett professorskollegium, ett verksamhetschefsmöte, ett studierektorsmöte, möte i
nybildade SRF Junior Faculty samt SRF:s Årsmöte – och den traditionella Nanna Swartz-föreläsningen.
Reumabulletinen var med hela vägen – med kameran och anteckningsblocket i högsta hugg. Här följer
våra reportage.

Rehabilitering i fokus
Professor och leg sjukgymnast
Christina Opava var moderator för
ett sektionssymposium med titeln
”Rehabiliteringens roll i modern reumatologi”.
– Jag gläder mig åt det faktum att
man ägnar ett symposium åt rehabilitering, sa Christina när hon inledde
symposiet.

H

on fortsatte med att på ett personligt sätt berätta om tre kvinnor med reumatologisk sjukdom.

Tre generationer

Den första var hennes faster, som är född
på 20-talet och drabbades redan på 40-talet.
– Den andra är jag själv, som insjuknade på 70-talet, fortsatte Christina.
– Största skillnaden mellan min faster
och mig är de sociala förhållanden som
vi har levt under. Där har jag haft en fördel – som jag tycker varit större än de rent
medicinska skillnaderna mellan dessa decennier. Men jag har även upplevt eran
med biologiska läkemedel.
Den tredje kvinnan var en ung kvinna –
19 år – som spelar fotboll på elitnivå.
– Hon fick ledgångsreumatism i tidiga
tonåren. Det tog bara ett år att diagnostisera, och hon fick biologisk behandling direkt, sa Christina.
Christina använde dessa tre kvinnor
från tre olika generationer för att exemplifiera fyra olika områden som gäller för individer med reumatologisk sjukdom, och
var ansvaret för dessa fyra områden ligger.
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– Första området är inflammationskontroll – och det är sjukvårdens ansvar. Nästa två är ett gott funktionstillstånd samt en
hälsosam livsstil, med delat ansvar mellan
individ och sjukvård. Det fjärde området
utgörs av andra faktorer – som samhället
har ansvar för, påpekade Christina.
Uppföljning efter åtta år

Därmed presenterade Christina den förste
föredragshållaren på symposiet – Ingrid
Thyberg, som talade om Funktionshinder
och rehabilitering idag.
Ingrid inledde med att berätta om
TIRA, som startade 1996. Akronymen står
för Tidiga Insatser vid Reumatoid Artrit.
Det finns idag två TIRA-kohorter, i den
första har man gjort en uppföljning av patienterna efter 8 år.
– Vi har då sett att sjukdomsaktiviteten
minskar, att patienternas smärta går ner
initialt för att sedan ligga still, sa Ingrid.
Funktionshindren minskar inom det
första året, men återkommer vid år 7 och
8. När det gäller HAQ, så har man sett en
förbättring under det första året, men därefter försämras framför allt kvinnor. 49%
av kvinnorna har hög HAQ vid år 8.
– Hög HAQ vid inklusion är associerat
till hög HAQ vid år 8, fortsatte Ingrid.
Hon konstaterade också att tvåårsuppföljningen ”idag” visar på mindre sjukdomsaktivitet och funktionshinder, än
motsvarande tvåårsuppföljning som gjordes för 10 år sedan.
Viktiga insatser utanför sjukvården

Ingrid avslutade med några reflektioner

om de utmaningar som rehabiliteringen
står inför på 2000-talet.
– Vi ska tänka mer på att rusta patienten för att ta mer eget ansvar och egna
initiativ – det handlar t.ex. om livsstilsförändringar.
– Men det handlar också om träning utanför vården – men med individuellt utformade program. Vi kommer att få nya
arbetsområden: Det handlar om att lägga
mer tid på reflektion, och att även arbeta
för en ökad delaktighet i arbetslivet för patienterna. De behöver också vårt stöd för
prioriteringar som de måste göra för att få
balans i sin vardag.
För detta krävs det nya metoder – Ingrid menade att webben kan vara ett exempel på det.
– Till exempel för att ge stöd med KBT.
Vi har många välutbildade patienter, så
därför behöver vi titta närmare på vilka
möjligheter det erbjuder.
Dramatisk förändring

Ingmar Peterson talade därefter om teamets viktiga roll i modern reumatologi.
Han inledde med att beskriva nya trender
som kommit inom reumatologin.
– De biologiska läkemedlen, samt optimerad sjukdomsmodifierande läkemedelsbehandling för patienter med RA och
reumatiska ryggsjukdomar, är en sådan
trend. Men vi ska inte glömma bort allt vi
lärt oss när det gäller att optimera den traditionella behandlingen, sa Ingmar.
– Men de nya läkemedlen är här för att
stanna, och det ändrar kostnads- och resursfördelningen. Jag har hittat tre punk-
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Ingmar Peterson, Ingiäld Hafström, Ingrid Thyberg och moderator Christina Opava.

ter som är intressanta i sammanhanget:
Patienter med RA som får modern läkemedelsbehandling inklusive biologiska läkemedel, har minskat sitt behov av slutenvård
med hälften under åren 2003–2007! Det är
en dramatisk förändring. Det har också lett
till ett halverat behov av höftledsartroplastikoperationer. Dessutom har man kunnat
konstatera mellan 25 och 30% minskad
sjukskrivning hos personer med RA.
Ingmar fortsatte med att konstatera att
detta naturligtvis är bra, men att det samtidigt innebär att kostnaderna också ökar.
Register visar effekt av teamrehab

Vad finns det för evidens för teamrehab?
Det finns viss vetenskaplig evidens för att
strukturerad, arbetslivsinriktad rehab för
RA har effekt – samt att övrig teamrehab
avseende förbättring av smärta och funktion har det, enligt Ingmar.
– Men den erfarenhetsmässiga evidensen ska vi inte bortse från, fortsatte han.
Det finns här en lång tradition att luta
sig mot – under alla tider har patienter fått
hjälp för att må bättre.
– Dessutom har vi patientens behov
och berättelser. Teamrehab är självklar
vid reumakirurgi – före, under och efter.
Visst kan farmakoterapin hjälpa, men vi
kan lyfta patienten längre!
TEAM kan utläsas Together Everyone
Achieves More, påpekade han.
Ingmar berättade om STAR-ETIC, ett
register där man har möjlighet att samla

data om patienter som genomgår teamrehab i Sverige, Norge, Danmark och Nederländerna.
– Vi kan via detta register idag visa på
en tydlig effekt av teamrehab på gruppnivå!
Stora patientgrupper som är aktuella
för teamrehab är höftledsartros, ryggvärk
samt höft- och knäledsartros.
I framtiden kommer det att behövas
nya teamformer, trodde Ingmar.
– Det kommer att krävas flexibla team,
patientkoordinerade team och kanske
även virtuella team – kanske en Facebook-variant, funderade Ingmar som avslutning.
Varje individ har egen plan

Ingiäld Hafström talade om rehabilitering
i ett varmt klimat.
– Det är viktigt att tänka på att vi har en
stor variationsgrad när det gäller sjukdomar och ålder på dem som drabbas. Många
av dessa sjukdomar drabbar också inre organ – inte bara muskler och leder, sa hon.
Symptomen och sjukdomens konsekvenser växlar över tid hos den enskilda
individen, och sjukdomskonsekvenserna
skiljer sig åt – beroende på när under de
senaste 50 åren sjukdomen började.
– Men även patienter som insjuknat i
RA på 2000-talet har – trots biologiska läkemedel– nedsatt kondition, muskelmassa och funktion. Härav följer naturligtvis
att varje individ har sin egen rehabilite-

ringsplan och rehabiliteringsmål, fortsatte Ingiäld.
Det finns många sätt att träna – egenträning, med sjukgymnast, på gym, gruppträning på land eller i bassäng.
– Och man kan behöva träning i varmt
klimat, och då behöver man tillgång till
hela teamet.
Ny randomiserad studie

Ingiäld hade undersökt det vetenskapliga
underlaget för rehab i varmt klimat.
– Det visade sig vara ett sparsamt utfall
– sammanlagt sex studier är identifierade.
I dessa har rehabiliteringen varat mellan 3
till 6 veckor, berättade hon.
Av dessa var det endast en randomiserad studie som utförts på patienter med
RA. Den är publicerad 2009 och följde två
parallella grupper med en behandlingsperiod på 4 veckor. Patienterna randomiserades till Medelhavet och Norge.
– Behandlingen de fick var likadan, med
undantag för den grupp som for till Medelhavet som där också fick spa-behandling: Balneoterapi (mineralvatten, massage
mm).
Det var en signifikant skillnad mellan
grupperna när det gällde smärta och trötthet direkt efteråt – till Medelhavsgruppens fördel.
– Men det var ingen skillnad mellan
grupperna på sex minuters gångtest efteråt. Inte heller på HAQ mellan de båda
grupperna.
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Identifiera rätt patient

För RA finns alltså evidens att rehabilitering i varmt klimat ger bättre effekt än
sådan i Norge avseende vissa utfallsmått,
men inte i alla. Detta, menade Ingiäld, bör
vi ha i åtanke när vi beslutar vilka som ska
åka iväg.
Målgruppen bör vara individer med RA
där smärta och trötthet är framträdande
symptom.
– Men också personer med inflammatorisk ledsjukdom där regelbunden träning på hemmaplan inte haft avsedd effekt
avseende muskelstyrka, rörlighet, kondition etc. Ytterligare en grupp är individer

med mångårig reumatisk ledsjukdom, och
därmed ofta uttalat funktionshandikapp.
Ingiäld avslutade med att påpeka att
man naturligtvis också måste ställa krav
på rehabiliteringens innehåll, även när
den sker utomlands.
Utmaningar för framtiden

Christina sammanfattade sedan symposiets tema om rehabiliteringens roll i modern reumatologi.
– Det handlar om att tidigt identifiera
risk för funktionshinder, men också att optimera delaktighet – både i arbete och i fritid, konstaterade hon.

Dessutom ska rehabiliteringen skapa
en grund för prevention, och fokusera på
patientens roll och ansvar.
– Vi måste också skapa nya arbetsformer: Utforska möjligheter på webben – det
har vi fått två exempel på möjligheter till
här idag. Vi måste också finna nya resurser och samarbeten, samt utveckla en aktiv
och patientstyrd samordning med externa
aktörer.
I den efterföljande diskussionen var
det många som hade synpunkter och frågor om hur detta ska gå till.
Per Lundblad

Ny målsättning för behandlingen av RA
Årets Nanna Svartz-föreläsning hölls av
Professor Paul Emery från Leeds Universitet i Storbritannien. Ämnet han talade om var biologiska läkemedel inom
behandlingen av RA.

P

aul påpekade i inledningen av sitt
anförande de likheter som finns
mellan RA och cancer, samt hur
RA historiskt har behandlats.
– Man väntade med behandlingen tills
symptomen blev tydliga – och det innebar
naturligtvis att patienterna blev sämre, sa
han.
Positiva resultat

– Nu har vi en annan approach, och biologiska läkemedel, sa Paul.
Han fortsatte med att kortfattat presentera Infliximab och Adalimumab.
– Båda två är idag väl etablerade, och
har visat sig säkra att använda i ett längre
tidsperspektiv, konstaterade Paul.
Han presenterade också kortfattat Golimumab och Certolizumab pegol, som är
nyare TNF-hämmare.
När ska man börja behandla en patient
med RA med biologiska läkemedel?
– När det inte finns några andra terapeutiska alternativ, alternativt att sidoeffekterna av sjukdomen väger över sidoeffekterna
av läkemedlet självt. Så var de ursprungliga
inklusionskriterierna år 2000, och de gäller än idag, sa Paul och tillade:
– Effektiviteten är god, och uthålligheten för läkemedlen har visat sig vara förvånansvärt god.
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Målsättning: Uppnå remission

Startpunkten för alla guidelines var för tio
år sedan, och Paul sammanfattade dessa.
– Patienter som kom ifråga skulle ha
prövat alla DMARD, misslyckats och fortfarande ha aktiv inflammation. Man la
stor vikt vid försiktighet, eftersom det inte
fanns några data om uppföljning efter lång
tid. Dessutom skulle man följa principen
”när man gör minst skada” istället för när
man gör mest nytta. Det anser jag vara en
typisk europeisk approach!
En uppdatering av dessa nio år senare
visar att det finns bra data på säkerhet efter lång tids användande. Det finns också
evidens för att dessa läkemedel är effektiva för patienter med dålig prognos, och att
de även är effektiva för tidig RA.
– Målsättningen för terapin är mycket
mer ambitiös idag: Man ska uppnå remission.
Orsakerna till att man ska sätta in biologiska läkemedel vid tidig RA är flera.
Pre-inflammation ger benskador (osteoporos), tidigt undertryckande av inflammation gör att man förebygger skador, och
det är oftast vid tidig behandling som man
kan uppnå remission.
– Därför är det viktigt att vi träffar patienterna tidigt, och att vi då behandlar
dem optimalt!
Tre sätt att definiera remission

Paul underströk också vikten av att patienten kan hålla sig kvar i arbete.
– En patient som förlorar sitt arbete pga. sin sjukdom, kommer antagligen

Paul Emery

aldrig mer att arbeta igen. Därför är det
kostnadseffektivt med tidig, optimal behandling, påpekade han.
Remission är ett komplext begrepp, där
det idag inte finns någon gemensam syn.
Paul redogjorde för de begrepp man använder sig av vid Leeds universitet, och
som omfattar tre olika definitioner:
Clinical remission beskrivs av ACR/
DAS-kriterierna och ingen klinisk observans av svullnade leder (synovit). Imaging remission betyder att man inte kan se
någon synovit med hjälp av högsensitiva
röntgenbilder och true remission innebär
att patienten är i ett tillstånd där man inte
på något vis kan konstatera sjukdom och
utan pågående strukturella skador.
DMARD kan ge clinical remission, men
sällan imaging remission – därav följer att
de heller inte kan åstadkomma true remission.
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– Frågan är om det är detta förhållande som förklarar att man kan konstatera
pågående strukturella skador på patienter som står på DMARD och befinner sig i
clinical remission?
Viktigt att starta i tid

Det har inneburit att det idag har formulerats nya mål för behandlingen av RA:
Patienten ska befinna sig i true remission
utan hjälp av vare sig biologiska eller andra läkemedel.
– Det är resultatet av den ideala behandlingen. För att kunna göra det behöver vi inte bara träffa patienterna tidigt
– vi måste också identifiera de patienter
som har en dålig prognos med hjälp av
MRI, och behandla dem med MTX och
anti-TNF direkt. Därför har vi nu nya koncept, förklarade han vidare.
– RA är i inledningsskedet en sjukdom
som helt drivs av TNF, och en TNF-blockad är – om den startar i tid – unikt effektiv.
Sen behandling ger ett sämre svar, eftersom
en mindre del av den disabilitet patienten
lider av då är av inflammatorisk karaktär,
och en mindre del av inflammationen är

TNF-beroende. Vi ska komma ihåg att det
är bara vid tidig sjukdom som vi kan åstadkomma en ”reumatologisk reset”!
Bortom anti-TNF

Efter denna summering, blickade Paul
framåt för att se vad det finns för andra
biologiska läkemedel.
Han beskrev Anti-CD 20 – Rituximab
(Mabthera), CTLA4 Ig – Abatacept (Orencia) samt Anti-IL6 R ab – Tocilizumab
(Actemera).
– Abatacept verkar mycket högt upp i
den inflammatoriska kaskaden, och är en
intressant molekyl. Det verkar som om
patienternas svar på Abatacept dessutom
kan fortsätta att öka efter så lång tid som
ett år.
– Tocilizumab är en human interleukin-6-receptorblockerande monoklonal
antikropp som ges intravenöst var fjärde
vecka. Den är också ett mycket effektivt alternativ om anti-TNF inte ger svar. Man
har visat signifikant förbättrade symptom
på patienter som inte svarade bra på standardterapi. Tocilizumab fungerar också i
alla stadier av sjukdomen.

Svensk studie

Paul berättade också om en svensk studie – Swefot (Swedish Pharmacotherapy)
studien, en öppen, randomiserad och kontrollerad studie.
I studien intresserade man sig för patienter med tidig RA som inte svarade
på enbart methotrexat, utan behövde en
kombinationsterapi.
Man studerade hur utfallet blev med en
kombination av MTX och anti-TNF (Infliximab) jämfört med MTX och sulfasalazin + hydroxychloroquine.
Det visade sig att den grupp som randomiserats till anti-TNF kliniskt förbättrades i högre grad jämfört med den grupp
som randomiserats till konventionella
DMARD.
– RA är behandlingsbart, och skador är
möjligt att förebygga. Men de flesta patienter står inte idag på en optimal behandling.
Att få patienten i remission utan att stå på
läkemedel är möjligt, men det kommer inte
att ske så länge som NICE guidelines gäller, ansåg Paul i sin summering.
Per Lundblad

Prisbelönt forskning om interferon
Under Riksstämman presenterade Carl
Turesson under ett särskilt symposium
årets fyra pristagare inom reumatologisk forskning.
Det var Wyeths pris för klinisk forskning inom reumatologi, och företagets
stipendium till yngre forskare inom
reumatologi.
Dessutom SRF:s utmärkelse för bästa kliniska och bästa basala abstract
inom reumatologi.

T

illsammans med Karin Falck-Larsson från Wyeth, berättade Carl
först hur det går till när pristagaren utses.
Han tillade att juryn varit helt enig när
man år 2009 utsett Lars Rönnblom till
årets Wyeth-pristagare.
Efter att ha tagit emot priset, gav sedan
Lars en föreläsning med rubriken Interferonsystemet vid autoimmun sjukdom – ett
30-årigt perspektiv.
En cell kan skydda 100 000 andra celler

Det var i London år 1957 som man genom-

förde ett – som Lars valde att kalla det –
klassiskt försök.
– Det var då man upptäckte ämnet interferon, berättade han.
Effekterna av interferon är att det hämmar virus, minskar celltillväxten samt stimulerar immunförsvaret.
– Mitt eget projekt började däremot år
1979 i Uppsala, då jag skulle studera interferonsystemet, fortsatte Lars.
Han berättade hur han, efter ett lyckat
försök med vita blodkroppar där han kunde konstatera att interferon bildades, undrade över hur många vita blodkroppar som
behövdes.
– Det ledde mig till ett grundarbete där
jag så småningom kunde konstatera att det
är en låg frekvens – endast en cell av 1 000
vita blodkroppar producerade interferon.
Denna cell har dock en enorm produktion
– en cell kan skydda 100 000 andra celler!
Upptäckten ledde till att man använde
interferon på svåra virussjukdomar, men
också inom onkologin.
– En cancerpatient i Uppsala som bedömdes vara bortom all terapi, fick inter-

Lars Rönnblom

feron. Det ledde till att patienten fick SLE,
och behandling med prednisolon påbörjades.
– Efter ett misstänkt tumörrecidiv upprepades interferonbehandlingen – och tumören försvann, berättade Lars.

ReumaBulletinen Nr 76 • 1/2010

17

RIKSSTÄMMAN 2009

Lars Erik Kristensen

Genombrott för forskningen om SLE

Interferon visade sig kunna orsaka många
olika autoimmuna sjukdomar förutom
SLE. En fråga som Lars då ställde sig var
hur interferonsystemet ser ut hos patienter med spontant uppkommen SLE.
– Det visade sig att SLE-patienter har
en kontinuerlig interferonproduktion och
att IFN-alfa-inducerare bildas från apoptotiska celler, sa Lars.
Detta fynd gav upphov till en ökad förståelse av sjukdomsmekanismerna vid SLE.
– 2003 kom ett genombrott: Flera oberoende forskargrupper upptäckte att
SLE-patienter har ett ökat uttryck av interferonreglerade gener (IFN-signatur).
Flera gener i IFN-signaleringskedjan är
associerade till SLE, men också till andra
autoimmuna sjukdomar. Just nu pågår en
intensiv jakt på gener som orsakar reumatiska sjukdomar. En av dessa gener är IRF5.
Hur fungerar då dessa gener?
– Total IRF5 (som är viktig för produktionen av IFN) och alternativ splicing är
ökad hos SLE-patienter, förklarade Lars.
Hur regleras interferonsvaret?
– Det kan vara så att monocyterna är
oförmögna att nedreglera interferonsvaret vid SLE. Om man kan behandla SLE
genom att hämma IFN-produktionen vet
vi inte ännu – men försök pågår.
Tackade Reumatikerförbundet

Lars formulerade till sist fyra viktiga
frågor: Vad initierar IFN-svaret vid autoimmunitet? Vad styr utvecklingen av
sjukdomens fenotyp? Hur samverkar IFNsystemet med övriga celler, och hur ska
man bäst kontrollera ett överaktivt IFNsystem?
– Vi är många som arbetar med dessa
frågor, sa han.
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Cecilia Engdahl och Saedis Saevarsdottir

Lars avslutade med att tacka alla sina
medarbetare.
– Dessutom vill jag tacka alla bidragsgivare – en viktig sådan är Reumatikerförbundet som ställer upp med alla vänliga
patienter!
Rökstopp rekommenderas

Förutom Wyeth-priset, delar SRF även ut
ett stipendium till unga forskare, fortsatte Carl.
– Det är glädjande nog en god återväxt
av unga forskare – därför har det varit
svårt för juryn, fortsatte han.
Wyeths stipendium till yngre forskare inom reumatologi gick detta år till Lars
Erik Kristensen.
SRF:s utmärkelse för årets bästa kliniska abstract gick till Saedis Saevarsdottir.
Studien hon presenterade med poster på
Riksstämman har titeln Påverkar rökning
svar på methotrexat och anti-TNF behandling av reumatoid artrit? Det är en populationsbaserad studie på RA-patienter i
rutinsjukvård.
Saedis – som gör senare delen av sin ST
i reumatologi på KI – tog emot priset och
presenterade kortfattat arbetet med studien.
– Vi letar efter faktorer som påverkar
sjukdomen, förklarade Saedis för Reumabulletinen.
– Det finns data som pekar på att rökare
generellt har en sämre prognos. Vi ville titta speciellt på behandlingseffekten.
Slutsatsen de dragit är att rökning är
associerad med brist av effekt av methotrexat och anti-TNF-behandling av patienter.
– Rökning är den största enskilda
faktorn – på andra plats kommer sedan
kvinnligt kön, fortsatte hon.

– Tidigare rökare hade dock ungefär
samma behandlingssvar som en icke-rökare. Men det återstår att undersöka om
rökstopp före behandlingsstart har betydelse för effekten.
Under tiden tycker Saedis och hennes
kollegor bakom studien att dessa fynd ger
starka argument för att rekommendera
rökstopp som en del av vården för RA-patienter.
Knock-outmöss ökade bentätheten

Utmärkelsen för bästa basala abstract gick
till Cecilia Engdahl för studien Estrogen
Receptor-alpha expression in neuronal cell
affects both cortical and trabecular bone
mass.
– Vi har slagit ut östrogenreceptor alfa i
hjärnan på möss, förklarar Cecilia.
– Tidigare studier har visat att östrogens direkta effekt på benet ökar benmassan. Östrogen har dock även effekter som
går via hjärnan, därför ville Cecilia och
hennes kollegor undersöka vad detta har
för betydelse för skelettet.
– Vi fann att hos möss som saknade östrogenreceptor alfa i hjärnan ökade bentätheten. Vi såg också en minskad mängd
T-lymfocyter.
En hypotes de formulerat är att dessa
djur nu är skyddade mot postmenopausal
osteoporos, och att fyndet beror på en förskjutning av balansen av östrogens effekt
via olika receptorer.
– Men om det är så vet vi inte än. Vårt
arbete med de här djuren fortsätter – detta
är bara de första resultaten, påpekar Cecilia för Reumabulletinen.
Per Lundblad
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Flera kompetenser krävs för patienter
med systemisk vaskulit
”Systemisk vaskulit – en multidisciplinär utmaning” var titeln på ett symposium, och moderator Ann Knight
gladde sig åt att det visade sig att
även publiken var multidisciplinärt
sammansatt.
– Jag ser åtminstone såväl hudläkare
som neurologer här, förutom reumatologer. Det är verkligen roligt, sa Ann.

Ann Knight inledde med att slå fast att det
behandlingsmässigt hänt mycket under de
senaste 1–20 åren.
– Men det är ändå svåra sjukdomar
med stor morbiditet och livslånga konsekvenser – både orsakade av sjukdomen i
sig och de läkemedel vi behandlar med.
Patienterna möter många olika specialister under sin sjukdom och genom ökade
gemensamma kunskaper och ett ökat samarbete kan vi förbättra omhändertagandet.

Ann Knight

Aladdin Mohammad

Filippa Nyberg

Kerstin Westman

En patient – två diagnoser

Aladdin Mohammad visade de olika klassifikationskriterier för vaskulitsjukdomar
som finns och påpekade att dessa kriterier inte ska användas för diagnostisering.
Vi fick också en genomgång av den s.k.
EMEA-algoritmen, som kombinerar de tidigare klassifikationskriterierna ChapelHill och ACR, och en beskrivning av s.k.
surrogatmarkörer, framför allt ANCA-serologin som kan vara till hjälp särskilt när
biopsi inte är möjligt att utföra.
Aladdin Mohammad ansåg att det inte
finns några perfekta klassifikationskriterier för systemisk vaskulit. Men användandet av EMEA-algoritmen innebär att man
kan göra jämförelser mellan olika geografiska områden i epidemiologiska studier,
enligt Dr Mohammad
Nord-sydlig gradient i världen

Incidensen av ANCA-associerade vaskuliter (AAV) ökar enligt aktuella studier,
men denna noterade incidensökning kan
bero på förbättrad diagnostik. De geografiska jämförelser man kan göra verkar visa
på att det finns en nord-syd-gradient med
mer Wegener (WG) i norr och fler mikroskopiska polyangiter (MPA) i söder.

– Det är en teori. Och eftersom Australien härvidlag liknar Europa, så tyder det
på att det måste finnas en genetisk bakgrund till vaskulitsjukdomarna.
I en incidens- och prevalensstudie från
Skåne fann man dock lika många MPA
som Wegener-vaskuliter.
– Så nord-sydteorin stämmer i alla fall
inte i Skåne, avslutade Aladdin Mohammad.
CNV

Filippa Nyberg arbetar till vardags på hudkliniken i Uppsala. Hennes föredrag hade
titeln Vaskuliter i huden – vad kan de stå
för?
– Jag håller med om att diagnos och
klassifikation inte är samma sak. Det jag

ska göra är att visa hur vaskuliter i huden
kan se ut i den kliniska vardagen.
Hon fortsatte med att definiera cutan
nekrotiserande vaskulit (CNV). Det är
mångfacetterade rubbningar med segmentell inflammation och nekros i blodkärl.
– Först och främst måste man på dessa
patienter utesluta infektion. Detta för att
de i så fall inte ska behandlas med immunsupprimerande läkemedel vilket ju
är alternativet vid autoimmuna vaskuliter, sa Dr Nyberg.
Hudvaskuliter uppträder oftast på underbenen, och de orsakar både klåda och
smärta och vi fick se flera illustrativa bilder på småkärlsvaskuliter.
– När man har en småkärlsvaskulit ska
man alltid tänka på RA – det vet förstås
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alla ni som sitter härinne, fortsatte Dr Nyberg.
Lägre incidens
hos patienter på anti-TNF

De vanligaste utlösande faktorerna till
hudvaskulit är infektioner och läkemedel.
Därför ska man sätta ut misstänkt läkemedel och behandla eventuella infektioner.
– Linda benen! Många gånger behövs
ingen annan behandling än just att linda
benen, uppmanade Filippa Nyberg.
Dr Nyberg avslutade med en fallbeskrivning.
Det handlade om en kvinna med RA sedan 1963 som 2001–2002 behandlades med
infliximab med god effekt. Hon utvecklade dock tromboflebiter – ”Präriebrandsliknande sår”, enligt Filippa Nyberg – och
läkte först 2005 efter behandling med etanercept.
– Incidensen för systemisk vaskulit har
i registerstudier visat sig vara lägre hos
patienter med reumatoid artrit som haft
anti-TNF-behandling än för RA-patienter
med konventionella DMARDs, kommenterade Carl Turesson från publiken.
1979 en vändpunkt

En njurläkare, Dr Kerstin Westman från
kliniken för njurmedicin på UMAS, stod
därefter på tur. Hon inledde med att spalta
upp skillnader mellan WG och MPA.
Vad gäller njurengagemanget så kan
man inte särskilja WG från MPA.
Båda sjukdomarna kan drabba vilket
organ som helst, men de vanligaste är luft-

vägarna och njurarna. Kerstin Westman
visade ett diagram, där man kunde konstatera att hälften av patienterna också har
andra organengagemang.
– WG och MPA har funnits länge och
ansetts som farliga och dödliga – fram till
1979 då cyklofosfamid introducerades
som Golden Standard i behandlingen.
Men solen har också en baksida:
– Cyklofosfamid ger toxicitet. Om detta
kom en rapport redan1982. Dock ska man
komma ihåg att man på den tiden gav cyklofosfamid under längre tid än vad som
nu förespråkas.
Minska toxiciteten

Så vad har då hänt på de 30 år som gått sedan cyklofosfamid introducerades?
– Framför allt så har vi fått en tidigare
diagnostik. Det finns ett ökat medvetande
om vaskuliter hos flera olika specialister –
allmänmedicinare, njurläkare m.fl. sa Kerstin Westman.
Ett ”typfall” kan beskrivas med återkommande luftvägsbesvär, allmän påverkan med trötthet och feber och migrerande
muskelbesvär.
– Ta ett urinprov och titta efter mikroskopisk hematuri, uppmanade Kerstin
Westman.
Dagens utmaning ansåg Kerstin Westman vara att försöka hitta minsta nödvändiga dos cyklofosfamid – alltså minska
toxiciteten utan att minska effektiviteten
av behandlingen. Ett annat bekymmer är
att vaskuliterna ofta återkommer – 50%
inom fem år.

Terapi i två faser

Terapi för ANCA-associerad systemisk
vaskulit förutsätter att man utreder utbredningen av vaskuliten – vilka organ
som är inblandade. Dessutom aktiviteten
av vaskuliten – är den långsam eller snabb?
Terapin har två faser:
– Först en induktionsbehanding som
syftar till att bromsa den inflammatoriska
processen. Alternativen är cyklofosfamid
+ steroider, för WG med begränsad utbredning kan man använda Methotrexate.
Andra alternativ omfattar anti-TNF, antiCD20 och DSG Desoxyspergualin, alternativt intravenöst immunglobin i hög dos.
Flera studier pågår kring behandling av
vaskuliter för att försöka undvika cyklophosphamides toxicitet.
Nästa fas är remissionsunderhållande
terapi.
– I första hand väljer man här Azathioprin, Methotrexat, Mykofenolatmofetil och ibland också Trim-sulfa.
Kerstin Westman påpekade att 20% av
patienterna med ANCA-associerad vaskulit som överlever det akuta insjuknandet utvecklar terminal njursvikt. De utgör
därmed 4–5% av dialyspopulationen.
Panelen var enig om att ett gott samarbete mellan många berörda specialiteter
ökar chansen för en god prognos för patienterna, både i det akuta skedet och i det
längre perspektivet!
Per Lundblad

33rd Scandinavian Congress of Rheumatology
Sunday 09th – Wednesday 12th of May 2010, City of Bergen, Norway
Dear colleagues,
It is my honour and a great pleasure to invite you to join us at the
33rd Scandinavian Congress in Bergen, Norway in May 2010.
The incorporation of highly advanced technology in the diagnostic (MRI, Doppler US, genome wide scans) and therapeutic
approach (monoclonal antibodies against cytokines) has forever
changed patient management and contributed to substantial improvements in the daily life and the long term prospect of our patients. However further progress is needed and more work on these
issues needs to be done!
To further the debate on how to proceed with this dynamic development, we aim to bring together during the Congress the traditional standards of our clinical work and the most recent developments
in diagnostic methods and therapeutic goals in Rheumatology.
The current golden age for Rheumatology has also changed the
way Rheumatology as a medical specialty is regarded by authorities, third party payers and the medical industry. While difficult times have come upon us all, this new status seems unlikely to fade
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any time soon as long as we are able to document the benefits of
all these costly efforts. The Scandinavian tradition for cooperation
can play a significant role in this evolving process and the potential for further progress through the use of registries will be a main
theme of discussion.
The scientific committee for the Congress aims for you to take
home some important messages for your clinical practice as well
as inspiration to contribute to further developments in patient
care and research. We look very much forward to welcoming you
in the city of Bergen, where temperatures will be comfortable in
the month of May and umbrellas can be exchanged for sunscreen!
With best regards,
Hans Nossent
SCR2010 Congress President
For more information and registration see www.scr2010.no

ANNONS

BARFOT – en modell för bättre
vård av patienter med reumatoid artrit
Framsteg

Först 1969 blev reumatologi en egen medicinsk specialitet. 1970-talet innebar en
period av betydande upprustning. Utbildningen av reumatologer ökade, nya
tjänster inrättades, inte enbart vid regionsjukhusen utan även inom stora delar av
länssjukvården. Betydelsen av teamarbete
betonades alltmer, till reumatologen knöts
sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator m.fl.
som tillsammans tog sig an de problem
de reumatiska sjukdomarna förorsakade patienten. Reumakirurgin utvecklades under denna tid på ett imponerande
sätt, inte minst här i Sverige och i Finland
medförande stora vinster för patienterna
i form av återvunna funktioner med minskad risk för rullstolsliv. Inflammationsdämpande läkemedel fick en central roll
i behandlingen. Guld och malariamedel
utgjorde hörnstenarna men nya preparat
introducerades, t.ex. penicillamin och så
småningom metotrexat, som fick en lång
”inkubationstid” sedan tveksamhet och
skepsis kunnat undanröjas. När det gäller
kortisonets roll fanns under denna period
entusiastiska förespråkare och olycksbådande belackare och det skulle dröja in på
detta sekel innan kortisonets plats i behandlingen av RA blev klarlagd och allmänt accepterad.
Bakslag

Facit av denna utveckling borde ha varit
gynnsamt. Det blev därför stor oro i den
reumatologiska världen när det under
slutet av 1980-talet kom ett antal publikationer som entydigt visade att trots dessa
landvinningar så var prognosen vid RA
generellt dyster med svåra handikapp och
för tidig död som vanliga konsekvenser.
Många orsaker till detta otillfredsställande sakernas tillstånd framfördes. Patienterna fångades in sent i förloppet, det
terapeutiska fönstret hade hunnit stängas
innan behandling insatts eftersom läkemedelsbehandlingen styrdes av grundsatserna ”wait and see” och ”go low go slow”.
Behov av förnyelse

Vi som skulle forma BARFOT var en liten grupp reumatologer från södra Sveri-
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ge, som insåg behovet av en förnyelse av
vården av patienter med RA. Vi samlades i
Helsingborg i början av 1992 för att analysera situationen och se om vi kunde finna
vägar till samordnade insatser för patienterna vid våra centra Helsingborg, Kristianstad, Mölndal, Kalmar och Spenshult.
Huddinge tillkom senare.
BARFOT föds och utvecklas

Orsaken till de dystra prognossiffrorna
bedömde vi bero på otillfredsställande inflammationsbehandling. Vi postulerade
att den viktigaste vägen till bättre prognos hette ”Bättre antireumatisk farmakoterapi”. BARFOT blev så den naturliga
akronymen!
En struktur och databas formas

För att kunna pröva denna hypotes fann vi
att följande måste tillskapas:
1. en struktur som medger samordnad bedömning, behandling och resultatvärdering,
2. ett tillräckligt stort patientantal för att
medge tillförlitliga slutsatser,
3. en lång uppföljningstid för att kunna
bedöma långtidsprognosen,
4. en välplanerad, kliniskt lätthanterlig
databas.
Vi skall här ge några exempel på hur
våra tankar utvecklades och vilka resultat
som kunde nås.
Databasen

Ett för BARFOT specialgjort dataprogram
utvecklades så att alla ingående enheter
kunde registrera och följa sina patienter.
Sammanläggning av data gav möjligheter
till uppföljning av behandlingsresultaten.
Detta dataprogram utgjorde senare grunden för Svensk Reumatologisk Förenings
nationella program för systematisk uppföljning av tidig RA, det s.k. Svenska RAregistret.
Tidig diagnos
– ett sine qua non för god prognos

Alla data pekade på betydelsen av tidig diagnos för god prognos. Vi var bland de första som definierade ”tidig” som ”inom ett
år”, i vårt fall efter första säkra symtom på

RA. Vi informerade primärvårdsläkare om
vikten av tidig remiss och erbjöd förtur till
varje patient där debuterande RA kunde
misstänkas (dvs. alla fall av oklar synovit).
Bedömning av inflammation, funktion
och ledskada – relevanta variabler
väljs och nya instrument adopteras

Enhetliga validerade instrument för bedömning av inflammation, funktion och
ledskada skada efterforskades i litteraturen. Vi fastnade för följande variabler
för inflammation; antal svullna och antal ömma leder, patientens upplevelse av
smärta och allmän hälsa samt läkarens bedömning av sjukdomsaktiviteten på VASskalor, SR och CRP, för funktion HAQ och
SOFI och för ledskada Larsens metod och
senare van der Heijdes modifikation av
Sharps metod.
Av intresse är att samtliga de variabler vi valde för inflammation var desamma
som senare antogs av EULAR som ”the core
set of variables”, en garanti för att vi var
rätt ute i denna viktiga fråga. DAS hade då
nyligen presenterats i Holland och vi förde
snabbt detta index till Sverige. DAS28 kom
som bekant att bli det mest globalt använda
måttet på sjukdomsaktivitet.
Med denna struktur genomförde vi en
ett års testperiod på de först inkluderade
87 patienterna (1). Denna visade att patientmaterialet hade inter-center-homogenitet och var representativt för liknande
patientmaterial i Sverige och utomlands.
Resultatvärdering – val av instrument

För BARFOT blev det övergripande målet
att patienten skulle leva ett så inflammationsfritt liv som möjligt, vi syftade till ”så
få dagar med inflammation som möjligt”.
Detta motsvarar begreppet ”stadigvarande
remission” – ett begrepp som i början av
1990-talet ingalunda angavs som behandlingsmål vid RA.
Kriterier för EULAR remission och respons utvecklades i Holland under andra
hälften av 1990-talet. Dessa kriterier til�lämpades såvitt oss bekant först i Sverige
av BARFOT, som år 2000 publicerade en
studie i vilken validiteten av dessa instrument studerades (2).

» BARFOT visar att man genom samarbete och god organisation kan
strukturera den kliniska vardagen så att man kan skapa ett underlag för
kvalitetssäkring och resultatvärdering.«
Tidig behandling
– en jämförelse av två strategier

Det var under 1990-talet inte lätt att förutse den bästa vägen till bättre prognos.
Vi valde att utgå från våra egna erfarenheter. Vid den tiden fanns inom BARFOTgruppen två behandlingsstrategier – en
bestående av salazopyrin och en av metotrexat, gärna i kombination med kortison i låg dos. Dessa två strategier var starkt
centerrelaterade. Vi kunde därför göra en
jämförelse över två år mellan centra som
använde den ena strategin och centra som
favoriserade den andra. Denna studie resulterade i en publikation år 2003 (3) som
visade att patienter som fick metotrexat
plus prednisolon bibehöll sin terapi genom studien och hade högre remissionsfrekvens än de patienter som startade med
salazopyrin.
Kortison i behandlingen av tidig RA

Kortisonbehandling vid tidig RA var länge
kanske det mest kontroversiella ämnet
inom den reumatologiska världen. I våra
tidigaste studier observerade vi goda effekter av prednisolon i låg dos och en studie 1995 av John Kirwan gav vid handen
att låg dos prednisolon under två år reducerade ledskadan. Detta stimulerade
oss till en liknande kontrollerad studie
på ett större material patienter med kortare sjukdomsduration och där alla patienter fick DMARDs. År 2005 var denna
studie (4) färdig och gav klara besked –
röntgenskadan reducerades med ca 50%
i prednisolongruppen och remissionsfrekvensen blev signifikant högre i denna
grupp (55%). Biverkningsspektrum bedömdes som acceptabelt. Denna studie
har tillsammans med en handfull liknande
studier lett till att låg dos prednisolon numera rekommenderas som komplement
till DMARD vid tidig RA (5)
En fyraårsuppföljning av denna studie
visade att patienter med kortison som var
i remission efter två år hade mindre röntgendestruktion även efter fyra år jämfört
med patienter utan kortison (6).
Mekanismerna för dessa observationer har även studerats. I en studie relaterades benmarkörerna P1NP (benssyntes),
CTX-1 samt 1CTP (benresorption) till förändring i bentäthet i rygg och höft, varvid
man kunde visa att lågdoskortison mot-

verkade den negativa inverkan av inflammation på benvävnaden i höften ( juxta
artikulär lokalisation) medan den systemiska inflammationseffekten på skelettet
inte helt kunde förhindras hos postmenopausala kvinnor (7). Denna studie har utvidgats till att omfatta fler markörer som
RANKL och OPG.
SWEFOT

SWEFOT är ytterligare en behandlingsstudie, som har initierats av BARFOT och
som genomförts på nationell nivå. Resultaten talar för att hos patienter med otillräcklig inflammationsdämpning efter tre
månader med metotrexat så har tillägg av
TNF-hämmare bättre inflammationsdämpande effekt än tillägg av salazopyrin och
klorokin (8).
Prediktion – konsten att i tidigt skede
förutse sjukdomsutvecklingen på sikt

Högt på reumatologens önskelista står
möjligheten av att med stor säkerhet kunna prediktera den framtida sjukdomsutvecklingen för en patient med tidig RA.
BARFOT har sedan slutet av 1990-talet
adresserat detta problem. Först plockade vi upp observationen från små patientmaterial att antikroppar mot filaggrin
verkade prediktera för ledskada. Vi kunde i två studier konfirmera att så var fallet
(9, 10) och gick 2004 vidare med att studera det prediktiva värdet i klinisk praxis
av antikroppar mot citrullerade cykliska
proteiner (anti CCP). Det blev den största
studien i sitt slag och resultaten visade entydigt betydelsen av anti-CCP som prediktor (11). Dessa BARFOT-studier har med
stor sannolikhet bidragit till att allmänt införa bestämning av dessa antikroppar i klinisk vardag i Sverige.
2009 har vi tillsammans med Maria Bokarewa visat att survivin, en apoptoshämmare, predikterar för ledskada i ungefär
samma grad som anti-CCP (12). Vidare
har vi nyligen visat att benförlust mätt
med DXR är en ansenlig prediktor för ledskada vid RA hos patienter med tidig RA
(13), vilket bekräftar och utvidgar en liknande studie från Norge.
Ett antal studier av MR vid tidig RA har
genomförts, varvid vi bl.a. visat att synovitförändringar på MR starkt predikterar
för kommande erosiv sjukdom (14).

Dessvärre har man ännu inte funnit en
prediktor eller kombination av prediktorer som är tillräckligt specifik att kunna
användas för den enskilde patienten. Vårt
sökande efter prediktiva markörer fortsätter därför.
Persisterande sjukdom

Frekvenssiffrorna för remission växlar
mellan studier och remissionskriterier.
Oftast rör det sig om remission vid studiens end-point. Bakom till synes goda
siffror kan därför dölja sig ett betydande
antal patienter med ständigt pågående
sjukdomsaktivitet. Detta problem har tidigare inte tillfredsställande beaktats. Vi har
därför identifierat patienter som har pågående sjukdomsaktivitet under lång tid. Så
många som 27% av 629 patienter hade aktiv sjukdom vid samtliga kontrolltillfällen
mellan två och åtta år. Denna grupp hade
avsevärt sämre funktion och utvecklade
betydligt mer ledskada än övriga patienter
(15). Vi studerar f.n. denna grupp närmare i syfte att finna prediktorer för persisterande sjukdom och medel att förhindra
sådan utveckling.
Kvinnligt kön och RA

En gammal observation är att kvinnor
inte bara drabbas av RA oftare än män
utan också far mer illa av sjukdomen.
Vi har funnit att kvinnor hade signifikant lägre frekvens av EULAR-remission
(DAS28<2,6) än män efter två och fem års
sjukdom (16). Dock visar utvecklingen av
röntgenskada efter två och fem år ingen
skillnad mellan könen (17, 18). Denna brist
på överensstämmelse skulle kunna bero
på att DAS28 innehåller komponenter
som speglar könsrelaterade egenskaper
snarare än sjukdomsaktivitet. Emellertid hade kvinnorna i den första studien lägre remissionsfrekvens även mätt
med striktare kriterier (16, 19). Frågan
är då om och i vilken utsträckning vårt
mest använda mätinstrument för sjukdomsaktivitet, DAS28, mäter även icke
RA-relaterade egenskaper. En pågående
valideringsstudie avser att besvara denna
fråga. En annan studie, som anknyter till
denna problematik, studerar skillnader
i symptombild och sjukdomsutveckling
mellan patienter med och utan samtidig
fibromyalgi.
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Rökning och RA

Rökning har visat sig vara en betydande riskfaktor för att insjukna i RA. Vi har
visat att rökning är en stark riskfaktor
för utveckling av reumatiska noduli – en
extra-artikulär manifestation (20). Förekomsten av extra-artikulära manifestationer har kartlagts i ett BARFOT-material
varvid vi finner att hög sjukdomsaktivitet
och nedsatt ADL-funktion under tidigt
sjukdomsskede predikterar för utveckling av svår extra-artikulär sjukdom (21).
Studier pågår nu i syfte att kartlägga förekomsten av och prediktorer för kardiovaskulär sjukdom (CVD) i BARFOT och
finna prediktorer för CVD som t.ex. rökning, noduli och extra-artikulär sjukdom.
Organisation

BARFOT-verksamheten omfattar reumatologenheterna i Helsingborg, Kristianstad, Kalmar, Huddinge, Mölndal och
Spenshults sjukhus. Verksamheten leds av
en forskargrupp till vilken även doktorander knyts. Gruppen träffas med regelbundna intervall för diskussion av projekten.
Anslag söks antingen enskilt eller i grupp
beroende på projektets art. Vid varje BARFOT-center finns s.k. centeransvariga,
”the BARFOT study group”, som ansvarar för att data registreras och att data har
god kvalitet. Fortlöpande information om
verksamheten finns på BARFOTs hemsida
och årliga medlemsmöten arrangeras.
Kontaktytor

BARFOT har under årens lopp utvecklat
ett betydande nätverk med samarbetspartners från stora delar av Sverige och
ett flertal länder inom Västeuropa. Många
internationellt framstående reumatologer
har deltagit i BARFOTs möten och på så
sätt berikat gruppen med aktuell kunskap
på hög nivå, ibland utmynnande i vetenskapligt samarbete. Vidare har BARFOTmedlemmar deltagit i olika expertgrupper
inom EULAR och medverkat aktivt i vetenskapliga symposier.
Ekonomiskt stöd

Följande anslagsgivare har i betydande
utsträckning stött verksamheten: Reumatikerförbundet, Stiftelsen för bistånd åt
rörelsehindrade i Skåne, Stig och Ragna
Gorthons stiftelse och Stiftelsen Thelma
Zoégas fond för medicinsk forskning. Deras välvilliga bistånd har varit en grundförutsättning för BARFOTs verksamhet.
Sammanfattning

Denna korta beskrivning av BARFOT avser att visa att man genom samarbete och
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god organisation kan strukturera den kliniska vardagen så att man kan skapa ett
underlag för kvalitetssäkring och resultatvärdering. Härigenom har man möjlighet
att i tid upptäcka och åtgärda ofullkomligheter som brister i behandlingsrutiner och
uppföljning. Vidare får man en ovärderlig möjlighet att vetenskapligt dokumentera den kliniska vardagen och därmed
bibringa ny kunskap till gagn för en gynnsam prognosutveckling.
BARFOT-gruppens sammansättning:

Monica Ahlmén, Sofia Ajeganova, Maria
Andersson, Valentina Bala, Stefan Bergman, Christina Dackhammar, Kristina
Forslind, Ingiäld Hafström, Catharina
Keller, Ido Leden, Bengt Lindell, Ingemar
Petersson, Christopher Schaufelberger,
Björn Svensson, Maria Söderlin, Annika
Teleman, Jan Theander, and Anneli Östenson.

Björn Svensson
och Ingiäld Hafström
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Riktlinjearbete

– med årlig och förankrad uppdatering
Svensk Reumatologisk Förening arbetar sedan flera år med evidensbaserade riktlinjer inom olika områden. Med
stora framsteg inom behandlingsmöjligheterna och en successiv utveckling
mot fler potenta och kostsamma läkemedel är det naturligt att det finns ett
behov av rekommendationer som baseras på vetenskaplig evidens, och, när
sådan saknas, konsensus.

D

etta har inte alltid varit en självklarhet. Just efter TNF-hämmarnas introduktion hade vi inom
SRF en stor diskussion om behovet av
riktlinjer, och vissa ansåg att skillnaden i
klinisk praxis mellan olika reumatologer ändå alltid skulle vara så stor att riktlinjer hade begränsat värde. Säkert finns
det stora lokala och regionala variationer
även nu, men jag tror att den starka vetenskapliga utvecklingen gör att det finns ett
behov av en syntes av den tillgängliga evidensen, och att diskussionen om riktlinjerna har ett värde i sig för vår förståelse
för dessa frågor.
för riktlinjer för läkemedelsbehandling vid RA sedan 2001, och för läkemedelsbehandling
vid ankyloserande spondylit och psoriasisartrit sedan 2004. Sedan 2008 har vi
en strukturerad process för arbetet med
dessa riktlinjer. Arbetsgrupperna går igenom den aktuella litteraturen – oftast
huvudsakligen granskning av relevanta
kliniska prövningar och internationella
riktlinjedokument – och författar utkast
till uppdaterade versioner av riktlinjerna.
Evidensgraderingen av rekommendationerna följer Oxford Centre for Evidence
Based Medicine’s klassifikation. Den första versionen går sedan ut på remiss till
SRF:s professorskollegium och ytterligare
några utvalda nyckelpersoner med specialkunskaper inom området. Synpunkterna därifrån leder antingen till en revision,
eller till att vissa frågor lyfts för särskild
diskussion på riktlinjedagen. Riktlinjedagen ersatte 2008 tillsammans med Registerdagen den nationella fortbildningsdag
som gick under namnet ”KS-dagen”, och
som alltmer kommit att handla om registerforskning och behandlingsriktlinjer.
Inför riktlinjedagen skickas uppdaterade

versioner av riktlinjerna ut till samtliga
föranmälda till riktlinjedagen, till samtliga enhetschefer inom svensk reumatologi, samt ånyo till professorskollegiet och
nyckelpersoner.
kommer fram under
förberedelserna och under diskussionen
på riktlinjedagen kan handla om tolkningen av den vetenskapliga evidensen,
men oftare om gränsdragningar och överväganden inom områden där evidensen är
svag eller otillräcklig.
Det synpunkter som

» Jag tror att den starka
vetenskapliga utvecklingen
gör att det finns ett behov
av en syntes av den
tillgängliga evidensen, och att
diskussionen om riktlinjerna
har ett värde i sig för vår
förståelse för dessa frågor.«

SRF har haft arbetsgrupper

Arbetsgrupperna har ett grannlaga arbete
med att integrera synpunkterna i det fortsatta riktlinjearbetet. En viktig utgångspunkt är att konsensus baserad på klinisk
erfarenhet inte utan vidare kan ersätta
evidens, när sådan finns, utan man måste då ha en konstruktiv diskussion kring
den tillgängliga evidensen. Vidare får inte
starka synpunkter från enskilda personer
ges för stort utrymme om de saknar utbrett stöd.
Efter ytterligare revisioner och nytt remissförfarande föreläggs riktlinjerna styrelsen för beredning, och de stadfästs på
föreningsmötet på Vårmötet. Detta förfarande med årlig uppdatering gör att vi har
goda möjligheter att hålla riktlinjerna aktuella, vilket är avgörande med tanke på
den fortsatt snabba utvecklingen inom fältet.
Förra året antog SRF för första gången
riktlinjer för prevention av kardiovaskulär co-morbiditet, och i år pågår dessutom ett arbete för separata riktlinjer om
säkerhetsfrågor vid läkemedelsbehandling. Även dessa dokument skall uppdateras årligen enligt samma process.

Parallellt med detta pågår arbetet med So-

cialstyrelsens nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, som fokuserar
på sex sjukdomsområden: RA, spondylartrit/psoriasisartrit, artros, osteoporos, kronisk smärta och ortopediskt trauma. Även
dessa riktlinjer bygger på en formaliserad
evidensgranskning. Arbetet underlättas av
att delvis samma personer medverkar i faktagrupperna för RA respektive SpA/PsoA
som i motsvarande riktlinjegrupper i SRF.
Preliminärversionen beräknas vara klar för
presentation under hösten 2010. De stora
skillnaderna mellan SRF:s riktlinjer och
Socialstyrelsens är att våra egna begränsar
sig till specifika områden (läkemedelsbehandling och kardiovaskulär prevention)
och uppdateras årligen, medan Socialstyrelsens innefattar ett bredare urval av frågor där det finns behov av vägledning, med
en process som tar flera år från inledande
avgränsningar till prioriteringsarbete och
författande av rekommendationer.
Sammanfattningsvis bidrar arbetet med
SRF:s riktlinjer till vitala och viktiga diskussioner inom vår profession, och förhoppningsvis utgör de ett värdefullt stöd
för den enskilde reumatologen i det kliniska arbetet.

Carl Turesson

Vetenskaplig sekreterare
Nya medlemmar i SRF
Laura Butule, Växjö
Ann –Sofie Rönnegård, Falun
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Heidi Wähämaa, Stockholm
Cheryl Carli, Stockholm
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SRFs Registerdag 2010
Drygt 150 deltagare hade samlats på
Karolinska Sjukhuset i Solna för att
vara med på Registerdagen i slutet av
januari.

R

egisterdagen är en öppen dag –
både representanter för reumatologin och för industrin är inbjudna.
– Professionen sköter och kontrollerar registret. När det gäller organisation och finansiering samarbetar vi med industrin
– men det är vi som styr hur registret används, slog Lars Klareskog fast när han
hälsade alla välkomna.
Fem års försprång

Via diagram som visade kostnadsutvecklingen för sjukvården i olika länder, kunde
Anders Ringman Uggla, Boston Consulting Group, visa att Sverige – i jämförelse
– ligger ganska bra till. Den viktigaste utmaningen den västerländska sjukvården
står inför under det kommande decenniet
är hur man skall öka produktiviteten.
– Man måste vrida fokus från ett kostnadsbaserat synsätt till ett värdebaserat
synsätt – dvs. resultatstyrd vård. Med det
menas att man tittar på utfallet av vården
för den enskilde patienten, och sedan sätter den i relation till kostnaden, sa Anders.
Personnumret ger en unik möjlighet till
detta i just Sverige – med hjälp av det kan
man göra samkörningar som är omöjliga
att göra i andra länder.
– Vi har c:a fem års försprång i Sverige
inom resultatstyrd vård, tack vare världsledande kvalitets- och patientregister.
Men flera andra länder investerar stora
belopp för att komma ikapp!

ser, och hur en specialitet kan följa många
diagnoser. Reumatologins register har
förgreningar in i åtgärdsregister för neurologi, barnmedicin, kirurgi och primärvård m.fl. förklarade Staffan.
Nils Feltelius berättade därefter om
tio års verksamhet med ARTIS (AntiReumatisk Terapi I Sverige) och gav en lägesrapport. Han visade på flera styrkor med
ARTIS.
– Nytta/riskvärdering kan baseras på
data från klinisk vardag och identifierade
risker kan relateras till relevanta patientgrupper och justeras för komorbiditet,
komedicinering etc. Dessutom är det viktigt ur ett myndighetsperspektiv att data
från olika produktgrupper och indikationer kan poolas, sa Nils.

Sjukdomen följs mellan specialiteter

Kvalitetsregistrens kvalitet

Staffan Lindblad berättade om Klinisk Utveckling via Register (KUR). Han visade
början av en film som är framtagen just för
att presentera svensk reumatologis register utomlands.
– Det svenska registret startade 1995,
och omfattar idag 60% av alla RA-patienter, berättade Staffan.
KUR bygger på den unikt svenska fördelen med nationella kvalitetsregister där
man kan se vilka patienter som behandlats
för vad – och de resulterande effekterna
för deras hälsa.
– KUR visar även hur patienters sjukdom kan följas över professionens grän-

Martin Neovius inledde med att citera Socialdepartementet som i ett PM slagit fast
att en svaghet med dagens kvalitetsregister är att de inte är heltäckande.
– Det stora problemet är om inte bortfallet är slumpmässigt – då blir det svårt
att generalisera erfarenheter, sa Martin.
Genom att systematiskt redovisa ARTIS uppbyggnad och inklusionskriterier, kunde han dra slutsatsen att registret
har hög täckningsgrad – men också att det
finns möjligheter att öka densamma.
– ARTIS-patienterna är representativa – så generaliserbarheten är god, ansåg
Martin.
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Staffan Lindblad och Lars Klareskog.

Bas för framgångsrik forskning

Deltagarna fick också höra om forskning
i Umeå med stöd av register. Det handlade om utveckling av komorbiditet – framför allt kardiovaskulär – vid tidig RA, och
som presenterades av Solbritt RantapääDahlqvist.
Maryam Dastmalchi berättade om
SweMyoNet, ett myositregister som idag
efter endast ett års drift inkluderar 189 patienter.
SRF har tillsatt en arbetsgrupp för ett
SLE-register, och Anders Jönsson berättade om hur de planerar detta.
Staffan Lindblad redogjorde för vision
och mål för kvalitetsregister.
– Hur ska vi kunna förbättra oss? Vi kan
göra tvärtemot alla andra register – börja stödja vården när den genomförs, ansåg
Staffan.
Lars Klareskog avslutade med en sammanfattning av vad reumatologin i Sverige står i världen idag. Han kunde glädja
deltagarna med att visa en pinfärsk rapport från Vetenskapsrådet: I den lyfte man
fram reumatologin som ett av fem områden (av sammanlagt 163) i Sverige med
stor andel högt citerade publikationer.
– Det är en följd av samarbete och register, och som därmed utgör basen för
framgångsrik forskning, avslutade Lars
Klareskog.
Per Lundblad

SRFs Riktlinjedag 2010
Till Riktlinjedagen 29 januari 2010,
dvs. dagen efter Registerdagen, inbjuds endast professionen. Ungefär
75 namn stod på deltagarlistan.

N

yvalde ordföranden i SRF, Johan
Bratt, hälsade alla välkomna och
hoppades att det skulle bli en
dag med bra diskussioner. Det stod snart
klart att denna förhoppning skulle infrias.
Diskussion om begrepp

Lennart Jacobsson inledde med en uppdatering om riktlinjer för Spondylartriter. En
nyhet för 2010 är att kriterier har publicerats för Spondylartrit med axialt engagemang och studier ger ett visst stöd för att
behandling med TNF-hämmare har effekt
även vid detta tillstånd.
– Men det finns väldigt lite dokumentation på att konventionella DMARDs fungerar vid inflammatorisk ryggsjukdom, sa
Lennart.
Han visade resultat av studier på Ankyloserande Spondylit och Psoriasisartrit
där Etanercept, Infliximab och Adalimumab har hög klinisk effekt, jämfört med
placebo.
– Men det är inte systematiserat huruvida tilläggsbehandling med annat
DMARD ger effekt, tillade Lennart.
Säkerhetsaspekterna innebär bl.a. att
man screenar patienten för latent Tbc innan behandling med biologiska läkemedel.
– Det sker dock på olika sätt runt om i
landet – det viktiga är att man gör det på
något sätt.
Ordet ”försiktighet” som används i
skrivningen om säkerhetsaspekter vållade viss diskussion. Även uttrycket ”aktuell malign sjukdom” – ett gummibegrepp
ansåg en del deltagare. Gruppen ska jobba
vidare med dessa begrepp.
Förändringar i läkemedelsbehandlingen

Därefter rapporterade Carl Turesson om
arbetet med riktlinjer för läkemedelsbehandling av RA.
– Det viktigaste är att rekommendationerna har utformats för att vara ett stöd
vid handläggningen av patienter med RA.
Varje reumatolog ansvarar som alltid för
utformningen av behandlingen av sina patienter – baserat på sin egen kunskap och
erfarenhet, konstaterade Carl inledningsvis.

Arbetsgruppen för läkemedelsbehandling av RA: Carl Turesson, Eva Baecklund och Maria Bokarewa.

Han gick sedan igenom de nyheter som
finns i årets uppdatering. Den första innebär ett förtydligande om prognostiska faktorer.
– Det finns dock inte underlag för att
rekommendera genotypning, mätning av
brosk- eller benmarkörer eller DXR-mätning för rutinbruk i nuläget.
En annan nyhet är reviderad (försvagad)
evidens för om parenteralt methotrexate är
effektivare än peroralt.
– Parenteral behandling kan övervägas,
men det vetenskapliga underlaget är begränsat. Det bygger bara på en enda studie.
Dessutom har man fått två nya preparat att hantera.
– Certolizumab och golimumab är nyligen registrerade och erfarenheter utanför
de kliniska prövningarna saknas, varför
de i nuläget rekommenderas som andrahandsalternativ efter de etablerade TNFhämmarna.
Slutligen är skrivningen om andra biologiska läkemedel ändrad.
– Rituximab: Visst stöd finns för att behandling med ny eller annan behandling
kan starta innan B-cellsnivåerna normaliserats utan ökad risk för allvarlig infektion. För tocilizumab har skrivningen
”mycket begränsad erfarenhet” ändrats till
”begränsad”. Slutligen abatacept – ej kontraindicerat vid behandling av överlappssyndrom med drag av SLE (det finns en
relativ kontraindikation för TNF-häm-

mare, som inte gäller för abatacept och rituximab).
Ny arbetsgrupp

Arbetsgruppen för läkemedelssäkerhet
vid DMARD-behandling (inklusive biologiska läkemedel) ledd av Lars Cöster
presenterade sig och redovisade att man
påbörjat sitt arbete avseende vilka laboratorieprover som bör följas och vilken
infektionsprofylax (framförallt avseende
Tbc och hepatit B) som bör utföras.
Elisabet Svenungsson och medarbetare redovisade uppdatering av riktlinjer för kardiovaskulär prevention. Carl
Turesson redogjorde för aktuellt läge för
Socialstyrelsens riktlinjearbete rörande
rörelseorganens sjukdomar. Glädjande var
att flera personer från Socialstyrelsen deltog i Riktlinjedagen.
Johan Bratt, Agneta Uddhammar och
Annika Teleman redovisade hur det viktiga prioriteringsarbetet inklusive rangordning går till i Socialstyrelsens arbete.
Mötet avslutades av Johan Bratt varvid
deltagarna uttryckte sin uppskattning av
processen och arbetsformerna för SRF:s
riktlinjearbete. Avslutningsvis framkom
ett klart uttalat behov av att bilda en arbetsgrupp för kliniska prövningar. SRF:s
styrelse kommer att ta initiativ till att bilda en sådan grupp.
Per Lundblad
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SRFs nya webbplats:

www.svenskreumatologi.se

H

ar du sett att SRF:s hemsida har
bytt skepnad? Efter de senaste årens samarbete med Bone
and Joint Decade och ett antal andra specialistorganisationer i en gemensam portal, har vår nya webbplats nu öppnat på
adressen www.svenskreumatologi.se. Går
du till den gamla adressen får du ytterligare en tid framåt en hänvisning och kan
lätt klicka dig till den nya. Men lägg adressen på minnet och gör gärna ett bokmärke,
så hittar du lätt dit igen.
att det skall vara tydligt och lätt att hitta på www.svenskreumatologi.se. På förstasidan finns korta nyheter
i notisform. I vänstra spalten finns en meny
med länkar till de olika avdelningarna. Du
hittar där först en presentation av styrelsen, föreningens stadgar och anvisningar
om hur man blir medlem. Med ett formulär kan man direkt via webben ansöka om
medlemskap och med ett annat kan man
anmäla ändrad adress (glöm inte det om
du flyttar, så du inte går miste om ReumaBulletinen och föreningens utskick).
SRF:s riktlinjedokument finns samlade på en sida, som alltid skall hållas aktuell. För ST-läkare i reumatologi finns en
avdelning med uppgifter om de utbildningsansvariga i styrelsen och de regionala studierektorerna, liksom aktuella kurser
Vi har eftersträvat

och det diagnostiska provet. Junior Faculty har en egen sida, liksom Reumatologseniorerna. En sammanställning av aktuella
stipendier och priser för reumatologin i
Sverige med regler och ansökningsdatum
finns där.
Reu-kalendern, den reumatologiska evenemangskalendern finner du alltid i sin senaste version på föreningens webbplats.
samlat alla nummer av Bullen från och med nr 53 (oktober 2002) till det senaste numret, som du
kan läsa på skärmen eller ladda ner.
Det tidigare, något tungrodda systemet med inloggning har vi nu förenklat.
Det mesta materialet är direkt tillgängligt. Men en del av innehållet är förbehållet för fullvärdiga medlemmar: styrelsens
protokoll, listan över enhetschefer med
kontaktuppgifter och SRF:s dokumentarkiv och bildarkiv. För att nå dessa delar behöver du ett lösenord. Många av er har per
e-post fått lösenordet – annars får du den
uppgiften om du skickar e-post till kassören Lars Cöster <lars.coster@lio.se>.
Liksom tidigare har vi

att själv gå till www.
svenskreumatologi.se och ta en titt. Och för
att denna föreningens resurs skall bli än
bättre, är vi tacksamma för dina idéer och
förslag. Har du något som du vill meddela,

Nu är du välkommen

kanske i form av en enkel nyhetsnotis, eller har du idéer om nytt och utökat innehåll – skriv en rad till webbredaktören Ola
Börjesson <ola.borjesson@karolinska.se>.
Har du kanske bilder av kliniskt eller reumatologihistoriskt intresse, som du vill
dela med dig av – se anvisningarna i Bildarkivet. Med din hjälp kommer detta att
bli bättre och bättre.
Bengt Lindell

SRFs resestipendier
för associerade medlemmar
1 stipendium om 15 000 kr för studieresa eller deltagande i kongress.
Ansökan senast 15 maj 2010 till SRF via
e-brev till lars.coster@lio.se.
Ansökan skall innehålla studieplan, för
kongressresa krävs antaget abstract till
kongressen.

INBJUDAN
Nya modeller för vård av kronisk sjukdom
Reumatologidagen 2010
Dagens Medicin bjuder in till ett seminarium för kunskapsutbyte och diskussion om hur sjukvårdens villkor
förändras vid avgörande medicinska framsteg i vård och behandling av kroniska sjukdomar, med reumatologin
som exempel.
π Hur ska prioriteringarna se ut?
π Vem ska bestämma vilken behandling patienten är värd?
π Hur ska patientens kunskap och erfarenheter tas tillvara i behandling och forskning?
Datum: Torsdagen den 18 mars 2010.
Plats: IVA-konferens, Grev Turegatan 16 i Stockholm.
Kostnad: 895 kronor + moms för prenumeranter på Dagens Medicin samt för medlemmar i:
Svensk reumatologisk förening och Föreningen för reumasjuksköterskor i Sverige
Ordinarie pris: 1 195 kronor + moms.
Kontakt: Maja Florin 08-545 123 06, maja.florin@dagensmedicin.se
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SRFs Vårmöte i Stockholm 2010
Välkomna till SRFs Vårmöte 2010 med temat ”Forskningens betydelse för vården”
i Norra Latins konferenscenter, Drottninggatan 71b, Stockholm
Onsdag den 21 april, 2010
15.00–17.30

Moderator: Anca Catrina
Inledning Johan Bratt
Hur påverkar forskning vården? – Lars Klareskog
Malaysia EIRA – Per Larsson, Too Chun Lai
Internationellt och nationellt samarbete kring
ovanlig sjukdom, myosit – Ingrid Lundberg
Vem i hela världen har rätt till medicin?
Hans Rosling, www.gapminder.org
Kvällsaktivitet: Nobelmuséet – buffé med mingel

Torsdag den 22 april 2010
08.00–10.00

Arbetsgrupper, intressegrupper inkl junior faculty,
Reumaseniorer

08.00–10.00

SveReFo och Reumatikerförbundet
– Sexualitet och hälsa
Moderator: Anne Carlsson
Begränsningar och möjligheter – Birgitta Hulter

10.00–10.30

Kaffe, besök av utställning

10.30–17.00
10.30–12.00

B:13.00–15.30 Lokal Skandiabiografen, Drottninggatan
Rehabilitering på 2000-talet
Arrangör: SveReFo och Reumatikerförbundet
Ingrid Thyberg, Sara Hjalmarsson, Ann Bremander
15.30–16.00

Kaffe, besök av utställningen

16.00–17.00

”Initiativ smärta”
Reumatikerförbundets smärtprojekt”
Moderator: Jon Lampa
Smärta vid reumatism – Eva Kosek, Stefan Bergman

17.00–18.00

Föreningsmöte i SRF

17.00–18.00

Årsmöte i SveReFo

19.00

SRFs Vårmiddag

Fredagen den 23 april 2010
08.30–10.00

Moderator: Per-Johan Jakobsson
Hur uppkommer reumatiska sjukdomar?
Helena Erlandsson Harris
Hur fungerar våra läkemedel?
Vivianne Malmström

Vetenskapligt program

10.00–10.30

Kaffe, besök av utställningen

Forskningens betydelse för vården.
Moderator: Sofia Ernestam
Förbättringsarbete i vården med hjälp av forskning – Staffan Lindblad, Sven Tegmark
Brukarmedverkan i forskningen – Christina Opava
Kortisonbehandling vid RA – Ingiäld Hafström,
Inga-Lill Engvall
Kroppssammansättning vid RA, diagnostik och
åtgärder – Lotta Elkan

10-30–12.30

Moderator: Johan Askling
Presentation av nydisputerade – Carl Turesson
Aktuellt om behandling vid RA
Ronald van Vollenhoven

12.30

Avslutning och lunch

12.00–1300

Lunch, besök av utställning

13.00–15.30

Efter lunch hålls två parallella sessioner:
arrangerade av SRF, resp SveReFo och Reumatikerförbundet

A:13.00–15.30 Hur forskningen lett till ökad kunskap om de
reumatiska systemsjukdomarna, arrangör: SRF
Moderator: Ingrid Lundberg
13.00–14.30

Pregnancy and rheumatic diseases
Risk factors for Congenital Heart block in women
with rheumatic diseases and what it can tell us
about autoimmune mechanisms
Marie Wahren-Herlenius
Pregnancy and SLE and Antifosfolipid syndrome
Jane Salmon, NY Hospital for Special Surgery

14.30–15.30

SLE kliniska studier
Behandlingsstudier vid SLE
– vad har vi lärt oss? – Iva Gunnarsson
Orsaker till ökad hjärt- kärlsjukdom vid SLE
– vad har vi lärt oss? – Elisabet Svenungsson
Trötthet vid SLE – Susanne Pettersson

Dessutom: stationer med demonstrationer av Patientens Egen
registrering (PER), Svenska reumatologiregister, GAP-minder

Plats: City Conference Centre, Norra Latin
Tid: 21–23 april 2010
Anmälan och hotellbokning: Du anmäler dig till
Vårmötet samt bokar hotellrum via mötets hemsida:
www.svenskreumatologi.se
Kontakt: För frågor eller mer information om mötet,
vänligen kontakta:
Congrex Sweden AB
Box 5619
114 86 Stockholm
Tel: 08-459 66 00
E-mail: srf10@congrex.com

Med hopp om att vi ses vid vårmötet 2010
Johan Bratt Ingrid Lundberg Lars Klareskog
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Eponymer med anknytning
till reumatologi (del 4)
En del läsare har önskat rikligt med
referenser och jag har försökt att tillgodose detta. Tack till Ronald van V
som uppmärksammade mig på att
efternamnet på mannen som fått ge
namn åt öarna i pankreas har ett s på
slutet. Han heter alltså Langerhans.
Kommentarer/feedback från läsarna
är alltid välkomna.
Madelung, Otto Wilhelm (1846–1926), tysk

kirurg i Strasbourg som 1876 rapporterade fall med spontan, volar subluxationsfelställning av handen med som resultat
högtstående capitulum ulnae, Madelungs
deformitet eller sjukdom. Felställningen
förekommer också som delfenomen i vissa former av dvärgväxt (dyschondrosteoser) (1).
Marfan, Antonin Bernard-Jean (1858–1942),

fransman och professor i pediatrik, Paris,
vars namn knutits till flera medicinska
sjukdomstillstånd (2). Marfans syndrom är
en hereditär bindvävssjukdom med förändringar framförallt i skelett och leder (spindelfingrar, araknodaktyli), hjärtklaffar och
aorta (aortadilatation och -dissektion)
samt ögon (linsluxation och närsynthet).
Marfans sjukdom betecknar den spastiska
paraplegi som kan drabba barn med congenital syfilis. Marfans tecken signalerar tyfus
(klarröd spets på belagd tunga). Marfans
lag anger att halstuberkulom är förenad
med minskad risk för lungtuberkulos.
Marie, Pierre (1853–1940), fransk läka-

re vars namn också kopplats till flera olika sjukdomstillstånd. I Frankrike och
Tyskland används ofta eponymen MarieStrűmpells sjukdom för spondartrit (Mb
Bechterew). Alla tre beskrev sådana fall på
1890-talet (3). Beteckningen Marie-Bambergers sjukdom används för pulmonell osteoartropati medan det singulära Maries
sjukdom står för akromegali.
Maroteaux, Pierre *1926, fransk barnlä-

kare som 1963 tillsammans med kollegan
Maurice Lamy (1895–1975) beskrev en
särskild mukopolysackaridos (MPS VI),
Maroteaux-Lamys syndrom (4). Dessa
barn blir kortväxta och utvecklar multipla dysostoser samt klohandsdeformiteter
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och ledkontrakturer. Vid diagnos i tidigt
skede kan symtomprogress hejdas genom
enzymbehandling (5).
McArdle, Brian (1911–2002), engelsk barn-

neurolog vars namn är kopplat till en särskild form av metabol myopati som han
beskrev 1951. McArdles sjukdom eller glykogenos typ V är den vanligaste formen av
de sällsynta muskelglykogenoserna och
anges ha en prevalens på 1/100 000. Symtom i form av muskelsvaghet och -kramper brukar börja redan i barndomen,
kreatinin kinas (S-CK) är som regel förhöjt och patogenetiskt föreligger brist av
myofosforylas (6).
McKusick, Victor Alman *1921, amerikansk

genetiker vars forskning varit inriktad på
att klassificera olika former av hereditära
bindvävssjukdomar (7). Han har själv också fått ge namn åt en särskild metafysär
kondrodysplasi, McKusicks metafysära
kondrodysplasi. Den debuterar i 2–3 års ålder med tillväxtminskning och efterhand
utvecklas korta, krumma ben och korta,
breda fingrar samt ligamentinstabilitet/
laxitet (8).
Medin, Oscar (1846–1927), professor i pe-

diatrik, verksam vid Allmänna barnsjukhuset i Stockholm. Han var den förste
som presenterade fakta (1890) som tydligt signalerade att polio uppträder i endemisk form. Sjukdomen kallades därför
länge Heine-Medins sjukdom, se också under Heine (9).
Mikulicz (-Radecki), Johann (1850–1905),

polsk professor i kirurgi, verksam i Breslau, som 1888 publicerade en fallrapport
om en man 42 år gammal, till yrket bonde, som insjuknat med kraftig förstoring
av tårkörtlar, parotis- och submandibulariskörtlar (10). Han avled plötsligt ett halvt
år senare i oklar bukåkomma och då syntes
mycket av tår- och spottkörtelsvullnaden
ha tillbakabildats. Histopatologiskt förelåg massiv rundcellsinfiltration i tår- och
spottkörtlar. Genesen oklar, men differentialdiagnostiskt diskuterades lymfom, sarkom, tuberkulos och andra mikrobiella
sjukdomar. I artikeln redogöres också för
liknande fall som tidigare publicerats. Mo-

derna författare har haft olika uppfattning
om huruvida Mikulicz’ sjukdom kan jämställas med primärt Sjögrens syndrom eller
om det är en egen sjukdomsentitet (11,12).
Milkman, Louis Arthur (1895–1951), amerikansk röntgenolog som i början av
1930-talet beskrev fall med multipla
”pseudofrakturer” (millimetertunna radiolucenta streck/zoner) i de långa rörbenen, Milkmans syndrom (13). Patogenetiskt
föreligger osteomalaci till följd av defekt
tubulär reabsorption av fosfat i njurarna.
Den schweiziske kirurgen Emil Looser
(1877–1936) hade redan 10 år tidigare publicerat liknade fall, varför man ofta skriver Looser-Milkmans syndrom.
Milwaukee, den största staden i delstaten

Wisconsin, USA. Denna har fått ge namn
åt en högdestruktiv skulderåkomma, Milwaukee skuldra. McCarty och medarbetare använde denna beteckning när de 1981
rapporterade om sådana förändringar hos
äldre kvinnor. Ledvätskan är ofta hemorrhagisk, varför vissa författare föredragit
att skriva ”épaule senile haemorrhagique”.
Moberg, Erik (1905–1993), professor i
handkirurgi, Göteborg som ofta metaforiskt underströk betydelsen av god sensibilitet för full hanfunktion, ”Mobergs seende
hand”(14). ”Without sensation the hand is
blind”.
Moon, Robert Charles (1844–1914), ameri-

kansk läkare, verksam i London, som tillsammans med den brittiske kollegan John
Zachariah Laurence (1829/30–74) år 1866
rapporterade släktansamling (fyra av åtta
syskon) av retinitis pigmentosa, efterblivenhet, kortvuxenhet och hypogonadism,
Laurence Moons syndrom (15). Långt senare beskrev fransmannen George Louis Bardet (1865–?) och österrikaren Artur
Biedl (1869–1933) ett liknande syndrom
där de drabbade också ofta hade sjuklig
övervikt och poly- (ibland syn-) daktyli,
men saknar neurologiska symptom vilket Laurence-Moon patienterna ofta har.
Förr skrevs ofta Laurence-Moon-Biedls
syndrom. Idag anses detta felaktigt då Bardet-Biedl betraktas som ett eget syndromkomplex (16).

Morgagni, Giovanni Battista (1682–1771),

italiensk anatom som rapporterade fall
där han vid obduktion funnit frontala hyperostoser på insidan av pannbenet hos
kvinnor som i livet uppvisat virilism och
fetma, Morgagnis syndrom. En beteckning
som Folke Henschen införde 1937 (17).
Moore, Austin (1899–1963), amerikansk
ortoped som 1942 införde en ny metod
vid höftledsartroplastik, Moores halvartroplastik (ny höftkula, men acetabulum
lämnades intakt). Denna innebar ett stort
framsteg för höftledskirurgin framförallt
för att man för första gången hade lyckats utveckla ett hållbart och inert material
(vitallium) som användes till femurkomponenten, Moore protesen (18).

I samband med feberperioden förekommer också frossa, konjunktivit, artralgier
och ibland artriter samt urtikaria. Vissa
patienter kan också drabbas av dövhet
och njuramyloidos (21). Tillståndet klassas under begreppet cryopyrinassocierade
periodiska syndrom (CAPS) och ärvs autosomalt dominant. IL-1 hämmare (anakinra) ger symtomlindring.

Referenser:
1. http://emedicine.medscape.com/
article/1260002-overview
2. Zetterqvist P, Brodin L-Å, Ivert T, Mogensen L.
Antonin Marfan inledde upptäckten av medfödda bindvävssjukdomar. Läkartidningen 1989; 86:
2207-9.
3. Leden I. Mannen bakom syndromet: Wladimir
Bechterew – ryssen som ”sowed confusion and
reaped glory”. Läkartidningen 1987; 84: 2960-63.
4. Aldenhoven M, Sakkers RJB, Boelens J, de Koning TJ, Wulffraat NM. Musculoskeletal manifestations of lysosomal storage disorders. Ann
Rheum Dis 2009; 68: 1659-65.
5. http://www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser/maroteaux-lamyssjukdom#anchor_6
6. Baer A. Metabolic myopathies. I: Primer on the
Rheumatic Diseases, red: Klippel J et al 13 utgåvan. New York: Springer, 2008: 381-88.
7. McKusick VA. Heritable disorders of connective
tissue. Saint Louis: CV Mosby Co, 1972.
8. Horton W. Bone and joint dysplasias. I: Primer
on the Rheumatic Diseases, red: Klippel J et al
13 utgåvan. New York: Springer, 2008: 559-64.
9. Leden I. Eponymer med anknytning till reumatologi (del 2). ReumaBulletinen 2009 (nr 3): 22-4.

Fig 2. Frimärke utgivet 1970 i Väst-Tyskland
till 250 års firandet av Münchhausens
födelse, se brödtexten.

Fig 1. Frimärke utgivet 1967 i Uruguay till
100-årsminnet av Luis Morquios födelse.

Morquio, Lois (1867–1935), pediatriker i

Montevideo (fig 1) som har fått ge namn
till den mukopolysackaridos som senare fått beteckningen MPS IV, Morquios
sjukdom. Drabbade är kortväxta med hypermobila leder, kyfo-skolioser, pectus carinatum och genu valgum. Syn och hörsel
kan också vara nedsatt, men det föreligger
ingen mental retardation eller påfallande
ansiktsförändringar (4).
Morton, Thomas (1835–1903), amerikansk

kirurg och ortoped som redan 1876 utvecklade verksam operationsmetod för det vi
idag kallar Mortons metatarsalalgi (19).

Muckle, Thomas James *1925 kanaden-

sisk barnläkare som 1962 tillsammans med
engelsmannen Michael Vernon Wells publicerade (20) fallrapport om en mycket
sällsynt åkomma som karakteriserades av
återkommande feberattacker med duration 12–48 timmar, Muckle Wells’ syndrom.

Münchhausen von, Hieronymus (1720–
1797), ryttmästare född på fideikommisset i Bodenwerder an der Weser, några mil
sydväst om Hannover. På äldre dagar utnyttjade han sin berättartalang och gladde vänkretsen med ett flertal fantasifulla
historier/skrönor inspirerade av upplevelserna under olika fälttåg runt om i Europa.
Ett representativt exempel är historien om
hur hans häst plötsligt tycktes få osläcklig
törst. När han vände sig om såg han att bakdelen på djuret blivit fristående (skyddsgaller i slottsportal hade fallit ner/sänkts
och kapat hästen) så att vattnet rann ut lika
fort som det intogs, se bild. Vissa personer
i hans bekantskapskrets började nerteckna hans mest fantasirika berättelser. När
dessa tryck började spridas väcktes givetvis läsarnas misstro mot sanningshalten
och Münchhausen drabbades av vanrykte, vilket förbittrade hans fortsatta liv. På
1950-talet började den engelske psykiatern
Richard Asher att använda beteckningen
Münchhausens fall/syndrom som diagnos
för de psykiskt störda patienter som fabulerade udda sjukdomssymtom och som på
så vis genomgått/tillförsäkrat sig ett otal
både operativa ingrepp och olika typer av
tyngre medicinska utredningar (22).
Nyhan, William *1926 amerikansk barn-

läkare som tillsammans med kollegan
Michael Lesch beskrev en medfödd ämnesomsättningsrubbning orsakad av störning i purinmetabolismen, Lesch-Nyhans
syndrom, se vidare under Lesch.

10. Mikulicz J. Ueber eine eigenartige symmetrische Erkrankung der Thränen- und
Mundspeicheldrűsen. Stuttgart: Beitr Chir
Fortsch Gewidmet Theodor Billroth 1892: 61030. (Artikeln innehåller flera kliniska bilder!
och inleds med påpekande om att en första fallrapport redan publicerats i Berliner klin Wschr
1888:759.)
11. Talal N. Historical overview of Sjögren’s syndrome. Clin Experiment Rheumatol 1994; 12
(suppl 11): S3-S4.
12. Yamamoto M et al. Clinical and pathological differences between Mikulicz’s disease and
Sjögren’s syndrome. Rheumatology 2005; 44:
227-34.
13. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/instance/2069566/
14. Lundborg G. Mannen bakom “den seende handen”: Erik Moberg. Läkartidningen 1994; 91:
1427-31.
15. http://en.wikipedia.org/wiki/Laurence-Moon_
syndrome
http://www.wrongdiagnosis.com/l/laurence_
moon_syndrome/intro.htm
16. http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=C16.131.077.509
17. Oldberg S. Om caput ulnae syndromets etiologi.
Opusc Med 1975; 20 (nr 4): 172-5. (Titeln till trots
så behandlar/diskuterar artikelns sista hälft publikationer om hyperostosis frontalis interna.)
18. Le Vay D. The history of orthpaedics. New Jersey: Parthenon Publishing group 1990: 597-8.
19. Åkermark C. Thomas G Morton. Botade patienterna – men fann ingen förklaring till smärtan.
Läkartidningen 1986; 83: 2315-6.
20. Muckle TJ, Wells M. Uticaria, deafness and amyloidosis; a new heredo-familial syndrome. Q J
Med 1962; 31: 235-48.
21. http://www.orpha.net/data/patho/GB/ukMWS.pdf
22. Carlsson Magnus. Hieronymus von Münchhausen. Ryttmästaren med berömmelse inom såväl
litteratur som medicin. Läkartidningen 1992; 89:
3845-7.

Historietecknare:
Ido Leden

Kristianstad

ReumaBulletinen Nr 76 • 1/2010

31

ANNONS

Rapport från
Reumatologseniorernas intressegrupp
Sammankallande i Reumatologseniorernas intressegrupp, Ylva
Lindroth, deltog som adjungerad i SÄL:s (Samfundet äldre läkare)
styrelsemöte i Norrköping den 25 sept 2009. Framkom vid detta
möte att SRF är den specialistförening som varit först ut (2006)
med att starta en seniorförening. Numera finns också sådana för
kirurger och ortopeder. Under mötet diskuterades aktiva seniorers behov av och rättighet till vidareutbildning. Många seniorer
yrkesarbetar helt eller delvis flera år efter fyllda 65. SÄLs vice
ordförande, Gunnar Sandberg, har kontakt med Sveriges Läkareförbund (SLF) och kommer att driva frågan om rättighet till
fortbildning av äldre gentemot arbetsgivare och berörda myndigheter. Detsamma gäller för pensionerade och icke yrkesverksamma kollegors rätt att fortsatt få förskriva läkemedel åt sig själva
och anhöriga (regelverket varierar mellan olika landsting). SÄL
bearbetar också SLF för att få en lösning på problemet med juridisk rättshjälp till yrkesarbetande medlemmar tillhörande kategorin 65+. Enligt nuvarande regler upphör möjligheten till hjälp/
skydd vid fyllda 65 år.
Noterades att det finns en ökad efterfrågan på mentorer och att
såväl yrkesverksamma som pensionerade seniorer med intresse
och lämplighet för denna roll har här en viktig uppgift. IPULS’
vd Björn-Ove Ljung (också adjungerad) meddelade att han ser
seniorer som en viktig resurs och nu pågår överläggningar mellan SLF och SKL (Sveriges kommuner och landsting) om seniorers potentiella roll i olika sammanhang och därmed behovet av
förändrade regelverk.
R-seniorerna hade som vanligt föreningsmöte i samband med
årets Riksstämman. Där diskuterades ovanstående frågor men
också vår egen ”webbsida”/länk på föreningens hemsida. I framtiden kommer mötesprotokollen att bli tillgängliga via denna länk
liksom påannonser om olika aktiviteter. Beslöts att till ReumaBulletinens redaktion framlägga förslag om artiklar av typ ”historiska
återblickar”. Diskuterades också möjligheten att arrangera ”social
långlunch” för intresserade seniorer samt tänkbar föreläsare till
SRF:s Vårmöte gällande mentorskap.
Rapportörer
IDO LEDEN OCH YLVA LINDROTH

Pottholtz funderingar enligt Tomas Weitoft

SRF:s STYRELSE 2010

Johan Bratt
Ordförande
Reumatologiska kliniken
D2:01
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
Tel 08-585 818 48
johan.bratt@karolinska.se

Boel Mörck
Vice ordförande
Reumatologiska kliniken
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg
Tel 031-342 10 00
boel.morck@vgregion.se

Per Salomonsson
Facklig sekreterare
Reumatologiska kliniken
Universitetssjukhuset
701 85 Örebro
Tel 019-602 19 23
per.salomonsson@orebroll.se

Lars Cöster
Kassör
Reumakliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
Tel 013-22 28 49; 22 20 00 vx
lars.coster@lio.se

Carl Turesson
Vetenskaplig sekreterare
Reumatologiska kliniken Malmö–Lund
Universitetssjukhuset MAS
205 02 Malmö
Tel 040-33 24 19
Carl.turesson@mayo.edu

Roger Hesselstrand
Utbildningsansvarig
Reumatologiska kliniken Lund–Malmö
USiL
221 85 Lund
Tel 046-17 71 78; 17 16 19 vx
roger.hesselstrand@skane.se

Kajsa Öberg
Ledamot, representant
för läkare under utbildning
Reumatologkliniken
Falu Lasarett
791 82 Falun
Tel 023-49 01 17; 49 20 00 vx
kajsa.oberg@ltdalarna.se
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Protokoll Årsmöte
Svensk Reumatologisk Förening 2009
Stockholm 25 november
§1. Tomas Bremell förklarar årsmötet
öppnat.
§2. Kallelse och dagordning godkänns.
§3. Till mötesordförande väljs Tomas Bremell och till mötessekreterare Annika Teleman.
§4. Till justerare av mötesprotokollet väljs
Birgitta Nordmark och Elisabet Lindqvist.
§5. Inga övriga frågor anmäls.
§6. Styrelsens årsberättelse godkänns med
justering av SPUR-inspekterade enheter.
Rättning kommer att göras.

Anne Carlsson från Reumatikerförbundet avtackar avgående ordförandeTomas Bremell och överlämnar en
gåva som tack för gott samarbete mellan SRF och RF.

§7. Ido Leden föredrar revisorernas berättelse och styrelsen beviljas ansvarsfrihet..

§13. Årsmötet beslutar om oförändrad årsavgift för 2010, 500 kr för medlemmar och
300 kr för associerade medlemmar.

§8. Till ny styrelse väljs
Johan Bratt, ordförande, för två år,
Boel Mörck, vice ordförande, för två år,
Carl Turesson, vetenskaplig sekreterare,
omval för två år,
Per Salomonsson facklig sekreterare, för
två år,
Lars Cöster kassör, för ett år,
Roger Hesselstrand regional studierektorsamordnare (ett år kvar),
Kajsa Öberg representant för läkare under
utbildning (ett år kvar).
§9. Till revisorer väljs Ido Leden (ett år
kvar) och Rolf Oding, omval för två år.
Suppleant Bernhard Grewin (ett år kvar).
§10. Till representant med suppleant till
Läkarsällskapets fullmäktigeförsamling
väljs Johan Bratt med Boel Mörck som
suppleant.
§11. Till valberedning väljs Ingrid Lundberg och Solveig Wållberg Jonsson omval för två år, samt Jörgen Lysholm (ett år
kvar).

§14. Strategifrågor.
SPUR-inspektioner, Bernhard Grewin redogjorde för genomförda och kommande
inspektioner. Till nästa årsskifte kommer
samtliga enheter att vara inspekterade enligt genomförd 5-årsplan. Annika Teleman
ersätter Eva Nitelius som inspektör. De två
senaste inspektionerna är gjorda enligt ny
modell som anpassats till den nya målbeskrivningen för ST.
Rapport från arbetsgrupper/studiegrupper, Johan Bratt informerar kort om att
flertalet arbetsgrupper inlämnat årsredogörelser. Dessa kan återfinnas på hemsidan.
Annika Teleman redogör för bakgrunden
till nytt stadgeförslag. Förslaget diskuteras och godkänns med smärre redaktionella förändringar. De nya stadgarna ska
godkännas av Svenska Läkaresällskapet
och Sveriges Läkarförbund innan de kan
träda i kraft. Se bilaga.
§15. Utmärkelser.
Till Årets ledstjärna har Ola Börjesson
valts, den första ST-läkaren, se bilaga.

Annika Teleman avtackades.

Till ny hedersmedlem inväljs Helena
Zymler Svantesson, se bilaga.
Wyeths stipendium för yngre forskare har
tilldelats Lars-Erik Kristensen.
SRF-stipendium har tilldelats Cecilia Engdahl för bästa basala abstract och Saedis
Saevarsdottir för bästa kliniska abstract.
§16. Inga motioner har inkommit.
§17. Övriga frågor, Anne Carlsson från
Reumatikerförbundet avtackar avgående
ordförande Tomas Bremell och överlämnar en gåva som tack för gott samarbete
mellan SRF och RF.
§18. Avgående styrelseledamöter Tomas
Bremell och Annika Teleman avtackas.
§19. Årsmötet avslutas.
Annika Teleman
Mötessekreterare
Birgitta Normark
Justerare
Elisabet Lindqvist
Justerare
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AKTUELLA Avhandlingar

Systemic lupus erythematosus and rheumatoid arthritis
Analyses of candidate genes, involved in immune functions, for susceptibility and severity
Martin Johansson
Department of Public Health and Clinical Medicine, Rheumatology, Umeå University
Disputation: Fredagen 22 januari 2010
Fakultetsopponent: Professor Ingrid Lundberg, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Systemic lupus erythematosus (SLE) is
an autoimmune rheumatic disease with
systemic manifestations characterized by
auto-antibodies directed against different
parts of the cell nucleus including DNA,
histones and ribosomes. The systemic inflammation can cause damage to multiple
organs, e.g., kidneys, skin, heart, lungs and
the nervous system. Rheumatoid arthritis
(RA) is another autoimmune rheumatic
disease characterized by auto-antibodies, mainly directed against the Fc-part
of immunoglobulin G (rheumatoid factor
(RF)) but also against citrullinated peptides/proteins (ACPAs). The inflammation in RA primarily involves the joints
resulting in inflamed synovial tissue and
destruction of cartilage. The aetiology of
both SLE and RA is unclear but there is
a genetic contribution predominantly of
genes involved in inflammation. The diseases are believed to be multifactorial, or
complex, meaning that multiple genes interact with environmental, infectious and
hormonal factors, thus increasing the risk
of developing disease.
The aim of this study was to investigate different candidate genes involved in
functions of the immune system and their
relationship with SLE and RA susceptibility and severity.
The patients and controls were from
the four northernmost counties of Sweden, which is a fairly homogenous population well suited for genetic studies. Two
single nucleotide polymorphisms (SNPs)
in the oestrogen receptor α (ESR1) gene
were analysed in SLE. No association was
found between the SNPs and SLE per se
however the minor alleles (PvuII C and
XbaI G) were associated with skin manifestations and later disease onset, thus
representing a milder form of the disease.
A SNP in the programmed cell-death 1
(PDCD1) gene, which codes for PD-1, an
inhibitory molecule involved in T-cell activation, was studied. No association was
seen between the risk allele (PD-1.3A) and
SLE susceptibility but a strong association was found with renal disease. A risk
allele of the protein tyrosine phosphatase

non-receptor type 22 (PTPN22) gene that
codes for a protein called Lyp which acts
as a negative regulator of T-cell receptor
(TCR) signalling was significantly associated with SLE in three different case-control sets across Sweden. Both PDCD1 and
PTPN22 were independently associated
with renal disease. The PTPN22 gene has
been associated with numerous autoimmune diseases and was evaluated in another auto-antibody producing disease,
RA. From the Medical Biobank of northern Sweden samples donated before the
development of symptoms of RA were
identified. In these individuals, who subsequently developed RA, the 1858T risk
allele in combination with ACPAs gave a
high relative risk (>132) for developing RA.
The association between PTPN22 and RA
was confirmed in a larger material of patients with early RA. The 1858T allele, of

the three SNPs investigated, was shown to
be the true risk allele associated with autoantibody positive RA. A functional role of
PTPN22 in TCR-mediated activation of T
cells from patients with SLE and RA was
not demonstrated.
In conclusion, minor alleles of two
SNPs in the ESR1 gene were associated
with a milder form of SLE. The risk allele
in the PDCD1 gene was associated with renal disorder in SLE. The risk allele 1858T
of the PTPN22 gene was associated with
SLE, particularly with renal disease. The
1858T allele in combination with auto-antibodies was a risk factor for developing
RA. In early diagnosed RA, the 1858T allele was highly associated with RA and in
particular with auto-antibody positive RA.
Key words: SLE, RA, oestrogen, renal disorder,
ESR1, PDCD1, PTPN22, association, severity
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Objective: To investigate (i) the performance and agreement between various activity indices and response criteria in
TNF-blockade of RA; (ii) the predictive
ability of different response criteria and
disease activity states regarding continuation of anti-TNF treatment of RA; (iii) Euro-QoL-5-dimensions utility development
during TNF blockade of RA, PsA and SpA.
Also, (iv) to develop a simple, utility-based
outcome measure, the number needed to
treat per quality adjusted life year gained
(NNQ) and apply it in RA, PsA and SpA patients on anti-TNF treatment.
Methods: Data were retrieved from
the South Swedish Arthritis Treatment
(SSATG) register. In patients with RA,
PsA and SpA commencing treatment with
adalimumab, etanercept or infliximab,
date of treatment start and stop, core set

variables and EQ-5D were recorded, and
various activity indices, responses and
EQ-5D utility were calculated. Descriptive statistics and completer analysis were
used. The NNQ was calculated as the inverted value of the area under the utility
gain curve for one year.
Results: Agreement between RA response criteria was poor at the individual
level, except at the ACR20/overall level.
Disease states exhibited moderate or good
agreement at all levels and for most criteria sets, except for remission. Response at
ACR20/overall and ACR50/good/major
level was found to significantly predict
treatment continuation, for most indices already after 6 weeks. EQ-5D utilities
improved rapidly (at 2 weeks in RA and
PsA) and remained stable over 5 years in
TNF blockade of RA, PsA and SpA. NNQ

for TNF blockade of RA, PsA and SpA and
was found to be 4–6, irrespective of diagnosis and treatment course order.
Conclusions: Response criteria are less
suitable for use in individual patients in
routine care than disease activity states
in RA. By contrast, they are often useful
as predictors of continued TNF blockade.
EQ-5D utility rises almost instantaneously in TNF blockade and remains stable in
RA, PsA and SpA patients remaining on
therapy. NNQ is easy to calculate and understand and performs well across 3 diagnostic entities.
Key words: Outcome; disease activity; response;
health related quality of life; agreement; treatment
continuation; utility development; rheumatoid arthritis; psoriatic arthritis; spondyloarthritis; TNF
blockade; observational study
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Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory disease. Besides symptoms
from the joints, changes in body composition and reduced bone mineral are common. Increased fat mass (FM) and loss of
muscle mass contribute to increased morbidity and mortality. The aim of this thesis
was to study the impact of inflammation
and medical treatment on body composition and bone mineral density (BMD) in
patients with RA.
The work is based on two cross-sectional studies in established RA and two
prospective, randomized studies in early RA, analysing the effects of glucocorticoids (GCs) and anti-TNF therapy,
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respectively. The patients were assessed
clinically and by assays, such as markers of
bone remodelling, insulin-like growth factor-1 (IGF-1), apolipoproteins, leptin and
adiponectin. Dual X-ray energy absorptiometry (DXA) was performed and fat free
mass index (FFMI, kg/m2) and fat mass
index (FMI, kg/m2) were calculated.
Low fat free mass (FFM), below the
10th percentile of a reference material,
was frequent. The highest frequency, 50%,
was found in RA inpatients and was associated with high disease activity, physical disability and low bioavailable IGF-1.
The proportion of outpatients with established disease that had low FFM was 38%

and in patients with early RA 19%. Between 34 and 45% of the patients had high
FM, above the 90th percentile of the reference population, and 80% had FM% corresponding to overweight or obesity. The
frequency of osteoporosis was 26–28% in
established RA and 9% in early RA. In established RA, patients with long-term GC
therapy had higher FM than those without,
whereas BMD in lumbar spine and femoral
neck did not differ between patients treated with GC and those not. Further, there
was no significant difference between the
treatment groups in the markers of bone
formation. In contrast, in the prospective
study in early RA, GC treatment was asso-
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ciated with a rapid decrease in the marker
of bone synthesis during the first 3 months
in contrast to patients not treated with GC.
Also the markers of bone resorption decreased and it seemed that GC treatment
could counteract the negative impact of
inflammation on bone tissue, as BMD in
femoral neck was preserved after 2 years
treatment. However, GC treatment could
not prevent bone loss in spine in postmenopausal women, where BMD decreased
significantly more than in those not treated with GC. Treatment with TNF antagonists was associated with a significant
increase in FM after 2 years, an increase

that was not found in patients treated
with a combination of disease modifying
anti-rheumatic drugs (DMARDs), despite
similar reduction of disease activity. The
increase of FM seemed thus to be a specific effect of anti-TNF blockade and was
not associated with an atherogenic lipid
profile. Further, levels of leptin and adiponectin increased, of which adiponectin
normally is associated with improved insulin sensitivity and endothelial function.
This may at least partially explain the reduced frequency of CVD found when disease activity is reduced in RA, also when
anti-TNF therapy is used.

In conclusion, a large proportion of
RA patients have changes in body composition, which contribute to increased
morbidity and mortality. GC treatment
is associated with increased FM and can
counteract the negative impact of inflammation on bone but need special attention to postmenopausal women. Anti-TNF
therapy also increases FM but at the same
time increases adiponectin, which have favourable effects on CVD risk factors.
Key words: rheumatoid arthritis, body composition, glucocorticoids, TNF-antagonists, insulinlike
growth factor-1, leptin, adiponectin
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Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory disease that is characterised
by symmetric polyarthritis leading to progressive joint destruction. The aim of this
thesis was to contribute to better knowledge of the etiology of RA by investigating the importance of the inflammatory
reflex, childhood infections and early life
exposures as risk factors for RA, based on
four epidemiological studies.
In the first study we explored the importance of birth characteristics and infections during the first year of life on the
risk of later RA and juvenile idiopathic arthritis (JIA). Using data from the Swedish
Hospital Discharge Register, the Swedish
Early Rheumatoid Arthritis Register and
the Swedish Medical Birth Register, we
conducted two parallel case-control studies on 333 cases of “early adult onset” RA
and 3334 cases of JIA, and four matched
controls per case. We noted an increased
risk for JIA and rheumatoid factor (RF)
negative RA following hospitalisation for
infection during the first year of life. A
somewhat reduced risk for RA was suggested for low birth weight, being small
for gestational age and preterm birth.
In the second study we aimed to confirm, in a larger study population, the role
of infections during early childhood on
the risk of developing RA and to extend
the assessment of infections to encompass

infections throughout childhood. We performed a case-control study using 3038
RA cases, born 1949 or later, identified in
the Early Rheumatoid Arthritis Register,
and five matched population based controls per case. Exposure information was
retrieved from the Swedish Hospital Discharge Register. Overall, hospitalisation
for any infection before 16 years of age was
associated with an increased risk of developing RA. No overall difference was noted
between RF positive and RF negative RA
although RF negative RA was associated
with infections during the first year of life
and RF positive RA was associated with
infections at 8 to15 years.
In the third study we aimed at exploring the role of the inflammatory reflex on
the risk of RA. In two parallel case-control
studies of 63 092 prevalent and 2548 incident RA cases identified in the Swedish
Hospital Discharge Register and Swedish
Early Rheumatoid Arthritis Register respectively, and matched population based
controls, we assessed the association between surgical vagotomy and subsequent
risk of developing RA. Vagotomy had no
effect on the risk of developing RA.
In the fourth study we searched to investigate the role of the inflammatory reflex in humans indirectly, through the effect
of nicotine. Using a design where we compared disease risks associated with smok-

ing and with use of moist snuff, we aimed to
disentangle the role of nicotine from the effect of other inhaled components of tobacco smoke on the development of chronic
inflammation. We conducted a retrospective cohort study on the risk of RA, ulcerative colitis, Crohn’s disease, sarcoidosis and
multiple sclerosis associated with smoking and use of moist snuff, using a uniquely
large cohort of 277 777 Swedish construction workers, who provided prospectively collected information on tobacco using
habits between 1978 and 1993. Cross-linkage to the Swedish Hospital Discharge
Register provided information on occurrence of disease outcome. Our results confirm and extend previous observations
that smoking is a risk factor for (RF positive) rheumatoid arthritis, Crohn’s disease
and multiple sclerosis, that quitting smoking reduces these risks, that smoking cessation increases the risk of ulcerative colitis
and that smoking reduces the risk of sarcoidosis. In sharp contrast, we noted no
evidence of any association between use of
moist snuff and the risk of either of these
chronic inflammatory diseases, with the
exception of a borderline increased risk for
MS, together indicating no major effect of
the inflammatory reflex in the etiology of
chronic inflammatory diseases.
ISBN 978-91-7409-698-9
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