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Behandling av reumatoid artrit
handlar om år, inte veckor

Enbrel – bibehållen effekt 1-4
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Enbrel är receptbelagt (Rx) och ingår i förmånssystemet (F). Indikation: Enbrel är en löslig, human TNF-receptor godkänd för RA, JIA, AS, PsA, plackpsoriasis och plackpsorisasis hos barn och ungdomar. Dosering 
vid RA, PsA och AS: 25 mg två gånger per vecka som s.c injektioner, alternativt 50 mg en gång per vecka. Dosering vid JIA: 0,4 mg/kg (upp till högst 25 mg per dos) två gånger per vecka. Dosering vid plackpsoriasis: 
25 mg två gånger per vecka eller 50 mg en alt. två gånger per vecka i upp till 12 veckor. Därefter 25 mg två gånger per vecka eller 50 mg en gång per vecka i upp till totalt 24 veckors behandlingstid alternativt kontinuerlig 
behandling. Ges som s.c injektioner. Dosering vid plackpsoriasis hos barn och ungdomar: 0,8 mg/kg (upp till högst 50 mg per dos) en gång per vecka i upp till 24 veckor. Förpackning: Pulver och vätska till 
injektionslösning 4 x 25 mg, injektionsflaska + förfylld spruta. Pulver och vätska till injektionsvätska 4 x 25 mg/ml, lösning för användning till barn. Injektionsvätska 4 x 25 mg, lösning i förfylld spruta. Injektionsvätska 
4 x 50 mg, lösning i förfylld spruta. Injektionsvätska 4 x 50 mg, lösning i förfylld injektionspenna. Pulver och vätska till injektionsvätska, 4x10mg, lösning för användning till barn (tillhandahålls för närvarande ej). 
För mer information, inkl. prisuppgift, se www.fass.se. SPC 2011-11-09.

Referenser: 1. Hetland et al. Direct Comparison of Treatment Responses, Remission Rates, and Drug Adherence in Patients With Rheumatoid Arthritis Treated With Adalimumab, Etanercept, or Infliximab Arthr & Rheum;  
Vol 62, No 1, Jan 2010, 22-32 2. Singh, CMAJ.2009 Nov 24.18(11):787-96. E-pub 2009 Nov 2. Singh et al. A network meta-analysis of randomized controlled trials of biologics for rheumatoid arthritis: 
a Cochrane overview. Can Med Assoc J.2009 3. Lysholm J, Kliniken för Reumatologi, Falu lasarett, Poster Riksstämman 2010, Kliniska prediktorer för långvarig (5 år)/framgångsrik behandling med biologiskt läkemedel vid 
reumatisk sjukdom 4. Klareskog et al. Assessment of long-term safety and efficacy of etanercept in a 5-year extension study in patients with rheumatoid arthritis.Clin Exp Rheumatol 2011 Mar-Apr;29(2):238-47. Epub 2011 
Apr 19. 5. Tandvårds- och läkemedelsverket, www.tlv.se

Enbrel® (etanercept) var ett av de första biologiska läkemedel som registrerades för behandling av Reumatoid 
Artrit. 1992 inkluderades den första patienten i de kliniska studierna. Med 19 års erfarenhet publiceras nu 
data från flera register runt om i Europa som visar att Enbrel har god Drug Survival dvs bibehållen effekt och 
god säkerhet över tid.
 
Enbrel ger möjlighet till en säker och långvarigt effektiv behandling.1-4
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Referenser: 1. Produktresumé Alvedon 665 mg, 2010-01-13. 2. Benson M et al. J Int Med Res 2009;37:1321-1335. Alvedon® 665 mg tablett med modifierad frisättning (paracetamol). Analgetikum, antipyre tikum. Indikationer: Används vid huvudvärk, 
tandvärk, feber vid förkylnings sjukdomar, menstruationssmärtor, muskel  och ledvärk, som analgetikum vid reumatiska smärtor och hyperpyrexi. Speciellt avsedd för långvariga smärtor eller andra tillstånd som kräver kontinuerlig dosering. Varningar 
och  försiktighetsmått: Försiktighet vid leversjukdom. Bör ej kombineras med andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol (t. ex. kombinationsläkemedel). Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig lever-
skada. Vid hög feber, tecken på sekundär infektion eller om symtomen varar längre än 3 dagar, skall behandlingen omvärderas. Status/förmån: Receptbelagd, förmån: Alvedon® 665 mg: 100 st. För kompletterande information och aktuellt pris, se 
www.fass.se. Alvedon® är ett varumärke som tillhör GlaxoSmithKline koncernen. Informationen är baserad på produktresumé 2010 -01- 13 (Alvedon® 665 mg). GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, Box 5196, 200 71 Malmö. Tel 020–22 66 70.

Receptbelagda Alvedon 665 mg skiljer sig från övriga
Alvedonprodukter genom en särskild 2-stegsformula.1

Tabletten har en modifierad frisättning utformad i två  
lager, med en snabbt och en långsamt utsöndrad mängd  
paracetamol. Det ger en uthållig smärtlindring i upp till  
8 timmar. Med Alvedon 665 mg har du möjlighet att för-
skriva en behandling med bara 3 doseringar per dygn,  
som passar väl in i patientens dagliga rutiner.2

    Vi kallar den för ”läkarens” paracetamol.

”Läkarens”

paracetamol

[Receptbelagd]

Alvedon® 665 mG (pARAcetAmol)
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Mer information och anmälan:  www.dagensmedicin.se/seminarier

Dagens Medicin bjuder in till en temadag för kunskapsutbyte och diskussion om behandling, 
prioriteringar och resursfördelning vid kroniska infl ammatoriska sjukdomar i rörelseorganen. 
Ett aktuellt program med nyheter, debatt, fördjupning och goda exempel från verksamheten.

Diskussion: Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer – hur påverkas vardagen för patienter 
och verksamhet?

Fördjupning: Tio år med biologisk behandling – vilka utmaningar återstår?
Goda exempel: Nytänkande på reumatologkliniken ger mer tid för de svårast sjuka.

REUMATOLOGIDAGEN 2012

Onsdag 28 mars,
kl 10.00–16.30
Bonnier Conference Center, 
Stockholm

Deltagaravgift: 895 kr + moms för prenumeranter på Dagens Medicin. Ordinarie pris 1 195 kr + moms. 
Obs! Dessa priser gäller endast anställda och förtroendevalda i sjukvården. 

Medverkande:

Mats Eriksson (M), 
Region Halland, 
ordförande i SKL:s 
sjukvårdsdelegation.

Boel Mörck, 
verksamhetschef, 
reumatologkliniken, 
Sahlgrenska universitets-
sjukhuset, Göteborg.

Lennart Jacobsson, 
professor i reuma-
tologi, Sahlgrenska 
universitets sjukhuset, 
Göteborg.

Anne Carlsson, 
ordförande, 
Reumatikerförbundet.

Carl Turesson, docent 
och överläkare, sektio-
nen för reumatologi, 
Skånes universitets-
sjukhus.

Lars-Erik Holm, 
generaldirektör, 
Socialstyrelsen.

GODA NYHETER FÖR ONDA LEDER?

PARTNER ARRANGÖRER 

   

REDAKTÖR Tomas Bremell

Välkommen till årets första nummer!

ReumaBulletinen går nu in på fjärde 
året med Mediahuset som samar-
betspartner. Vi får mycket positiv 

respons på utvecklingen av tidningen un-
der åren 2009–2011 och hoppas fortsätta 
utveckla vårt koncept. Vi har – sedan 2010 
– fått efterföljare i form av Norsk Rheuma-
bulletin och vad det lider kanske fler län-
der i Norden blir intresserade av detta sätt 
att göra en utåtriktad föreningstidskrift.

Nummer 1/2012 av ReumaBulletinen 
innehåller en presentation av tre nya sty-
relseledamöter och dessa skriver också 
sina resp. brev – ledaren (Ralph Nisell), 
brev från vetenskaplige sekreteraren 
(Anna Rudin) och brev från utbildningsan-
svariga (Ann Knight och Johan Karlsson). 

Vi har ett fylligt ST-tema med krönika 
av Ioannis Parodis, cartoon och en artikel 
om de långa väntetiderna på Socialstyrel-
sen för att få ut specialistkompetens.

I SeRIeN FORSkNING OcH FRAMTID diskute-
rar Lars Klareskog framtida behandlingar. 
Vi tycker att vi redan har varit med om en 
revolution inom vår specialitet, men detta 
är nog snarare slutet på början än början 
på slutet. Måhända kommer dagens ST-

läkare att som 60-åriga överläkare le lite 
överslätande över hur primitivt vi år 2012 
behandlade våra patienter.

DeBATTeN OM VILkA kRAV som skall stäl-
las på specialsjuksköterska i reumatologi 
fortsätter med ett inbjudet inlägg från dis-
puterade sjuksköterskan Elisabeth We-
lin-Henriksson. Fler inlägg är välkomna 
i debatten om vilka krav som skall ställas 
på en specialsjuksköterska i reumatologi.

Per Lundblad har gjort fylliga reporta-
ge från såväl Riksstämman som Register- 

och Riktlinjedagarna. Dessa möten fyller 
en viktig funktion för vår specialitet. Jag 
vill framförallt uppmärksamma på den 
process vi har för årliga uppdateringar av 
riktlinjer med en förankring och kvalitet 
som nog inte har någon motsvarighet inom 
någon annan specialitet.

Historia med Ido kommer under år 
2012 att fokusera framförallt på sjukdoms- 
och läkemedelshistoria. Detta nummer 
bjuder på en personlig historia om sklero-
dermi av Roger Hesselstrand.

Månadens reumatologenhet i detta 
nummer är Växjö som rest sig från att ha 
varit reumatologisk glesbygd präglad av 
stafettläkare till att idag ha tre specialister 
och en ST-läkare. Starkt jobbat!

Därutöver finns avhandlingar, Pott-
holtz och information om Läkaresällska-
pets samlevnadsprojekt, samt annonser 
för vårmötet i Malmö 18–20 april, Riks-
ST-dagar i Skåne 3–4 maj, Cutting Edge 
27 september m.m.

Vi ses på vårmötet!

TOMAS BReMeLL
Redaktör

Arrangörer: Dagens Medicin, Svensk Reumatologisk Förening och Reumatikerförbundet. Partners: MSD och Pfizer.
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Metoject® 50 mg/ml
Metotrexatf yllda sprutor med fast kanyl och liten volym (0,15-0,60 ml)

Indikati oner: Metoject® 50 mg/ml är indicerat för behandling av akti v reumatoid artrit hos vuxna pati enter, polyartriti ska former av svår, akti v 
juvenil idiopati sk artrit, när behandling med NSAID-preparat (icke-steroida anti infl ammatoriska läkemedel) gett  inadekvat svar, svår terapire-
sistent handikappande psoriasis som inte svarar adekvat på andra terapiformer såsom fototerapi, PUVA och reti noider, och svår psoriasisartrit 
hos vuxna pati enter.
Förpackningsstorlekar: Förfyllda sprutor innehållande 0,15 ml (7,5 mg), 0,20 ml (10 mg), 0,25 ml (12,5 mg), 0,30 ml (15 mg), 0,35 ml (17,5 mg), 
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Metoject ges som injekti on 1 gång per vecka. Individuell dosering.
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För fullständig produkti nformati on och priser hänvisas ti ll www.fass.se
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- fast kanyl
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15 mg

Metoject® 50 mg/ml 
fi nns nu i 9 doser!
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ORDFÖRANDE Ralph Nisell

»Vi kan bli modell och ledande 
för många andra kliniker, inte 
bara nationellt utan även långt 

utanför vårt lands gränser. 
Det finns med andra ord 

potential att vår specialitet 
kan komma att växa betydligt 

framöver.«

Ett hedersamt uppdrag!
Det är med stor ödmjukhet jag tar 
mig an detta hedersamma uppdrag 
att leda Svensk Reumatologisk Fören-
ing, dvs. i mina subjektiva ögon lan-
dets ”bästa” professionella förening 
för läkare, forskare och andra som är 
intresserade av att stödja och utveck-
la reumatologin i Sverige. Som SRF-
ordförande får jag således ett av de 
finaste och bästa uppdrag man kan 
ha inom svensk reumatologi.

Först vill jag passa på att tacka av-
gående ordförande Johan Bratt 
för ett mycket gott och professi-

onellt ledarskap under de senaste åren. 
Även vetenskaplige sekreteraren Carl Tu-
resson avslutade sitt uppdrag i föreningen 
i samband med årsmötet i månadsskiftet 
november/december förra året. Även han 
har utfört ett mycket gott och gediget ar-
bete, och på ett föredömligt sätt. Carls er-
sättare såsom vetenskaplig sekreterare i 
styrelsen är professor Anna Rudin från Gö-
teborg och vi har ytterligare en ny ledamot 
i styrelsen, nämligen Ann Knight som är 
verksamhetschef i Uppsala. För närmare 
presentation av oss nya i styrelsen hänvi-
sas till annan plats i detta nummer av Bul-
letinen. 

DeT FINNS MÅNGA VIkTIGA och pågående 
projekt inom svensk reumatologi, bl.a. hur 
bedriva bra forskningsverksamhet och re-
krytering, utveckla samarbetet med såväl 
industrin (läkemedelsbolag) som patient-
föreningar (Reumatikerförbundet), optime-
ring av klinisk verksamhet och rekrytering 
av ST-läkare, internationellt utbyte, m.m. 
Enligt min syn kan man sammanfatta de 
tre största utmaningarna så här:

1. Positionering av reumatologin, dvs. 
med vad och hur ska vi arbeta i framtiden?

2. Rekrytering till reumatologin, dvs. 
hur kan vi utveckla och locka framtidens 
medarbetare till vår specialitet?

3. Utveckling av reumatologin, dvs. hur 
kan vi optimera forskningsverksamhet och 
kunskapsimplementering och samtidigt 
engagera både professionen inom vården 
(reumatologer, sjuksköterskor m.m.) och 
utanför, dvs. ”våra kunder” (patienter, pa-
tientföreningar, samhälle). 

för oss och aktivt rekrytera så att vi får in 
nya krafter och växer på ett bra sätt.

ANGÅeNDe PUNkT 3 – som exempel kan jag 
nämna våra register. Det är dessvärre inte 
bara jag som har haft svårt att förstå hur 
våra register är uppbyggda och organise-
rade och vad skillnaden är mellan t.ex. SRR 
(Svenska Reumatologi Register) och SRQ 
(Svenska Reumatologi Qualitets register) 
och ARTIS (Anti Reumatisk Terapi i Sveri-
ge). Ny organisation för svenska reumato-
logiregister är på gång, och förhoppningen 
är att det ska bli bra och tydligt, och det är 
jag övertygad om att det kommer att bli. De 
svenska registrena har liknats vid en guld-
gruva, här finns nästan hur mycket som 
helst och av stort värde att gräva fram. Se-
naste registerliknelsen, som kom upp i da-
garna som gick, är den oslipade diamanten 
som bara väntar på att få rätt behandling 
och få skina. Om det är guld eller diamant 
eller bådadera vi har i våra register kan 
man fundera på, men hur som helst, här 
finns enormt stora möjligheter för svensk 
reumatologi och vår framtid.

NäR JAG FUNDeRADe PÅ vad jag skulle skriva 
i denna min första ledare kändes det till en 
början svårt. Vad ska jag ta upp? Hur ska 
jag lägga tonen och hur skriver man en le-
dare? Maila mig gärna och säg vad du tyck-
er. Feedback är den positiva utvecklingens 
moder. 

När jag nedtecknar detta är det i slutet 
av januari, mörkret ligger tungt och det är 
tre minusgrader i ett bistert Stockholm 
och vi har just avslutat Register- och Rikt-
linjedagarna. Energin är hög och stäm-
ningen god inom svensk reumatologi och 
många bra idéer finns att förverkliga. Ser 
fram emot att träffa så många som möjligt 
av er vid vårmötet i Malmö i april, då våren 
har kommit och sommaren närmar sig. Det 
är med stor ödmjukhet jag tar mig an detta 
hedervärda uppdrag att leda Svensk Reu-
matologisk Förening. 

RALPH NISeLL
Ordförande SRF

ralph.nisell@karolinska.se

ANGÅeNDe PUNkT 1 – vår specialitet har för-
modligen särskilt bra möjligheter pga. de 
speciella förutsättningar som finns i Sve-
rige. Vi kan bli modell och ledande för 
många andra kliniker, inte bara nationellt 
utan även långt utanför vårt lands gränser. 
Man kan också fundera på hur reumato-
login kommer att se ut om tio år. Förmod-
ligen fortsätter den positiva utvecklingen 
med än mer effektiva behandlingar av in-
flammationssjukdomar. Och kanske har vi 
även nya medicinska möjligheter att be-
handla artros som då, i så fall, till stora de-
lar hamnar inom reumatologin. Det finns 
med andra ord potential att vår speciali-
tet kan komma att växa betydligt framöver.

ANGÅeNDe PUNkT 2 – fortsätter vi inom 
reumatologin att vara bra och kan erbjuda 
spännande och utvecklande arbetsmiljöer 
kommer vi att kunna locka många duktiga 
och ambitiösa medarbetare till reumatolo-
gin för framtiden. Men för detta måste vi 
samtidigt vara proaktiva, dvs. göra reklam 
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HUMIRA®, Rx, F, (adalimumab), L04AB04, SPC 2012-01-20. Indikationsområden: Reumatoid 
artrit. Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit. Psoriasisartrit. Ankyloserande spondylit. Crohns 
sjukdom. Psoriasis. HUMIRA® fi nns som injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna/
spruta, 40 mg. För fullständig information om indikationer, kontraindikationer, försiktighet, 
biverkningar, pris och dosering, se Fass.se.

Referenser:
1. Smolen JS. Ann Rheum Dis 2011;70(suppl 3):259. 

Betydelsen av tidig behandling med Humira vid RA1.
På EULAR presenterades OPTIMA, den första globala Treat to Target-studien som utvärderat behandlingsstrategier 
hos patienter med tidig RA. Jämfört med enbart metotrexat, ger ett tillägg av Humira signifi kant bättre sjukdoms-
kontroll och en högre grad av klinisk remission hos patienter i mycket tidiga stadier av sjukdomen.1

Något som ökar förutsättningarna för ett liv på samma effekt som innan.

Livet på 
full effekt
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YNGRELÄKARREPRESENTANT Johan Karlsson
Ann Knight UTBILDNINGSANSVARIG

ett stort tack till Åsa Reckner Olsson 
för gott samarbete och förtjänstfullt 
arbete som utbildningsansvarig un-
der det gångna året! 

Nu tar jag, Ann Knight, över sta-
fettpinnen på denna position i 
styrelsen! Det ska bli roligt och 

spännande att delta i styrelsearbetet och 
mer specifikt få fördjupa mig i utbildnings-
frågorna, tillsammans med Johan. Efter 
många år som klinisk verksam reumato-
log och snart nio år som verksamhetschef 
i Uppsala ska det bli intressant och lärorikt 
att greppa utbildningen av reumatologer 
även ”från andra sidan”. Jag ser det som 
otroligt viktigt att vi fortsätter attrahera 
yngre kolleger till reumatologin och att vi 
också har en högkvalitativ, strukturerad, 
kontinuerlig vidareutbildning av våra spe-
cialister. Attraktionskraft får vi genom en 
bra ST-utbildning, lika över landet, goda 
arbetsvillkor och möjlighet till forskning 
och förkovran. Den väl genomarbetade 
målbeskrivningen är en utmärkt grund 
för detta. Men vi måste också på alla sätt 
synas som specialitet, t.ex. under grund-
utbildningen och under AT, men också i 
sjukvårds-Sverige i övrigt. Och det kom-
mande året ger oss många möjligheter att 
verka och att synas!

2012 BJUDeR SOM VANLIGT på ett digert pro-
gram i reumatologins tecken – SRF:s Vår-
möte på Börshuset i Malmö 18–20 april, de 
nationella ST-dagarna några mil därifrån 
vid havet i Höllviken 3–4 maj (se separa-
ta annonser) och Scandinavian Congress 
of Rheumatology med precourse för ST-
läkare i Köpenhamn 2–5 september, för att 
bara nämna några av höjdpunkterna! Det 
sistnämnda är ett helt nytt koncept med en 
kurs över två halvdagar (2–3 september), 
särskilt riktad till ST-läkare under senare 
delen av utbildningen. Totalt kommer 25 
kollegor från de nordiska länderna, varav 
sex från Sverige, att beredas plats. Trevlig 
satsning, och säkert ett ypperligt tillfälle 
att skapa regionala kontakter! Mer info bör 
ha gått ut innan detta går i tryck – om inte, 
kontakta din regionala studierektor. 

TeMAN FöR ÅReTS nationella ST-dagar blir 
Reumarehabilitering och Barnreuma-
tologi – det förra kanske mer livligt om-
debatterat än någonsin såhär i tider av 
”nationella riktlinjer för rörelseorganens 
sjukdomar”, det senare närmast lite oför-
tjänt bortglömt inom vuxenvärlden, men 
inte desto mindre viktigt att ha kunskaper 
kring. Även de juvenila artriterna blir som 
bekant ”vuxna” en dag… Vi ser fram emot 
att se så många som möjligt av er på plats i 
Höllviken, inte minst för diskussion kring 
vad SRF bör arbeta vidare med framöver. 
Som alltid hänvisar vi också till kalenda-
rierna på hemsidan (www.svenskreuma-
tologi.se) och i Reumabulletinens slut för 
information om ytterligare aktuella ar-
rangemang.

VAD GäLLeR FRAMTIDA UTBUD av SK- och SK-
liknande kurser, har beslut nyligen fattats 
att sträva efter att kunna erbjuda samtli-
ga de fyra centrala SK-kurserna (dvs. de 
som motsvaras av kurskrav i målbeskriv-
ningen – Artritsjukdomar, Inflammatoris-
ka Systemsjukdomar, Farmakoterapi och 
Immunologi) årligen med uppehåll vart 
fjärde år. Vi är medvetna om att verklighe-
ten inte motsvarat detta de senaste åren, 
men arbete pågår för att utöka kurstill-
gången. Ett stort tack till alla kursarrang-
örer – utan er hade ST-utbildningen inte 
varit möjlig! Beträffande kursen i inflam-
matoriska systemsjukdomar där plats-
tillgången varit särskilt kärv på senare år, 
kommer denna att ges dels som SK-kurs 
under hösten (med omvänd turordning), 
dels i SK-liknande format strax efter nyår-

et 2012/2013 (sedvanlig turordning). Som 
nämnts tidigare har SRF nyligen också in-
lett en diskussion med IPULS för att se 
över olika problem med antagningssyste-
met. En tanke härifrån är att utveckla ett 
system där man tidigt under ST får anmä-
la vilka kurser man önskar gå, för att alla 
på så vis ska kunna beredas plats. En klart 
intressant idé, men projektet är ännu bara 
i sin linda.

Nu lämnar vi snön bakom oss och sik-
tar mot vår!

ANN kNIGHT
Utbildningsansvarig

JOHAN kARLSSON
Yngreläkarerepresentant

Nytt år och ny laguppställning 
i SRFs styrelse

»Jag ser det som otroligt viktigt 
att vi fortsätter attrahera yngre 

kolleger till reumatologin 
och att vi också har en 

högkvalitativ, strukturerad, 
kontinuerlig vidareutbildning 

av våra specialister.«

Ordinarie: 
Stefan Bergman, Spenshult 
Nikolaos Marketos, Oskarshamn 
Karolina Larsson, Göteborg 
Vala Sigurdardottir, Falun 
Yulia Stennikova, Östersund 
 
Associerade: 
Carina Eklöw, Sollentuna 
Therese Östberg, Stockholm 
Andreas Fasth, Stockholm 
Catharina Gåfvels, Stockholm 
Esbjörn Telemo, Göteborg 
Annelie Bilberg, Göteborg 
Kaisa Mannerkorpi, Göteborg 
Cybèle Kristo, Norge

Nya medlemmar i SRF
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Simponi, effektiv, 
patientvänlig SmartJect, 
subkutan TNF-hämmare  
med månadsdosering*

för RA, PsA och AS

– allt i

http://www.reumatikerforbundet.org/start.asp?sida=10087

månatlig

www.simponi.se

Tel 08-578135 00

Simponi® (golimumab) 50 mg injektionslösning i förfylld injektionspenna och förfylld spruta. L04A, Rx, SPC 2011/09. Ingår i förmånen. Indikationer: 
Reumatoid artrit (RA): Simponi i kombination med metotrexat (MTX), är indicerat för: behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna när svaret på 
sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD), inklusive MTX, har varit otillräckligt. Behandling av svår, aktiv och progredierande reumatoid artrit hos 
vuxna som inte tidigare behandlats med MTX. Simponi, i kombination med MTX, har visats ge lägre progressionstakt av ledskada mätt med röntgen och visats 
förbättra fysisk funktion. Psoriasisartrit (PsA): Simponi, som monoterapi eller i kombination med MTX, är indicerat för behandling av aktiv och progredierande 
psoriasisartrit hos vuxna när svaret på tidigare sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD) har varit otillräckligt. Simponi har också visat sig förbättra 
den fysiska funktionen hos denna patientgrupp. Ankyloserande spondylit (AS): Simponi är indicerad för behandling av svår, aktiv ankyloserande spondylit hos vuxna 
som svarat otillräckligt på konventionell behandling. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Aktiv tuberkulos 
(TB) eller andra svåra infektioner såsom sepsis och opportunistiska infektioner. Måttlig eller svår hjärtsvikt (NYHA klass III/IV). Patienter ska testas för HBV infektion 
innan behandling med Simponi påbörjas. För fullständig information vid förskrivning samt priser och förpackningar se www.fass.se. 

Simponi: Registered trademark of Johnson & Johnson
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VETENSKAPLIGE SEKRETERAREN Anna Rudin

Ny vetenskaplig sekreterare tar över rodret

»Var och en har ett ansvar att 
för sjukvårdens företrädare 

bevisa nyttan som vården 
har av den akademiska 

kompetensen.«

Det var glädjande att valberedningen 
ville ge mig förtroendet att axla ar-
betet som vetenskaplig sekreterare i 
SRF efter carl Turessons framgångs-
rika fyra år med uppgiften. 

De som känner mig vet att jag inte 
har svårt för att bestämma mig 
och det hade jag inte heller den-

na gång. För att vara ärlig förstod jag inte 
då till fullo hur mycket arbete som ingick 
i uppdraget men jag ångrar mig absolut 
inte. Möjligheten att få inflytande över vik-
tiga frågor inom en av de mest dynamiska 
specialistföreningarna i Sverige överväger 
stort. Att få representera forskningsfrågor-
na inom SRFs styrelse är särskilt roligt med 
tanke på den snabba utveckling som sker. 

MIN eGeN VeTeNSkAPLIGA aktivitet befinner 
sig i zonen translationell forskning med 
inriktning på immunreglering. Avhand-
lingsarbetet utfördes på heltid på prekli-
nisk institution (medicinsk mikrobiologi 
och immunologi) direkt efter legitima-
tion. Som många andra ville jag pröva om 
jag fungerade som kliniker innan jag gick 
in i universitetsrollen, som för mig var en 
helt nödvändig fördjupning av yrkesrol-
len. Redan under doktorandtiden förstod 
jag att jag ville leda mitt eget projekt och 
påbörjade ett sådant parallellt med av-
handlingsarbetet. Detta resulterade i att 
jag snabbt lyckades få egen finansiering för 
min lön och därmed kunde börja min väg 
som självständig forskare och även bidra 
till det övriga akademiska arbetet. Paral-
lellt genomförde jag efter docentur spe-
cialisttjänstgöringen inom reumatologi 
från 2001 på deltid och 2009 blev jag reu-
matolog. Under samma period drev jag en 
egen forskargrupp med sammanlagt fem 
doktorander som skulle finansieras och 
handledas, samt undervisade och hade ett 
flertal förtroendeposter inom universite-
tet, vilket ledde till en adjungerad profes-
sur 2010. Det var stundtals en utmaning att 
få ihop allt men aldrig tråkigt. 

MeD DeTTA VILL JAG SäGA att jag har ett stort 
intresse och engagemang för att yngre 
medarbetare i alla akademiska vårdyrken 
ska påbörja sin forskarutbildning tidigt 
och stimuleras till att ta sig igenom alla 
steg från doktorand, via docentur fram 
till professur. Eftersom denna process tar 

lång tid, kanske i bästa fall 20 år om man 
parallellt ska utbilda sig i klinisk tjänstgö-
ring, är det en stor fördel att starta proces-
sen tidigt. Man måste räkna med att aktivt 
söka finansiering för sin lön och för sitt 
projekt och arbeta lite mer, men vinsten i 
form av personlig utveckling och inflytan-
de är väl värt denna insats. Från många håll 
hörs synpunkten att akademisk meritering 
inte längre är värt något i sjukvården, vil-
ket inte är helt sant. Var och en har ett an-
svar att för sjukvårdens företrädare bevisa 
nyttan som vården har av den akademiska 
kompetensen.

SRF HAR I SAMARBeTe med flera läkemedels-
företag ett antal stipendier och priser som 
syftar till att stimulera yngre forskare att 
fortsätta med sin självständiga forskning 
efter disputation och finansiera sin forsk-
ningstid och sitt projekt. Antalet har vux-
it över tid och ytterligare ett stipendium 
för yngre forskare befinner sig på ritbor-
det. Detta har medfört att allt fler nu börjar 
känna att de inte har överblick över dessa 
priser och stipendier, även professors-
kollegiet, som i flera fall engageras som 
utvärderare. För att underlätta för både 
sökande och utvärderare planerar jag att 
under våren samla denna information på 

ett överskådligt sätt på SRFs hemsida, in-
klusive en lista på alla tidigare pristagare. 
Jag kommer givetvis också att skicka ut in-
formation om stipendier riktade till yngre 
forskare till FFR via FFRs sekreterare, till 
professorskollegiet, verksamhetscheferna 
samt se till all utlysningarna alltid annon-
seras i närmaste utgåva av denna tidskrift. 
I detta nummer finns separat annons för 
Pfizers stora forskningsstipendium inom 
reumatologi där vi från och med i år tidi-
garelagt sista ansökningsdag till 2 maj av 
praktiska skäl. Observera att detta stipen-
dium i fortsättningen kommer att utdelas 
endast vartannat år ( jämna år).

BASeN FöR UTVeckLINGeN inom vård och 
behandling inom reumatologin är stora 
framsteg inom immunologisk och biotek-
nologisk grundforskning. Utan fri grund-
forskning hade de framsteg vi nu sett inom 
reumatologisk vård och behandling inte 
inträffat. För att dessa framsteg ska kunna 
komma till användning inom vården be-
hövs också tillämpad forskning i form av 
behandlingsstudier. Dessutom behöver 
vi registerforskning för att täcka de kun-
skapsluckor som kvarstår trots behand-
lingsforskning och för att undersöka hur 
forskningens framsteg implementerats 
i vården. Sist men inte minst behöver vi 
forskning om hur vården upplevs av pa-
tienterna. Många upplever att klyftan mel-
lan sjukvård och forskning ökat under de 
senaste 20 åren i och med att sjukvården 
inriktats på produktion och forskningen 
på grundvetenskaplig frontlinjeforskning 
i hård global konkurrens. För sjukhusled-
ningen är drivkraften att bli det mest ef-
fektiva sjukhuset och för forskningen är 
drivkraften att vara först och bäst i värl-
den. Det är därför inte konstigt att de två 
världarna ibland har svårt att mötas. Min 
övertygelse är att det inte bara är front-
linjeforskningen, s.k. excellent forskning, 
som är värdefull utan även den breda 
forskningen som vi klarar av att utföra på 
de flesta enheter. Det är av stort värde att 
det på alla enheter finns pågående forsk-
ning och akademiskt utbildad vårdperso-
nal. En orsak är att sådana enheter kan ha 
lättare att ta till sig och implementera nya 
akademiska landvinningar. Jag är över-
tygad om att patienterna vinner på detta 
även om vården kortsiktigt kan te sig min-
dre effektiv.
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Välkommen till
Svensk Reumatologisk
Förenings Vårmöte 2012

Onsdag
12.30-13.30 Lunch
 Arbete och rehabilitering vid reumatiska sjukdomar
15.00-15.30 Fika
 När i människans historia uppkom reumatisk sjukdom? Ido Leden
Kväll  Socialt program Malmö

Torsdag
08.00-10.00 Study groups möten och Future faculty studiebesök
10.00-10.30  Kaffe
 Vad händer innan debut av reumatisk sjukdom?
 Reumatisk sjukdom tidigt i livet
12.00-13.00 Lunch
 Ökar incidens och prevalens av kroniska sjukdomar över tid?
14.30-15.00 Kaffe
 Långtidsuppföljning av reumatisk sjukdom med fokus på mortalitet  

och kardiovaskulär komorbiditet
16.30  SRF möte + priser
Kväll  Socialt program i Lund

Fredag
08.30-10.00 Presentation avhandlingar 6 st nydisputerade
10.00-10.30 Kaffe
 Overview: cardiovascular aspects of rheumatic diseases, Deborah Symmons
 Rheumatology in 2020 and beyond: Arranged by Future faculty
11.55-12.05 Meliha Kapetanovic Future Faculty information
12.00-13.00 A new age dawning in the treatment of inflammatory arthritis? Iain McInnes
13.00-13.05 Summing up
 Box lunch

18-20/4, 2012 Malmö Börshus

Vårmötes ordnas tilllsammans med FRS. Sista anmälningsdag till 
lägre pris är 1/3 och sista anmälningsdag 20/3. Mer information 
finns på hemsidan www.SRF2012.se där man också anmäler sig.

Arrangeras av: Reumatologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus
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eN VIkTIG NATIONeLL AReNA för att presen-
tera all reumatologisk forskning, både den 
excellenta och den breda, är Svenska Lä-
karesällskapets Riksstämma. Programmet 
som arrangerades vid reumatologi 2011 var 
både omfattande och av hög kvalitet och re-
fereras utförligt på annan plats i ReumaBul-
letinen. Reumatologin hade som tidigare 
flest antal inskickade abstract, högt delta-
gande vid de muntliga sessionerna och vid 
postersessionen är det ett kreativt vimmel 
med intensiva diskussioner. Priset för bäs-
ta abstract inom basal forskning delades 
mellan Mei Zong vid Karolinska Institutet 
och Olof Berggren vid Uppsala Universitet. 
Anna Svärd vid Falu Lasarett vann priset 
för bästa abstract inom klinisk forskning. 

Flera stipendier inom reumatologi dela-
des också ut. Thomas Skogh vid Linköpings 
Universitet fick Pfizers stora forskningssti-
pendium inom reumatologi ”för innovativ 
och väl strukturerad forskning om anti-
kroppar och deras kliniska betydelse vid 
reumatoid artrit och systemisk lupus eryt-
hematosus”. Sara Nilsson vid Lunds Uni-
versitet fick MSDs reumatologistipendium 
”för högintressanta och lovande studier av 
komplementdysfunktion och genetik vid 
systemisk lupus erythematosus”. Vilija 
Oke från Karolinska Universitetet fick Pfi-
zers forskningsstipendium för yngre fors-
kare ”för lovande translationella studier av 
exogena faktorers betydelse för systemisk 
inflammation”. Stort grattis till alla! 

NäSTA NATIONeLLA VeTeNSkAPLIGA möte 
inom reumatologi är Vårmötet som i år går 
av stapeln i Malmö 18–20 april. Vid detta 
kommer två stipendier/priser att delas ut: 
Scandinavian Journal of Rheumatology-
priset samt SRFs stipendium till Andrzej 
Tarkowskis minne. Vi väntar med spän-
ning på besked vilka det blir. Författarna 
till bästa avhandlingarna inom reumatolo-
gi under året kommer också att få chansen 
att visa upp sig. Väl mött!

ANNA RUDIN,
Vetenskaplig sekreterare

Anna.Rudin@microbio.gu.se

Anna Rudin är ny vetenskaplig sekreterare 
i styrelsen för Svensk Reumatologisk För-
ening (SRF). Uppdraget som vetenskaplig 
sekreterare är en omfattande men samti-
digt stimulerande arbetsuppgift. Det inne-
bär att vara ansvarig för den vetenskapliga 
delen i föreningen, dvs. att arrangera det 
vetenskapliga programmet på Riksstäm-
man men även hjälpa till vid andra möten, 
att sköta kontakten med internationella 
forskare och framför allt landets reumato-
logiprofessorer, samt inte minst att admi-
nistrera alla SRFs priser + stipendier och 
förrätta prisutdelningar.

Efter gymnasiet som 17-åring blev det fem 
månaders segling i Västindien, och efter 
lite andra strapatser påbörjades sedan 
medicinstudierna i januari 1980, vid Sahl-
grenska i Göteborg. Att det så småningom 
skulle bli reumatologi för Anna blev inte 
tydligt förrän drygt 20 år senare, men mer 
om detta nedan.

Anna har som regel haft högt tempo 
och mycket aktivitet i tillvaron. Direkt ef-
ter studietiden och läkarexamen 1985 föd-
des de tre barnen i tät följd, vars förnamn 
alla börjar med stort A, som sin mamma 
Anna och även som mormor Ava, som var 
endokrinolog på Sahlgrenska. Anna blev 
tidigt intresserad av infektionssjukdomar 
och immunologi och arbetade i början av 
90-talet som underläkare på infektionskli-
niken Östra sjukhuset/Sahlgrenska. På-

började då även doktorandutbildning inom 
grundläggande vaccinforskning vilket led-
de till disputation 1996. Efter några års 
fortsatt forskning i Göteborg övergavs fa-
miljen och det blev post-doc-forskning un-
der nästan ett år i Perth, Australien. Men då 
hårt pressade maken ringer och är förtviv-
lad när andra barnflickan slutat, blev det 
dags att snabbt komma tillbaka till Sverige 
igen, säger Anna.

Ett ST-block påbörjas i klinisk immuno-
logi år 2000 men när Anna 2001 träffar 
Andrzej Tarkowski, dåvarande professorn 
i reumatologi på Sahlgrenska, blir Anna så 
inspirerad, både av honom och av hela det 
reumatologiska expansiva forskningsfäl-
tet, att hon byter till reumatologi istället. 
Kombinationen forskning och ST i reuma-
tologi passar Anna perfekt och med docen-
turen 2001 i bagaget leder Anna en egen 
grupp vid den reumatologiska forsknings-
avdelningen, med inriktning på immunolo-
gisk tolerans och dess mekanismer. Anna 
blir specialist i reumatologi 2009, och ad-
jungerad professor 2010.

Varför reumatologi? 
– Det var tack vare Andrzej som jag fick 
upp ögonen för reumatologin, säger Anna. 
Fina forskningsmöjligheter och en härlig 
stämning både på forskningsavdelningen 
och på kliniken.

Vad gör Anna på fritiden? 
Är i stort sett dagligen – förutom krea-
tivt intellektuellt arbetande – även fysiskt 
igång med organiserade aktiviteter di-

rekt efter arbetet såsom spinning, dans, 
yoga, tyngdlyftning, mm. Barnen är nu 
stora och utflugna och tillsammans med 
maken Christer som är urolog och docent 
bor Anna inom promenadavstånd från 
Sahlgrenska. Annars är det båt(ar) och 
sommarstuga(or) som lockar under se-
mestertider. Havet och vatten har alltid 
varit en stor passion, när det är varmt och 
skönt i luften kan tilläggas, och att ensam i 
kajaken paddla rakt västerut tills bakomlig-
gande land och öar helt försvinner är sär-
skilt härligt och spännande. 

– Det kan pirra lite i kroppen men käns-
lan att komma nära naturen och samtidigt 
uppleva det stora ofattbara är fantastisk.

Anna har även ett uttalat intresse för vad 
som händer i samhället, följer med i de ak-
tuella debatterna och läser mycket, inte 
bara medicinsk litteratur. 

– På så sätt blir jag inte en ”facknörd”, 
säger Anna.

Anna är och har förmodligen alltid varit full 
av energi, har mycket idéer, är inte rädd för 
att gå sina egna vägar och gillar utmaning-
ar. Kan ibland kanske bli lite otålig men är 
samtidigt välorganiserad och systematisk, 
får saker gjorda. 

– Det ska bli spännande att vara med 
som vetenskaplig sekreterare i SRF och se 
vad jag kan göra för att bidra till att utveck-
la svensk reumatologi de kommande åren, 
avslutar Anna. 

Ralph Nisell

PRESENTATION NYA STYRELSEMEDLEMMAR I SRF

Anna Rudin – ny vetenskaplig sekreterare

VETENSKAPLIGE SEKRETERAREN Anna Rudin
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Ralph Nisell är ny ordförande i Svensk 
Reumatologisk Förening. Uppdraget som 
ordförande i SRF innebär att vara chef i 
styrelsen dvs. drivande i styrelsearbetet, 
att vara kommunikationscentral för Reu-
ma-Sverige, vara kontaktperson och re-
presentant för SRF i olika sammanhang 
gentemot bl.a. Läkaresällskapet, Läkarför-
bundet och Reumatikerförbundet. Ordfö-
rande ordnar Höstkonferensen varje år och 
dagordning till årsmöte och föreningsmö-
te, är adjungerad till professorskollegiet, 
svensk representant i Scandinavian So-
ciety for Rheumatology, firmatecknare för 
SRF ihop med kassören och ansvarig utgi-
vare för ReumaBulletinen och hemsidan. 
Således en omfattande arbetsuppgift. Och 
stimulerande.

Ralph föddes 1956 – en av dessa 56:or – 
på Sabbatsbergs sjukhus där han i mitten 
av 80-talet senare gjorde AT. Han tog stu-
denten på Mörbyskolan i Danderyd och 
började direkt på läkarlinjen 1975 på Karo-
linska Institutet. Snart tog Ralph paus från 
läkarstudierna. Han deltog i golflandslaget 
1977–78, hade scratch i hcp och siktade 
mot en karriär som proffs. Men golf var 
roligare som fritidssysselsättning än som 
heltidsarbete. 1977 påbörjades ett dok-
torandarbete inom området biomekanik/
belastning på Anatomiska institutionen. 
Disputation skedde 1985 med docentur 
1991. Vikariat som ung kirurg i Eskilstuna 
innebar nattliga bukoperationer m.m. un-
der 1980. Följdes upp med ul-vikariat på 
ortopedkliniken Danderyd 1983. Läkarex-
amen blev pga. av alla dessa åtaganden 

fördröjd till 1983 men nu stod Ralph som 
29-åring med PhD och läkarexamen och 
med nedlagd landslagskarriär i golf – redo 
för kirurgisk läkarkarriär, men så blev det 
inte riktigt.

AT fullgjordes på en radda av nu nedlag-
da – men klassiska – sjukhus: Sabbatsberg, 
Serafimerlasarettet och Beck om berga. Leg 
läk 1987. Därefter följde en karriär i riktning 
mot Yrkesmedicin. Först ½ år rehab på KS, 
sedan 2 år yrkesmedicin-ST på KS, där-
efter drygt 2 år på Bygghälsan som före-
tagsläkare. Nu återstod bara randning på 
njurmedicin och reumatologi innan speci-
aliteten yrkesmedicin var fullbordad. Men 
under randningen på reumatologen 1993 
hände något. Reumatologkliniken hade 
nyligen fått ny ledning. Lars Klareskog och 
Bosse Ringertz ingöt mod och framtidstro 
och skapade en entusiasm som inte gick 
att motstå. 

1994 blev Ralph specialist i yrkesme-
dicin, 1997 i reumatologi och 2000 även 
i algologi. Men han gjorde också några 
utflykter till läkemedelsindustrin. 1999–
2001 var Ralph medical advisor på Phar-
macia och arbetade med området smärta 
& inflammation, dvs. Prednisolon, Salazo-
pyrin och Celebra. 2007–2010 var Ralph 
s.k. Disease area head i Europa på Bristol 
Myers Squibb med reumatologiskt koordi-
nerande medicinskt huvudansvar för alla 
europeiska länder (16 st) utom de största 
(5 st). Meningen var att sprida kunskap i 
Europa om reumatologi och om abatacept 
(Orencia). 

2001–2004 var Ralph verksamhetschef 
på Reumatologkliniken på Karolinska och 
vid sammanslagningen av Huddinge och 
Solna blev han biträdande verksamhets-
chef under Johan Bratt under tiden 2004–

2007. Under 2007 var Ralph vetenskaplig 
sekreterare i SRF under 9 månader men 
avgick när han anställdes av BMS.

Men 2010 återkom Ralph ånyo till Reu-
matologkliniken på Karolinska – nu under 
Cecilia Carlens ledning – bl.a. som ansva-
rig för mottagningsverksamheten.

Varför reumatologi? 
Roligare specialitet än han föreställt sig. 
Entusiastiska företrädare. Dynamiskt fält. 
En bra syntes av vad han gjort tidigare. 
Ralph beskriver sin reumatologi som mer 
fysisk än molekylär. Han har bl.a. bidragit 
mycket till uppbyggandet av smärtmottag-
ningen på KS.

Vad gör Ralph på fritiden? 
Familjen, friluftsliv och cykling (dubb-
däck vintertid). Han cyklar hela året till ar-
betet – även om det ligger 3,5 mil bort i 
Huddinge. Den idylliska vägen från villan 
i Bromma över Ekerö, inklusive färja, en 
sommardag gör hela arbetsdagen än mer 
meningsfull. Och fortfarande golf förstås, 
men numera på ”amatörnivå”. Har dock 
fortfarande lågt hcp på 3,7 och går än idag 
ibland rundor på par. Men Ralph säger att 
golfen har blivit förhållandevis ”lättare” 
nuförtiden tack vare utveckling av mate-
rial på klubbor och bollar. Sommarstället 
finns i Haverdal 1 mil norr om Tylösand vid 
Sveriges finaste sandstrand, enligt Ralph 
som är nr 3 av 4 syskon, är gift med sjuk-
gymnast Susanne och de har tre barn som 
nu blivit ”stora”, 18–25 år. Sommarhuset 
delas med två systrar vilket kräver viss 
diplomati och samarbetsförmåga. Och 
detta är nog Ralphs signum.

Tomas Bremell

PRESENTATION NYA STYRELSEMEDLEMMAR I SRF

Ralph Nisell – ny ordförande

SAVE THE DATES June 11-12 2012
“The Lung – a pivotal player in systemic inflammatory diseases”, a scientific conference of particular 
interest for clinicians and researchers in pulmonary medicine, rheumatology and neurology. Take this 
opportunity to listen to and discuss with invited international prominent speakers!

You will learn more about lung involvement,smoking and co-morbidity in chronic inflammatory systemic diseases, in particular 
rheumatoid arthritis, myositis, sarcoidosis and multiple sclerosis. In addition, state-of-the-art treatment will be presented.

The meeting, which is jointly arranged by the units of pulmonary medicine, rheumatology and neurology at Karolinska 
Institutet and Karolinska University Hospital, will take place at SAS RADISSON, Frösundavik, Stockholm, June 11-12, 2012

Early registration and abstract deadline will be April 1, 2012. The number of participants is limited!
More information will follow by the mid of January!

Urgent questions? Contact Prof. Anders Eklund (science) or Dr Jan Alvar Lindencrona (administration)
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Ann Knight är ny ledamot i styrelsen för 
Svensk Reumatologisk Förening och an-
svarig för ”utbildningsdepartementet”. 
Uppdraget innebär ett nära samarbete 
med styrelsens ST-representant Johan 
Karlsson angående ST-frågor men också 
med ansvar för annan vidareutbildning.

Efter att ha tillbringat alla sin barndoms 
somrar i England, i sin pappas hemstad St 
Albans strax norr om London med myck-
et begränsade badmöjligheter (!), påbör-
jar Ann sina medicinstudier vid Karolinska 
Institutet 1976, ganska direkt efter gymna-
siet. Sedan dess har det runnit mycket vat-
ten under Themsens broar och Ann är idag 
i hög grad simkunnig, inte bara bokstavli-
gen. Från medicinstudent till chef på reu-
matologkliniken i Uppsala, en ganska lång 
väg kantad av roliga utmanande uppdrag 
som alltid lockat mer än de avskräckt. Men 
till reumatologen Uppsala kom Ann först 
efter en 10-årig lång övertalningskampanj.

Varför reumatologi?
Målet för medicinstudierna var att bli en 
”riktig doktor” med fokus på patientarbete. 
Direkt efter läkarexamen blev det distrikts-
läkarvikariat i Stockholm och underlä-
karvikariat på lungmedicin på Huddinge 
sjukhus. Därefter följde flytt till Hudiksvall, 
AT-tjänst och så småningom FV-block i in-
ternmedicin. Hudiksvall erbjöd en gedigen 
bred internmedicinsk utbildning och fan-
tastiska kolleger men specialiteten skulle 
också kompletteras med tjänstgöring på 

universitetssjukhus. Det arbetet startade 
hos den legendariska Uppsalaläkaren do-
cent Wibell, som entusiasmerade med sitt 
enorma kunnande och brinnande intresse 
för internmedicin. Lika inspirerande var pa-
tientronderna på reumatologen med pro-
fessor Roger Hällgren och framlidne dr Rolf 
Gustavsson (senare Dahl). Dessa ”knäck-
ronder” med livfulla kreativa diskussioner 
gjorde att Ann fick upp ögonen för det de-
tektivarbete det ofta innebär vid utredning 
av knepiga inflammatoriska tillstånd. Reu-
matologin blev en lockande utmaning och 
Ann fick förtroendet att bygga upp den reu-
matologiska verksamheten på hemmap-
lan i Hudiksvall, parallellt med ytterligare 
tjänstgöringar i Uppsala och vidareutbild-
ningar, vilket ledde fram till specialistkom-
petens även i reumatologi.

Kontakten med Uppsala bestod och 
övertalningskampanjen, parad med ett 
nyfunnet intresse för forskning, fick Ann 
att göra slag i saken. År 2000 flyttade fa-
miljen som hade utvidgats med två barn, 
8 och 12 år gamla, till Uppsala. Efter bara 
ett par år i Uppsala blev chefskapet en ny 
lockande utmaning och det har fortsatt att 
vara roligt i 9 år! Sedan 1½ år tillbaka har 
chefskapet utvidgats och Ann är idag chef 
även för hudkliniken.

– Det är viktigt att vi som läkare vågar 
och orkar ta på oss chefskap för att kunna 
påverka sjukvården. Det är faktiskt både 
mycket utvecklande och roligt och jag trivs 
bra i rollen även om det innebär en utsatt 
position ibland.

Parallellt med det kliniska arbetet och 
chefandet har Ann hunnit med lite forsk-
ning också. Avhandlingen om Granuloma-
tös polyangiit (Wegener) försvarades 2007.

– Det är svårt att hinna med att vara 
forskningsmässigt drivande med flera an-
dra tidskrävande arbetsuppgifter men jag 
försöker upprätthålla intresset för vasku-
litsjukdomarna och driver ett par projekt 
inom det området.

Och fritiden?
Trädgård förstås, det kommer med arvet. 
Friluftsliv som långfärdsskridskor, skidor 
på längden och gärna kajak sommartid. 
Skönlitteratur när kroppen fått sitt. Regel-
bundet återkommande resor med ett gäng 
kursare från Karolinska. Att vara uppvuxen 
med två språk har sina fördelar, och med 
släktingar spridda ända bort till Fiji har res-
mål aldrig saknats.

Undertecknad, som är ny SRF ordfö-
rande, är mycket glad för och tycker det 
är positivt att Ann tackat ja till att delta i 
styrelsearbetet som definitivt kommer att 
förstärkas av hennes gedigna medicinska 
kunskaper i kombination med ledarskaps-
erfarenhet. Ann är dessutom en uthållig, 
för att inte säga ihärdig person, och dessa 
egenskaper är värdefulla i ett styrelsearbe-
te, särskilt om de är förenade med kunnan-
de och gott förstånd!

– Det känns roligt att få delta i styrelse-
arbetet. Att ansvara för utbildningsfrågor 
känns nytt och ansvarsfullt, men också 
spännande. Med många år inom specialite-
ten känns det nu roligt att få delta i diskus-
sioner och kunna påverka utformningen av 
den framtida reumatologin i Sverige, avslu-
tar Ann.

Ralph Nisell 

PRESENTATION NYA STYRELSEMEDLEMMAR I SRF

Ann knight – ny ledamot, utbildningsansvarig

Inbjudan till cutting edge Rheumatology-symposiet 2012
Välkommen till årets upplaga av cutting edge-symposiet i Lund torsdagen den 27 september 2012.

Målsättningen är som tidigare att bjuda deltagarna på nyheter från såväl laboratorium som klinik inom olika 
områden av intresse för såväl kliniker som grundforskare. 

Symposiet äger rum i Universitetssjukhusets aula. 

Deltagandet är kostnadsfritt. Resa och uppehälle täckes av deltagarna själva.

Sponsorer är Abbott Scandinavia AB och Kåre Berglunds och Rune Grubbs föreläsningsfonder.

Bindande anmälan senast den 15 augusti, program och anmälningsblankett publiceras i Reumabulletinen 
nummer 2/2012. 

Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till Lund den 27 september 2012!

Dick Heinegård, Tore Saxne och Frank Wollheim
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I huvudet på en ST-läkare
ST-TEMA

2012 och redan mars. Vad det känns 
länge sedan senast... Saknat mig? 
Här kommer jag med pennan vässad 
och börjar med att önska dig en sen 
god fortsättning nu när oxveckorna 
lider mot sitt slut.

Mitt i en krisande värld har vi 
alla välkomnat nyår-
et med glädje, löften 

och förhoppning. Jag väljer att 
sätta franska rubriker till kröni-
korna i årets första Bulletin för 
att trösta Frankrike som ned-
graderats av monstret som lyst-
rar till namnet S&P. Voilà!

krönika nr 11 eller... pour Élise
Mina löften för i år är att bli en 
bra människa och... hm... kanske 
flytta från Gubbängen. Jag gillar 
min lägenhet, jag gillar lugnet i 
området, skogen bakom husen 
mittemot och rådjuren som ny-
fiket vandrar runt och drar till sig 
uppmärksamhet. Mamma älskar 
dem speciellt mycket och spring-
er till fönstret så fort några råkar visa sig. 

Men jag börjar inse att det är mer prak-
tiskt att bo centralt. Att bara kunna ta på 
sig jackan och gå ut på stan och möta vän-
ner. I stället för att som nu behöva fundera 
på hur lång tid det tar innan man är fram-
me – minst en halvtimme i det mycket op-
timistiska fallet att SL funkar som det ska. 
Till slut struntar man nog i det, trött av 
bara tänkandet.

En bättre människa vill jag däremot 
bli för att jag är världens ego! Visst är det 
själviskt att vara god och göra goda gär-
ningar. Man mår ju bra utav att få kompli-
manger och när man är läkare mår man bra 
av att ha glada och tacksamma patienter. 
Så här kan det ske...

Måndag morgon, den 28 november 2011. 
Jag tar ett kliv genom ”den himmelska lyck-
ans port” när jag kollar mitt fack och ser 
att jag fått post från en patient. Elise, som 
varit i Kina på semester, har bland äventyr 
och avkopplande stunder tänkt på just mig 
och skickat sina hälsningar med ett vykort, 
dessutom ett mycket vackert sådant. Där 
berättar hon om bland annat sina upple-
velser i Förbjudna staden och sina elegan-
ta middagar. Stort tack, Elise! Det värmde!

krönika nr 12 eller... pour ELISA
Nu är det dags att köra igång med mitt ve-
tenskapliga arbete...

✍ Tips till dig som ännu inte börjat: 
Lämna det inte till sista minuten, det blir 
inte billigare! Den sedvanliga tidsramen 
på tio veckor känns rätt snäv om du nu vill 
göra något ambitiöst. 

Jag börjar med labbande hos Louise 
Berg, på ett lugnt och ganska isolerat lab. 
Louise tar ansvaret att skola in mig och 
lära mig att köra ELISA. Hon är superpe-
dagogisk och superupptagen. När inskol-
ningen är klar väntar fortsatt pipettering 
på nätter och helger. Härligt! Magnus gör 
mig sällskap och ser till att jag är alert och 
vaken under processen. Lina bor i närhe-
ten och tittar ofta förbi med välbehövda 
matlådor. Resultatet efter tre långa veck-
ors mödosamt arbete blir bättre än allas 
förväntningar. Peter kröner mig till “Kung 
på ELISA” och Louise tycker att... jag hade 
en bra lärare.

Trött på att banta? Det behöver du inte 
fortsätta med tack vare mitt banbrytande 
nyupptäckta alternativ. Att labba visar sig 

nämligen vara ett utmärkt sätt att gå ner i 
vikt. I alla fall för en så pass stressad, ner-
vös och perfektionistisk på gränsen till 
nördig nybörjare som din trogne krönikör. 
Det rekommenderas starkt, i synnerhet 
när man några dagar senare ska välkomna 
släkten söderifrån och därmed börja äta, 
äta, äta...

Krönika nr 13 eller... 
pour ma famille grecque
Det börjar med att de missar an-
slutningsflyget i Paris. ”Vi kom-
mer aldrig mer att flyga med Air 
France, vi var ju där i tid och 
de hade precis stängt gaten. De 
log bara ironiskt åt oss och pla-
net stod fortfarande där.” Det är 
pappas, mammas och faster An-
tonias förklaring till strulet. De 
är säkra på att de har kommuni-
cerat med de långa, snygga, sar-
kastiska värdinnorna vid gaten. 
På engelska, så klart! Det är här-
ligt att se dem prata grekiska till 
folk och vara övertygade om att 
de har konverserat på engelska... 

Och så går det till i en hel månad. Med oli-
ka slags förvecklingar, men även roliga 
stunder och alltid och överallt enorma 
mängder av mat och bakelser.

”Vad gör vi här, mamma?” är min spon-
tana reaktion när företagets chef som in-
leder kvällen i Sankt Johannes kyrka, 
stolt över den enorma responsen från de 
inbjudna, undrar: ”Har vi verkligen så 
många kunder?” Vi är tydligen på rätt plats 
men fel datum och istället för Lucia fram-
träder Sofia Källgren med Sankt Jacobs 
ungdomskör. Pianistens namn sviker mig 
för stunden men även hans prestation är 
superb. Vi klagar inte utan sitter kvar och 
njuter av en stämningsfull föreställning. 
De bjuder bland annat på ”My Favourite 
Things” ur The Sound of Music, en låt som 
för mig alltid gör skäl för sitt namn. Dagen 
efter får mina släktingar i alla fall bekanta 
sig med den riktiga Lucia i samma kyrka 
från samma stolar. Och de trivs verkligen! 
Men som roligast har de när de hoppar och 
dansar kring granen till traditionell svensk 
julmusik på Skansen. Stunderna är förevi-
gade av min kamera och i tryggt förvar i 
min dator. Privatvisningar arrangeras på 
förfrågan!

Vykortet som reste till mig ända från Kina.

Jag och min ELISA-platta!

Huanglong Scenic and Historical Interest Area, Sichuan
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ST-TEMA

Mammas apelsinkaka och ölberusa-
de kokosbollar gör succé bland kollegor-
na som hälsar släkten att de väntar på fler 
smakbitar. ”Lena vill anställa dig!”, utbris-
ter Cecilia på väg in till läkarmötet. ”För att 
dina kakor är så goda!” Man kommer alltså 
långt med att baka...

Jag väljer att spara semesterdagar till 
sommaren och firar jul och nyår fast i 
Stockholm med faster och föräldrar. I mel-
landagarna upplever jag slutenvården på 
Reumatologen i Huddinge. Lugna förhål-
landen och fyra underläkare till ovanligt 
få patienter. Det sitter bra efter en intensiv 
period av både klinik och forskning. Där 
träffar jag dessutom folk jag inte känner 
sedan tidigare vilket givetvis stimulerar 
min sociala natur. Kul!

Mamma blir allt mer kär i Sverige. På 
gott och ont. Mina föräldrar vill jag gär-
na ha i min närhet och för greker är det 
en självklarhet att de inte ska behöva in-
hysas någon annanstans än hos mig. Och 
trots att jag ibland blir irriterad när folk 
frågar mig var de bor när de är här, inser 
jag att det kan bli tungt att dela samma tak 
under långa perioder, speciellt när man i 
stort sett inte gjort det sedan nitton års ål-
der. I varje fall, hur mycket jag saknar dem 
förstår jag nu när de åkt och jag återigen är 
själv, ett antal kilon tyngre som minne av 
deras vistelse.

Krönika nr 14 eller... pour la science
Ronald van Vollenhovens bidrag till reuma-
tologi, forskning och biologisk behandling 
känner man väl till. Men visste du att Goog-
le translate från svenska till engelska över-
sätter hans efternamn till ”conventional 
antirheumatic medications”? Det får vi lära 
oss på ett onsdagsseminarium där Noortje 
van Herwaarden och Alfons den Broeder 
från Nederländerna berättar om strate-
gier för dosreduktion och seponering av 
adalimumab och etanercept vid reumatoid 
artrit. Men Ronald, du är väl inte konventio-
nell? Snarare en framtidsvisionär skulle nog 
alla hålla med om. Jag tycker du ska klaga!

Doktorandklubbens första möte år 
2012 äger rum den 10 januari med gene-
ralrepetition inför Carina Grönhagens 
disputation. Jag gillar stämningen på dok-
torandklubben. Elisabet och Iva förverkli-
gar ett väl genomtänkt koncept och tar god 
hand om teamet. Man får en familjekänsla 
som jag personligen anser som viktig och 
sällsynt i forskarvärlden. Det är både ett 
stöd och en uppmuntran att få allas åsik-
ter inför ens stora dag. Efteråt fortsätter vi 
på restaurang Rabarber som på måndagar 
och tisdagar lika gärna kunde hetat ”Ra-
battber” då maten serveras till väldigt låga 
priser. Skratt, glatt humör och sist men 
inte minst gott vin värmer atmosfären och 
för oss lite närmare varandra.

Några dagar senare lyser Elisabet av 
stolthet när spikningen av Johanna Gus-
tafssons avhandling firas med tårta och 
portvin. När du nu läser denna krönika 
har hon även disputerat. Grattis, Johanna!

Krönika nr 15 eller... en guise d’épilogue
”När februari har februarats ska nog som-
mar börja doftas” hävdar ett grekiskt ord-
språk. Jag är inte helt övertygad om att 
detta även gäller för den svenska årstids-
växlingen men det skadar väl inte att av-
sluta en film, en bok eller varför inte en 
krönika med optimistiska löften.

Man får dock inte klaga i år, vintern har 
varit nästan för snäll. I alla fall tills nu när 
jag skriver dessa rader. Men bara för att jag 
säger det är det säkert snöstorm när du lä-
ser dem. Hur som helst, nästa gång vi ses 
står sommaren för dörren och många av 
oss har säkerligen invigt grillen vid någon 
insjö och redan börjat 
planera midsommar-
firandet.

Tills dess, njut av 
våren och glöm inte 
att le!

IOANNIS PARODIS
ioannis.parodis@gmail.com

www.reumateket.se

Serien om dr Mossamossa är ritad av Ann-Sofie Rönnegård, ST, Falu lasarett.
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Alla kollegor som erhållit svensk 
läkarlegitimation 1 juli 2006 eller 
senare måste genomgå ST-tjänstgö-
ring enligt ”nya ST-systemet”. Med 
drygt fem och ett halvt år i backspe-
geln sedan detta magiska datum, 
har emellertid en rad oförutsed-
da problem lett till en fullständigt 
orimlig situation på Socialstyrelsen 
(SoS) med väntetider på uppemot 
sex månader för utfärdande av spe-
cialistbevis – en fördröjning med 
konsekvenser för såväl individen 
som verksamheten.

U lf Lindström och Boja Jovance-
vic, båda verksamma vid Sahl-
grenska Universitetssjukhuset, 

skickade in sina ansökningar om specia-
listbevis i Reumatologi enligt ”nya ST” 
under slutet av juli, respektive mitten av 
september 2011. Medan hantering av Bo-
jas ansökan ännu inte påbörjats, har Ulf 
vid mitten av januari 2012 nyligen fått en 
begäran om komplettering, såtillvida att 
två tjänstgöringsintyg ej insänts i origi-
nal. Trots upprepade kontakter med SoS 
har de ej fått någon annan förklaring till 
dröjsmålen än att det för närvarande råder 
långa väntetider, men att man arbetar med 
problemet och att förbättringar väntas trä-
da i kraft kring årsskiftet. Båda uttrycker 
främst frustration över att ej veta hur de 
egna ansökningarna kommer att bedömas 
– ”krävs ytterligare kurser/placeringar, el-
ler är jag faktiskt klar?”. 

På kliniken har man hanterat situa-
tionen på så vis att båda har fått arbe-
ta som motsvarande specialister dagtid, 
men däremot ej jourtid. Förhandling om 
specialistlön kommer att ske först då spe-
cialistbevis utfärdats, men utbetalning ska 
ske retrospektivt från den dag då dessa 
formellt trätt i kraft. En intressant situa-
tion kan således uppstå om detta datum 
på grund av kompletteringskrav förskjuts 
flera månader framåt i tiden från den ini-
tiala ansökan – vederbörande har då arbe-
tat en period som specialist trots avsaknad 
av formell kompetens. Å andra sidan kan 
mindre kompletteringskrav (i likhet med 
de Ulf drabbats av) komma att innebära 
förlorad specialistlön under uppemot sex 
månader. 

Vad säger då Socialstyrelsen?
Med anledning ovan beskrivna situation 
har SRF under vintern haft upprepad kon-
takt med nyckelpersoner på Socialstyrel-
sen, i syfte att bringa klarhet kring vad som 
ligger bakom väntetiderna och hur man ar-
betar för att lösa problemet. Följande redo-
görelse baseras på intervjuer med Pernilla 
Ek, enhetschef på Enheten för Behörighet, 
Anders Printz, avdelningschef på Avdel-
ningen för regler och tillstånd samt Hele-
na Skarbin, jurist på SoS under december 
och januari.

Hur ser situationen ut just nu 
(årsskiftet 2011/2012)?
Under 2011 inkom ca 1600 ansökningar 
om specialistbevis (alla specialiteter, sam-
manräknat ”nya” och ”gamla” ST-syste-
men), varav beslut fattats i ca 1200 fall vid 
slutet av december. Icke avslutande ären-
den finns dock också kvar från tidigare år. 
Med det ärendehanteringssystem som SoS 
använt fram till december 2011 (nu utbytt) 
kan man tyvärr inte få fram några närmare 
siffror på hur många ansökningar som vän-
tar på bedömning. Enligt en grov uppskatt-
ning vid mitten av januari rör det sig om ca 
100 ärenden som ännu inte påbörjats alls, 
medan ett större antal är under pågåen-
de hantering på SoS, skickade för extern 
granskning (se nedan) eller där komplette-
ringsbegäranden utgått. Ärenden hanteras 

i turordning efter ankomstdag, en princip 
som SoS betraktar som mycket viktig – dä-
remot väntar man inte in slutligt beslut i 
ett ärende (vid kompletteringsbehov etc.) 
innan nästa påbörjas. Vid mitten av januari 
har hantering av ansökningar som inkom-
mit under september 2011 nyligen inletts. 

Av samma skäl som ovan finns heller 
inga uppgifter på hur många ansökning-
ar om specialistbevis i Reumatologi som 
hittills inkommit enligt ”nya-ST”. Under 
2011 hade 13 specialistbevis i Reumatologi 
utfärdats före julhelgen, men då Reuma-
tologins externa granskare Agneta Udd-
hammar och Tomas Husmark uppger att 
de hittills aldrig granskat något ärende, 
kan man dra slutsatsen att samtliga dessa 
gått enligt ”gamla ST-systemet”.

Vad har orsakat 
de långa väntetiderna?
Situationen rör endast ”nya ST”. Ansök-
ningar enligt det äldre systemet hand-
läggs separat och utan långa dröjsmål. De 
långa väntetiderna uppges vara ett resul-
tat av en rad mer eller mindre oförutsedda 
problem:
• Hur hantera ansökningar som åberopar 

utländska meriter?
• Hur hantera ansökningar med meriter 

från perioden innan Socialstyrelsens 
målbeskrivningar färdigställdes i sep-
tember 2008?

Lång väntan på specialistbevis
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• Systemet med externa granskare har 
hittills fungerat varierande väl.
Av samtliga ansökningar enligt ”nya 

ST” där hantering påbörjats före mitten av 
januari 2012, uppges mer än 95% omfattas 
av någon av de första två problemen ovan, 
medan endast en handfull hittills åberopat 
enbart svenska meriter och ej krävt större 
kompletteringar. För den stora merparten 
rör det sig om utländska meriter, som är 
mycket svåra att kontrollera/bedöma och 
där kompletterande intyg av tillräcklig 
kvalitet ofta är svårt att få fram. Vad gäller 
det andra (hittills klart mindre) proble-
met ovan ser situationen olika ut för olika 
specialiteter, då det i vissa fall fanns tydli-
ga riktlinjer från specialitetsföreningarna 
långt tidigare än september 2008 på vil-
ka målbeskrivningarna senare kom att ba-
seras. Från SoS medger man utan omsvep 
att man helt enkelt inte varit förberedda på 
den stora volym av ansökningar som om-
fattas av dessa granskningsproblem. Tydli-
ga direktiv/praxis för hur man ska hantera 
dem finns inte än, och i åtminstone vissa 
fall har SoS heller inte mandat att besluta 
hur man bör agera.  

Enligt ”nya ST” ska samtliga ansök-
ningar om specialistbevis, utöver av SoS, 
också granskas av särskilt utbildade ex-
terna granskare från vederbörande speci-
alitet. Av samma skäl som ovan har även 
dessa haft mycket svårt att ta ställning till 
alla ansökningar med oklara meriter, med 
följden att bedömningar dragit ut på tiden 
och riskerat att bli inkonsistenta. Från SoS 
medger man att otillräckliga resurser av-
satts för att skapa en välfungerande orga-

nisation för kontinuerlig vägledning och 
utbildning av externa granskare. 

Vad har gjorts för att lösa problemen?
På SoS har man noggrant försökt analysera 
vad som orsakat trögheten i systemet, med 
en rad åtgärder som följd. Målsättningen 
är att anpassa systemet utan att tvingas 
tumma på kvaliteten. 
• Antalet handläggare har utökats från ti-

digare två till idag fyra för ansökningar 
enligt ”nya ST”, samt en för ärenden en-
ligt ”gamla ST”. Tillskott av ytterligare 
handläggare bedöms inte kunna minska 
väntetiderna förrän regler och arbetssätt 
anpassats efter de rådande problemen. 

• Det tidigare ärendehanteringssystemet 
har bytts ut vid årsskiftet 2011/2012. Det 
nya systemet medför bl.a. att man på sikt 
kommer att kunna få fram statistik på 
hur många ansökningar som väntar på 
bedömning etc. 

• Förbättrad information på hemsidan för 
att underlätta för ST-läkare att inkomma 
med kompletta ansökningar.

• Ökad tydlighet i begäranden om kom-
pletteringar.

• Förslag att ersätta de externa granskarna 
med sakkunniga specialistläkare som är 
deltidsanställda vid SoS, vilket kommer 
att gå ut på remiss under början av 2012 
och allra tidigast kan komma i bruk un-
der mars/april 2012. Enligt detta förslag 
ska dagens drygt 150 externa granskare 
finnas kvar för rådgivning i enstaka fall, 
medan merparten av granskningarna 
ska utföras av nio sakkunniga vid SoS, 
”en per medicinskt område”. Vid mit-

ten av januari var dessa ”nio medicinska 
områden” ännu inte slutligt definierade, 
och man kunde heller ej ge besked om 
vilken konstellation Reumatologin kan 
komma att tillhöra. 

Vad dessa åtgärder kommer att medföra 
är det upp till tiden att utvisa, men utan 
tvekan krävs stora krafttag för att kom-
ma till rätta med dagens situation som 
vållar problem för såväl enskilda kollegor 
som för verksamhetschefer och schema-
läggare. Varken Ulf Lindström eller Boja 
Jovancevic åberopar några utländska me-
riter inom ramen för sina ST-ansökning-
ar, men trots det har de redan fått vänta 
många månader på beslut och utan tydlig 
information om hur deras ärenden fram-
skrider. Dagens regelverk med många 
olika intyg och delmoment som måste re-
dovisas och bedömas medger svårligen en 
skyndsam hantering, än mindre är det an-
passat för att effektivt kunna kompetens-
bedöma utländska meriter. Man tycks helt 
enkelt inte ha räknat med det stora inflö-
det av utländska läkare, attraktionskraf-
ten hos den svenska arbetsmarknaden 
och läkaryrkets internationella karaktär.

Ett helt nytt system som ännu inte 
haft möjlighet att lära sig hantera ens det 
normala, kan knappast förväntas hantera 
stora mängder av det onormala och svår-
bedömda särskilt framgångsrikt. Så blev 
ej heller fallet.

JOHAN kARLSSON, ST-representant
TOMAS BReMeLL, Redaktör

Nationella ST-dagar 2012
2012 års nationella ST-dagar i reumatologi kommer att gå av stapeln den 3–4 maj vid Falsterbo kursgård i Höllviken, 
en ort belägen ca 25 km söder om Malmö. Mötet kommer att pågå från lunch till lunch och kommer att handla om 

barnreumatologi första dagen och om reumarehabilitering den andra dagen. Formell inbjudan och information om hur 
man anmäler sig till mötet har skickas ut till ST-läkare och studierektorer i reumatologi under januari månad.

Väl mött!

Thomas Mandl
Studierektor i Reumatologi Södra Sjukvårdsregionen
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I strävan efter god sjukdomskontroll vid SLE

Den första behandlingen utvecklad 
och godkänd för SLE på över 50 år1,2

BENLYSTA (belimumab) en målinriktad 
tilläggsterapi för  SLE-patienter  

med hög sjukdomsaktivitet1

Okontrollerad sjukdomsaktivitet bidrar till en ökning av  
besvären vid SLE, varför en minskning av sjukdomsaktiviteten  

är ett viktigt mål vid behandling.3-5

Benlysta är indicerat som tilläggsbehandling hos 
vuxna patienter med aktiv, autoantikroppspositiv 

Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) med en 
hög grad av sjukdomsaktivitet (t.ex. posi-

tivt anti-dsDNA och lågt komplement) 
trots standardterapi.1

I de banbrytande BLISS-studierna, visade 
BENLYSTA plus standardbehandling 
(SoC) signifikant förbättring av SLE-

sjukdomsaktiviteten jämfört med 
enbart SoC.1,2 Dessutom tolererades  

Benlysta väl.1,2 
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2. Navarra SV et al. Lancet 2011; 377:721-731.
3. Becker-Merok A, Nossent H. J Rheumatol 2006; 33:1570-1577. 
4. Stoll T et al. Rheumatology 2004; 43:1039-1044.  
5. Chambers SA et al. Rheumatology 2009; 48:673-675. 

Benlysta (belimumab)
Rx. EF: ATC- kod L04AA26. Benlysta 120 mg och 400 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning.
Benlysta är indicerat som tilläggsbehandling hos vuxna patienter med aktiv, autoantikroppspositiv
Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) med en hög grad av sjukdomsaktivitet (t.ex. positivt anti-dsDNA
och lågt komplement) trots standardterapi. Den rekommenderade dosregimen är 10 mg/kg Benlysta  
dag 0, 14 och 28 samt med 4 veckors intervall därefter. För ytterligare information om kontraindikationer,  
försiktighet, biverkningar se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 07 2011

Box 516, 169 29 Solna, info.produkt@gsk.com, www.glaxosmithkline.se
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SRF:s vetenskapliga program 
på Riksstämman 2011

Riksstämman hade valt ”Säkrare 
vård” som sitt tema år 2011.
Genom kunskap och dialog utvecklar 
vi vården tillsammans, konstaterade 
de i sin programförklaring.
Dessa deviser är också en utmärkt 
sammanfattning av SRF:s vetenskap-
liga sektionsprogram. 

Carl Turesson hälsade alla delta-
gare välkomna till det första SRF-
symposiet på Riksstämman. Det 

hade rubriken Nytillkommen ledinflam-
mation – hur gör man?

Moderator Lennart Jacobsson presen-
terade därefter den förste talaren – Ido Le-
den, som skulle tala om kristallartrit.

– Ido är svensk reumatologis ”Grand 
Old Man”, sa Lennart och påminde för-
samlingen om att gikt och kristallartrit är 
en av de allra äldsta reumatologiska sjuk-
domarna.

Gikt
Ido inledde med att konstatera att kristal-
lartrit är en av de vanligaste akuta artriter-
na. 

– Mitt huvudbudskap när gäller den äkta 
gikten är: Akut artrit i stortån – glöm inte 
bort den! Jag har många gånger upplevt att 
man har glömt den diagnosen, sa Ido.

Epidemiologin för gikt är att det är van-
ligare att män drabbas (0,5–2,8%). Kvinnor 
i fertil ålder har mer östrogen, är den tro-
liga orsaken till detta. Men när det gäller 
kvinnor över 75 år finns det ingen skillnad 
längre. Hyperurekemi är den enskilt vikti-
gaste riskfaktorn.

Behandling i akut skede ska ske innan 
man tar ställning till långvarig behand-
ling. Man kan sätta in NSAID, kolchicin 
eller steroider.

– Det nya som hänt är att man vid tera-
piresistenta fall kan sätta in IL-1-hämmare, 
fortsatte Ido.

Den långsiktiga och förebyggande be-
handlingen i lugnt skede är urostatika, uri-
kourika och urikolytika. Det sistnämnda är 
mycket effektivt, enligt Ido.

För pyrofosfatartropati är prevalensen 
och incidensen osäker, men den är lägre än 
för gikt. Åldern vid insjuknande är 65–75 

år, och kvinnor drabbas betydligt oftare än 
män. Behandlingen är för denna sjukdom 
är NSAID – vilket ofta har bra effekt – al-
ternativt kortison lokalt.

Ledinfektioner
Cecilia Rydén är specialist i infektionsme-
dicin, och hon var inbjuden för att tala om 
septisk artrit.

– För diagnostiken är odling efter led-
punktion viktigt. Glöm inte heller bort att 
blododla – många av dessa patienter har 
bakterier i blodet, fortsatte Cecilia.

Om patienten har en protes, ska man ta 
biopsi. Cecilia beskrev en teknik där man 
tar ut protesen, lägger den i steril vätska 
och där ”skakar bort” bakterierna med 
hjälp av ultraljud.

– Behandlingen är intravenös antibio-
tika – alltså inte i leden – och spolning av 
nativ led. Den intravenösa antibiotikabe-
handlingen bör fortgå under 1–2 veckor, 
och därefter ger man peroral antibiotika 
upp till 6 veckor. Är det en protesled, krävs 
långtidsbehandling – mellan 3 och 6 måna-
der, sa Cecilia.

Hon avslutade med att tipsa om bl.a. 
Infektionsläkarföreningens vårdprogram 
som den som vill läsa mer kan finna på In-
ternet – på adressen www.infektion.net.

Paneldiskussion om fall
Reaktiv artrit var det ämne som Marjatta 
Leirisalo-Repo tog upp i sin föreläsning.

– Akut reaktiv artrit avklingar vanligen 
av sig själv efter tre till fem månader, kon-
staterade Marjatta.

Men mellan 10–15% av patienterna får 
svårare, långvarig sjukdom. 

Reaktiv artrit är en ledinflammation 
som inträffar efter en bakteriell infektion, 
och Marjatta räknade upp de klassiska 
bakterierna som kan utlösa sjukdomen.

– I 60% av fallen kan man finna dessa – 
men i 40% hittar vi dem inte, påpekade hon.

NSAID, fysioterapi, glukokortikoider, 
och DMARD är de terapier man kan sätta 
in för att lindra symptomen. 

– Det finns också fallrapporter där man 
använt biologiska läkemedel.

Marjatta berättade också att man har 
studerat effekten av antibiotika under 20 år, 
utan att kunna dra några bestämda slutsat-
ser. Hon redogjorde för en EULAR-studie 
där man jämfört azithromycin med placebo 
hos patienter med tidig reaktiv artrit.

– Resultaten var dock negativa, summe-
rade hon.

Därefter samlade sig alla tre föredrags-
hållarna i en panel. Lennart Jacobsson 
tackade dem för den teoretiska bakgrund 
de gett, och drog sedan några fallbeskriv-
ningar som panelen fick ta ställning till och 
kommentera.

Reumakirurgi behövs
Nästa symposium handlade om säker och 
bra reumakirurgi.

Ido Leden, Cecilia Rydén och Marjatta Leirisalo-Repo.
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I sitt inledande anförande konstaterade 
Carl Turesson att patienter med RA mår 
allt bättre överlag.

– Allt fler av dem får farmakologisk be-
handling. I en aktuell studie från Malmö 
stod 29% på biologisk behandling. Vi kan 
även se en förbättrad utveckling av livs-
kvaliteten under åren 1997–2008. Så be-
hövs då ortopedisk kirurgi?

Han fortsatte med att visa siffror från 
Japan. De visade tydligt på en lägre sjuk-
domsaktivitet och reumakirurgi vid längre 
sjukdomsduration hos japanska RA-pa-
tienter.

– Det tar längre tid för patienten att 
samla på sig ledpåverkan som kräver ki-
rurgi, sa han.

Data från Svenska höftplastikregist-
ret visade också att en minskande andel 
av ingreppen totalt i Sverige är relaterade 
till inflammatorisk ledsjukdom. I en stu-
die från Malmö kunde Carl också påvisa 
en minskning av antalet höftplastiker hos 
RA-patienter – men däremot ingen minsk-
ning av antalet knäplastiker.

– Vi vet inte om det beror på förändrade 
indikationer för kirurgi, eller om det är så 
att knädestruktion påverkas av andra me-
kanismer.

Därför finns det en fortsatt utmaning: 
Att optimera farmakologiska och reuma-
kirurgiska åtgärder för patienter med RA, 
var en av de slutsatser Carl kom fram till.

PRISS
Anna Stefánsdóttir talade om utveckling 
och kvalitetsuppföljning av reumakirur-
gi. Även hon pekade på att effektivare be-
handling påverkar behovet av kirurgi.

– Behandlingen ändrar också förutsätt-
ningarna för dem som behöver operation. 

De har bättre benkvalitet. Metoderna för 
kirurgin är också bättre idag – vilket leder 
till att de har ökade krav, sa Anna.

Men det finns också komplikationsris-
ker – infektioner är ett ständigt hot. Därför 
behövs ett infektionsförebyggande arbete, 
och Anna beskrev PRISS (Protesrelate-
rade Infektioner Ska Stoppas) som är ett 
projekt som bl.a. Svenska Infektionsläkar-
föreningen och Svensk Ortopedisk fören-
ing samarbetar kring.

– Vi ser en ökande revisionsfrekvens på 
knäproteser hos RA-patienter, pga. infek-
tioner. Däremot vet jag inte om det beror 
på att vi har blivit aggressivare på att göra 
revisioner – är det så är det bra – eller om 
det är något som gör att de blir mer infek-
terade, fortsatte Anna.

Problemet är stort. Idag sätter man in 
16 000 höftproteser och 13 000 knäprote-
ser i Sverige totalt. Med en infektionsfrek-
vens på 1–2% blir det många som drabbas. 
PRISS mål är att minska den reala infek-
tionsfrekvensen vid elektiva knä- och höft-
ledsplastikoperationer till hälften.

– Så reumakirurgi fortsätter att vara en 
utmaning för ortopeder, och har goda för-
utsättningar för goda resultat. Men den 
kräver också ett ständigt fokus på risker 
och riskminimering, summerade Anna.

Mer data behövs
Hur förhåller det sig med den postopera-
tiva infektionsrisken för de patienter som 
står på biologisk terapi? 

Anders Gülfe tog sig an att svara på det. 
Han började med att visa ett antal studier 
i ämnet.

– Jag har hittat sammanlagt nio studier, 
och i fyra av dem ser man en ökande risk 
för dessa patienter. Men metodiken varie-

rar, och diagnoserna varierar också – mest 
handlar det om RA-patienter, sa Anders.

Även de biologiska läkemedlen som fö-
rekommer i dessa studier varierar, men 
mest handlar det om anti-TNF-läkemedel.

– I regel finns det inte någon korrektion 
för komorbiditeter – man har ofta inte haft 
data om dessa.

Flera av studierna är små, och det finns 
få studier av behandlingsuppehåll jämfört 
med icke behandlingsuppehåll.

– Så för att ge välgrundade rekommen-
dationer krävs det mer data från större 
– helst prospektiva – studier, fastslog An-
ders.

Hög ålder innebär ökad risk
Är då TNF-blockad vid elektiv reumaki-
rurgi vän eller fiende? Elisabet Pettersson 
presenterade en studie där man under-
sökt eventuella skillnader i surgical site 
infections (SSI)-frekvens med eller utan 
behandlingsuppehåll hos patienter med 
inflammatorisk reumatisk sjukdom. 

Totalt rörde det sig om 1490 ingrepp på 
847 patienter. Det är alltså en stor studie 
om man jämför med många andra inom 
samma område.

– I de flesta länder gör man ett uppe-
håll med anti-TNF perioperativt. Men det 
gör man för att man vill vara försiktig, sa 
Elisabet.

Resultaten i studien visar att förekom-
sten av SSI var något högre om anti-TNF-
behandling inte sattes ut perioperativt. 
Men en multivariat riskfaktoranalys kun-
de inte visa att behandling med TNF-häm-
mare ökar risken för SSI.

– Hög ålder visade sig vara associerad 
med ökad risk för SSI – men inget läkeme-
del, konstaterade hon. 

Anna Stefánsdóttir, Anders Gülfe, Elisabet Pettersson och Carl Turesson.
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Tre typer av smärta
Många reumatiska sjukdomar innebär att 
patienten får smärta. Årets Nanna Svartz-
föreläsning hade titeln Recent developments 
in the understanding and management of ch-
ronic musculoskeltal pain, och den gavs av 
Leslie J Crofford från Storbritannien.

Hon sa att det är viktigt att ta hänsyn 
till patientens smärta när man evaluerar 
denne. Att ge adekvat behandling kräver 
att diagnosen också är korrekt.

– Men kliniker är ofta dåligt utbilda-
de på att förstå källan, och mekanismerna 
bakom, patientens klagomål över sin smär-
ta, fortsatte hon.

Även de bästa klinikerna kan få svårig-
heter när patienten har kroniska symptom.

– Patienten har vanligtvis fått tidigare, 
multipla, behandlingar, som kan förvirra 
deras egna upplevelser av sin smärta.

Det finns tre kliniska klassifikationer 
av smärta: Somatisk smärta, neuropatisk 
smärta och ”central” smärta. Leslie gav 
sina egna definitioner av vad dessa be-
grepp står för.

– Somatisk smärta är skadliga impul-
ser som mottas och vidarebefordras av de 
normala komponenterna i det sensoris-
ka nervsystemet. Neuropatisk smärta är 
skadliga impulser som stammar från en 
abnormalitet i de neurala strukturerna. 
Central smärta är harmlösa impulser som 
uppfattas som skadliga, på grund av fysio-
logiska förändringar i de neurala struktu-
rerna, förklarade hon.

Diagnostik och behandling behöver 
uppdateras
Knepet är att försöka klarlägga var pa-
tientens problem hör hemma bland dessa 
typer – för att kunna adekvat behandla 
denne. För att ytterligare komplicera det 
hela, kan patienten lida av en kombination 
av dessa typer av smärta.

Central smärta kännetecknas av att be-
skrivningarna av den varierar, att den är 
multifokal – dvs. svår att lokalisera pre-
cist och att den kan flytta sig mellan olika 
kroppsdelar. Ofta förekommer den till-
sammans med andra symptom som trött-
het, sömnstörningar och depression. 

– Det är viktigt att känna igen central 
smärta när vi träffar på den. Två andra sa-
ker som ofta kännetecknar central smärta 
är att patienten upplever en högre grad av 
smärta, samt att det ofta finns en familje-
historik om smärta, sa Leslie.

De rådande paradigmerna för att diag-
nostisera och behandla kronisk smärta vid 
reumatisk sjukdom är gamla och behöver 
uppdateras.

– Nu förstår vi den roll som genetiska 
och neurobiologiska faktorer spelar, och 
det är kunskap om mekanismerna bakom 
smärtan som borde driva behandlingen. Vi 
måste betrakta smärta som en komorbidi-
tet till reumatisk sjukdom, ansåg hon.

Alla reumatiska sjukdomar genererar 
smärta, tillade Leslie.

Samverkan krävs för att ta fram ny 
behandling
Alla känner inte heller till att smärtkäns-
lighet varierar mellan individer – den går 
som en Gauss-kurva i befolkningen, påpe-
kade Leslie. Hon beskrev de olika gener 
som man idag känner till, och som är as-
socierade med smärtkänslighet. 

Hon gav även ett antal nya infallsvink-
lar för hur man med framtida läkemedel 
ska kunna lindra smärta, och uttryckte 
hopp om att det snart skulle komma såda-
na på marknaden.

– Personligen är jag dock emot använ-
dandet av opioider för långvarig behand-
ling av smärta. Detta av flera anledningar: 
Effekten av dessa över tid för kronisk, icke-
malign smärta är inte visad, och inte säker-
heten heller.

För att kunna förbättra handläggningen 
av kronisk smärta, krävs det alltså att man 
förstår mekanismerna bakom. Dagens far-
makologiska strategier är inte adekvata. 

– Nya terapeutiska sätt att närma sig 
problematiken, måste studeras i samarbe-
te med forskare som har kunskaper i ba-
sal neurobiologi, kliniska frågeställningar 
och translationell expertis, sammanfatta-
de hon.

– Dessutom är det min övertygelse att vi 
i framtiden – inom 10 år – kommer att ha 
fler möjligheter att behandla våra patien-
ters smärta, avslutade Leslie.

Mer påläst patient i framtiden
Ett annat symposium ägnade sig åt säker 

läkemedelsbehandling vid kronisk sjuk-
dom. 

Nils Feltelius berättade att det kommer 
ett nytt EU-regelverk under år 2012, det 
s.k. Pharma Package.

– I det ingår en del som kallas farma-
kovigilans. Det innebär bl.a. att begrep-
pet biverkan utvidgas till att även omfatta 
medicineringsfel, felaktig användning och 
missbruk. Nya grupper – som farmaceuter 
och patienter – kommer också att kunna 
rapportera, sa Nils.

Så vad händer i Sverige? Nils rappor-
terade om några nyheter i den nationella 
biverkningsuppföljningen: Elektronisk bi-
verkansrapportering införs, de regionala 
biverkningscentra centraliseras och man 
inrättar en ny biverkningsdatabas.

Vad behövs för en säkrare läkemedels-
behandling? Nils sammanfattade detta un-
der tre rubriker:

– För det första behövs det relevanta 
och kvalitetssäkrade data. För det andra 
behövs kompetens i diagnostik, förskriv-
ning och dataanalys. Med dålig diagnostik 
blir all läkemedelsbehandling fel!

Det tredje som krävs är samverkan.
– Vi måste ha en struktur – arenor där 

aktörer i säkerhetsarbetet kan mötas. Och i 
en insikt om att patienten kommer att vara 
mycket mer påläst och informerad i fram-
tiden, påpekade han.

Måttlig riskökning
Johan Askling berättade att ARTIS är värl-
dens största register för biologisk behand-
ling vid reumatologisk sjukdom.

– Men för att kunna göra riskbedöm-
ningar behövs inte bara siffror om malig-
nitet – utan också motsvarande uppgifter 
hur det ser ut bland dem som inte fått den-
na behandling. Vi behöver en täljare till 
nämnaren, sa han.

Jonas framhöll också att det man mäter 
är en nettoeffekt av all behandling, inklu-

Leslie J Crofford Nils Feltelius Johan Askling
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sive DMARD, när man ska försöka väga ef-
fekten av just biologisk behandling.

Cancer i anamnesen förekommer inte 
oftare än väntat vid RA, och den totala tu-
mörrisken vid RA är endast måttligt ökad.

– När det gäller DMARD och cancer vet 
vi inte så mycket – paradoxalt vet vi mer 
om biologiska läkemedel och cancer.

För TNF-hämmare och cancer visade 
den första metaanalysen av läkemedels-
prövningar som gjordes på en klar riskök-
ning. Senare metaanalyser finner däremot 
en betydligt måttligare riskökning.

– Över tid så visar ARTIS inte heller nå-
gon riskökning, och andra register i värl-
den visar ungefär detsamma. När man har 
tittat på dem som står på TNF-hämmare 
och som också fått cancer, ser man ingen 
skillnad i utfallet jämfört med dem som 
inte har fått TNF-hämmare, summerade 
Johan.

ökad risk för infektioner
Det finns en ökad risk för infektion, kopp-
lad till inflammatorisk sjukdom. Det finns 
även en korrelation till svårighetsgraden 
av RA, sa Eva Baecklund.

– TNF-hämmare vid RA (infliximab, 
etanercept och adalimumab) kan öka ris-
ken för infektioner, enligt metaanalyser 
och observationsstudier, fortsatte Eva.

Förekomsten av dessa är likartad i klinis-
ka prövningar med de nya TNF-hämmarna 
golimumab och certrolizumab pegol. In-
fliximab och adalimumab uppvisar större 
riskökning för reaktivering av tuberkulos 
än etanercept.

– Infektionsrisken är högst under de 
6–12 första månaderna efter terapistart.

Därför är det viktigt att informera pa-
tienten. Eva rekommenderade att man ska 
säga till dem att om de känner att de för 
tillfället har en infektion, så ska de hoppa 
över sitt biologiska preparat. Man ska ock-
så identifiera riskpatienter, och ompröva 
behandling och dosering.

Screening för vissa infektioner stod på 
Evas lista för en säkrare vård, och hon vi-
sade SRF:s rekommendationer för screen-
ing av TBC.

– Vaccinering är också en viktig del i sä-
kerhetsarbetet, avslutade hon och visade 
även SRF:s rekommendationer för det.

RA startar innan sjukdomsdebuten
Prediktorer och tidiga biomarkörer för reu-
matisk sjukdom var rubriken för SRF:s sista 
symposium detta år. 

Solbritt Rantapää Dahlqvist inledde med 
att presentera data från medicinska bio-
banken i norra Sverige. Där har man samlat 
210 500 prover från 131 000 individer. Sol-
britt hade studerat en pre-RA-kohort. 

– Sjukdomen startar många år innan 
själva symptomdebuten, och förekomst 
av anti-CCP-antikroppar är starkt predi-
kativt för utveckling av RA, sa hon.

Sjukdomen startar någon annanstans 
än i lederna, och gener har betydelse – men 
fler behöver dock analyseras för prediktion.

– Vi såg även att ju längre man ammade 
– och hade ACPA samt genen – så ökade 

risken för att utveckla RA. Vi kunde också 
se att p-piller verkade skyddande för att 
utveckla RA. Så amning och hormoner har 
olika roller när det handlar om att utveckla 
sjukdomen, sammanfattade hon.

Följt upp tidigare hälsoundersökningar
Carl Turesson konstaterade att detta är nå-
got som studeras i båda ändarna av landet, 
och berättade om erfarenheter från Mal-
mö.

Fördelarna med att studera prediktorer 
och tidiga biomarkörer för RA i prospek-
tiva hälsoundersökningar är flera:

– Exponeringen mäts före sjukdomsde-
buten, och man har därför ingen effekt av 
RA-symptom när det gäller livsstilsfakto-
rer. Man kan ju tänka sig att när man blir 
sjuk, så ändrar man sin livsstil – och även 
sin hågkomst om sin tidigare, s.k. ”recall 
bias”. I dessa undersökningar har man allt-
så ingen sådan, sa Carl.

Undersökningarna de använt sig av var 
två studier som genomförts under åren 
1972 till 1996 och de omfattade totalt cir-
ka 50 000 personer. Man sökte efter indi-
vider som utvecklat RA efter deltagande i 
någon av dessa två undersökningar, gjorde 
en strukturerad genomgång av deras jour-
naler. Man fann totalt 383 fall.

– Vi har också funnit autoantikroppar 
före RA-diagnos. Vi ser även ett mönster 
att dessa blir vanligare, ju närmare man 
kommer till debuten. Vi kan konstatera att 
det finns en ökad risk för rökare, framför 
allt för RF-positiv RA, sa Carl.
 
Olika miljöfaktorer – 
olika sjukdomsfenotyper 
Låg utbildning ökar också risken för RA 
– oberoende av rökning. Men en låg al-

RIKSSTÄMMAN 2011

Carl Turesson Solbritt Rantapää Dahlqvist Anca Catrina

Posterutställningen under Riksstämman var välbesökt.
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koholkonsumtion innebär en signifikant 
lägre risk, jämfört med ingen alkoholkon-
sumtion. 

– Frågan är om dessa fynd är ett uttryck 
för något annat i livsstilen, undrade Carl.

Däremot hade de i Malmö funnit att de 
som ammat länge hade en lägre risk att ut-
veckla RA.

– Det överensstämmer med andra in-
ternationella studier – med undantag för 
Västerbotten, fortsatte Carl.

En tidig menopaus innebar en högre 
risk.

– Frågan här är om det beror på köns-
hormoner – eller något annat, t.ex. avvikel-
ser i hypofysaxelns reglering – som medför 
tidig menopaus och gör att man har svårt 
att amma, som samtidigt innebär en ökad 
risk för RA.

RA är en heterogen sjukdom – olika 
miljöfaktorer förefaller vara associerade 
med olika sjukdomsfenotyper.

– Mönster av tidiga biomarkörer hos in-
divider exponerade för olika riskfaktorer 
kan ge viktiga insikter om patogenesen, 
summerade Carl.

RIKSSTÄMMAN 2011

Börjar RA i lungorna?
Anca Catrina berättade om pågående forsk-
ning och framtidsperspektiv. Hon inledde 
med att visa en bild på en ledskada, tagen av 
Lennart Nilsson.

– Det är komplexa gen-gen-omgivning-
interaktioner som leder till ACPA-positiv 
RA-utveckling. Men en helt annan bild för 
ACPA-negativ RA. Beror det på att vi har 
otillräcklig kunskap – eller på att det är en 
helt annan sjukdom?

ACPA utvecklas tidigt – upp till flera år 
innan sjukdomsdebuten.

– Men ACPA speglas inte av några ledför-
ändringar i denna tidiga fas, fortsatte Anca.

Rökning inducerar citrullinering av 
proteiner (en process som förändrar ami-
nosyra arginin till citrullin) i lungan hos 
friska individer.

– Så kan RA börja i lungorna? Vi gjorde 
en studie, och fann fibros i lungorna, fram-
för allt hos ACPA-positiva RA-patienter.

Bota genom att förhindra uppkomst
Om RA börjar i lungorna – hur hamnar det 
då i leden?

– Samma citrullinerade proteiner finns 
både i lungorna och i leden, så det måste 
undersökas vidare, sa Anca.

Men inte alla ACPA-positiva individer 
röker eller har lungförändringar, så det 
måste finnas andra möjliga vägar till RA, 
fortsatte hon.

Hur ska vi gå vidare? Anca berättade att 
vaccination mot ledinflammation, som kan 
förhindra uppkomst av sjukdomen, har vi-
sat sig vara möjlig på mus.

– Bota genom att förhindra uppkomst – 
det är troligen där som den framtida vägen 
kommer att stakas ut, sa hon.

Men det är mycket vi kan göra innan det 
är en realitet.

– Prevention och behandling – alla sätt 
ska användas! Förmå patienterna att sluta 
röka och att de satsar på mer fysisk aktivi-
tet är två goda råd. Det finns mycket vi kan 
göra redan nu, avslutade hon.

PeR LUNDBLAD

Prisbelönt reumatologi på Riksstämman
Som brukligt, delades det ut ett antal 
utmärkelser och priser på Riksstäm-
man. 
Här följer en rapport om vilka som be-
lönades.

SRF:s årsmöte som hölls under Riks-
stämman inleddes med att MSD:s 
reumatologistipendium delades ut. 

Det gick till Sara Nilsson, Lunds Uni-
versitet ”För högintressanta och lovande 
studier av komplementdysfunktion och ge-
netik vid systemisk lupus erythematosus”.

Brist på komplementhämmare
Prissumman är på 200 000 kr och stipen-
diet är ett samarbete mellan SRF och MSD. 
År 2011 var andra året som det delades ut.

Det ska stödja forskning kring de reu-
matiska sjukdomarna och är ett av de 
största i Sverige inom reumatologi. Stipen-
diaten utses av SRF:s styrelse efter bedöm-
ning av internationellt sakkunniga.

Vid mottagandet berättade Sara om sin 
forskning kring komplementhämmare hos 
systemisk lupus erythematosus patienter.

– SLE-patienter har mutationer och 
polymorfismer i komplementhämmare. 
De patienter som har mutationer i CFH/

CD46-generna utvecklar nefrit tidigare än 
patienter utan mutationer, sa Sara.

SLE-patienter har autoantikroppar mot 
Faktor H (FH = glykoprotein som är en vik-
tig cirkulerande hämmare av den alternati-
va komplementvägen). Patienter med högt 
SLE Disease Activity Index (SLEDAI) sco-
re, har signifikant högre nivåer av anti-FH-
antikroppar, jämfört med patienter med 
lägre SLEDAI.

– FH-koncentrationen är lägre i SLE-
patienter än hos kontroller, samt lägre i pa-
tienter med nefrit jämfört med patienter 
utan nefrit, sammanfattade Sara.

Forskning på antikroppar
Vid ett särskilt symposium som helt ägna-
des åt prisbelönt forskning tilldelades Tho-
mas Skogh, Linköpings universitet, Pfizers 
stora forskningsstipendium inom reuma-
tologi.

Motivering löd: ”För innovativ och väl 
strukturerad forskning om antikroppar och 
deras kliniska betydelse vid reumatoid ar-
trit och systemisk lupus erythematosus”. 
Priset är på 400 000 kronor.

Efter att ha tagit emot det, berättade 
Thomas om sin karriär – själv kallade han 
det för en ”egotripp”.

– Jag började arbeta med IBD, sedan 
med SLE och till sist blev det RA, berätta-
de han.

Thomas första forskningsuppdrag gick 
ut på att han skulle kartlägga proteinupp-
taget från tarm till blod. Det visade sig vara 
svårt, och han avslöjade att han först var 
villig att ge upp. Lyckligtvis blev det inte 
så. Thomas publicerade sin avhandling 
Overestimate of 125I-protein uptake from 
the adult mouse gut år 1982.

Han började på reumatologen i Linkö-
ping 1984. Strax efteråt kom ett nedlägg-
ningshot – vilket vållade bestörtning hos 
både patienter och personal.

– Men den blev kvar – och dessutom en 
självständig klinik år 1992!

Thomas blev klinikchef.

extra tidig reumauppföljning
År 1995 startade TIRA – en multiprofes-
sionell samverkan. Akronymen står som 
bekant för Tidiga Insatser vid RA.

– Vid den tiden visste vi alla att vi måste 
behandla RA tidigt, fortsatte Thomas.

TIRA-1-kohorten rekryterades under 
1996–98, omfattade totalt 320 patienter, 
som följdes upp till och med 2006. Även 
uppföljningen var multiprofessionell. 
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TIRA-2 startade 2006. Kohorten består 
av 520 patienter som insjuknade 2006–
2009. Eftersom vården av patienter med 
nydebuterad RA har genomgått stora för-
ändringar är TIRA-1-materialet en ovär-
derlig historisk referens för TIRA-2.

– Vi håller på att analysera data nu. Det 
är jättespännande!

Man undersöker när RA egentligen de-
buterar, och Thomas trodde att vi sanno-
likt måste börja behandla ännu tidigare i 
framtiden. Därför har man startat TIRA-x 
(”extra tidig reumauppföljning”). 

Kohorten består av mer än 100 perso-
ner som sökt sjukvård för besvär från rö-
relseapparaten, och som har förekomst 
av ACPA i blodet – men inte utvecklat RA 
enligt rådande kriterier. Patienterna un-
dersöks med ultraljud och databaserad 
tolkning av röntgenbilder.

Årets ledstjärna
Pfizers forskningsstipendium för yngre 
forskare inom reumatologi gick ”För lo-
vande translationella studier av exogena 
faktorers betydelse för systemisk inflamma-
tion” till Vilija Oke, Karolinska Institutet. 
Prissumman är på 80 000 kronor.

Bästa abstract inom klinisk forskning 
delades ut till Anna Svärd, Falu lasarett. 
Mei Zong, Karolinska Institutet samt Olof 
Berggren, Uppsala Universitet belönades 
för bästa abstract inom basal forskning. De 
tre presenterade kortfattat de studier som 
de belönats för.

Svenska Läkarsällskapets diplom för 
god och vetenskaplig presentation gick till 
fyra posterutställare inom reumatologi. 
Det var Jayesh Pandya, Michele Compag-
no, Christian Lood och Meliha Kapetano-
vic som belönades.

På SRF:s årsmöte utsågs dessutom Årets 
ledstjärna 2011. Det var Tomas Bremell, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som 
erhöll denna hedersutmärkelse. 

Anledningen är den tidning som läsa-
ren just håller i sin hand – det är Tomas 
hängivna och dedikerade arbete som re-
daktör för Reumabulletinen som SRF:s sty-
relse ville på detta sätt uppmärksamma 
och belöna.

PeR LUNDBLAD

Tomas Bremell får utmärkelsen 
Årets ledstjärna 2011 av Johan Bratt.

Olof Berggren och Mei Zong.

Jayesh Pandya, Michele Compagno, Christian Lood och Meliha Kapetanovic

Sara Nilsson Thomas Skogh Vilija Oke Anna Svärd

RIKSSTÄMMAN 2011
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§1. Johan Bratt förklarar årsmötet öppnat.

§2. Kallelse och dagordning godkännes.

§3. Till mötesordförande väljs Johan Bratt 
och till mötessekreterare Per Salomons-
son.

§4. Till justerare av mötesprotokollet väljs 
Staffan Lindblad och Lena Björnådal.

§5. Inga övriga frågor.

§6. Styrelsens årsberättelse godkännes 
och läggs till handlingarna.

§7. Ido Leden föredrar revisorernas berät-
telse. Styrelsen föreslås ansvarsfrihet och 
mötet ger styrelsen ansvarsfrihet. Som 
firmatecknare utses ordförande och/el-
ler kassör.

§8. Till ny styrelse väljs:
Ralph Nisell, ordförande, (två år)
Boel Mörck, vice ordf. (omval två år)
Anna Rudin, vetenskaplig sekr., (två år)
Per Salomonsson, facklig sekr. (omval två 
år)

Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin, kassör, (ett år 
kvar)
Ann Knight, utbildningsansvarig, (två år)
Johan Karlsson, representant för läkare 
under utbildning, (ett år kvar)

§9. Till revisorer väljs Ido Leden (ett år 
kvar), Rolf Oding (omval två år). Supple-
ant Bernhard Grewin (ett år kvar).

§10. Till representant med suppleant till 
Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling 
väljs Ralph Nisell med Ann Knight som 
suppleant.

§11. Till valberedningen väljs Carl Tu-
resson (två år), Solveig Wållberg Jonsson 
(omval två år), samt Jörgen Lysholm, (ett 
år kvar).

§12. Årsmötet beslutar om oförändrad års-
avgift för 2011, 500 kr för medlemmar och 
300 kr för associerade medlemmar.

§13. Boel Mörck ger en kort rapport an-
gående arbetsgrupper, studiegrupper och 
intressegrupper. Förteckning finns på 
hemsidan. Förslag läggs fram att arbets-

grupperna lämnar sin årsredovisning till 
vårmötet. Årsmötet beslutar att redovis-
ningen framflyttas till vårmötet enligt för-
slag.

§14. Följande utmärkelser utdelades
• Till årets ledstjärna har Thomas Bre-

mell valts, för sina insatser för Reuma-
Bulletinen.

• Inga hedersmedlemmar har utsetts.

§15. Inga motioner har inkommit.

§16. Övriga frågor:
Annika Teleman informerade kort om 
kommande SPUR-inspektioner.

§17. Avgående styrelseledamöter Johan 
Bratt, Carl Turesson och Åsa Reckner-
Olsson avtackas.

§18. Årsmötet avslutas.

Per Salomonsson Mötessekreterare
Johan Bratt Ordförande
Staffan Lindblad Justerare
Lena Björnådal Justerare

Protokoll Årsmöte
Svensk Reumatologisk Förening 2011

Stockholm 30 november

Avgående styrelsemedlemmarna
Johan Bratt, Åsa Reckner-Olsson och Carl Turesson.

Johan Bratt lämnar över ordförandeklubban 
till Ralph Nisell.

RIKSSTÄMMAN 2011



POSITIVA 
RESULTAT

POSITIVA 
RESULTAT

aCCP+
RF+

MabThera® (rituximab). Monoklonal chimär antikropp L01X C02 (RX, F). SPC uppdaterad 2010-11-15. Indikationer: MabThera® i kombination med metotrexat är 
indicerat för behandling av vuxna patienter med svår aktiv reumatoid artrit som har haft ett otillräckligt svar eller är intoleranta mot andra sjukdomsmodifierande 
antireumatiska läkemedel inklusive behandling med en eller flera tumörnekrosfaktor (TNF)-hämmare. Kontraindikationer: aktiva allvarliga infektioner samt vid 
allvarlig hjärtsvikt eller allvarlig okontrollerad hjärtsjukdom. Graviditet och amning bör undvikas under MabThera®-behandling samt 12 månader efter avslutad 
behandling. För mer information samt senaste AUP-priser: www.fass.se. För läkare med medicinska frågor: 020-726 24 32
Referenser. 1. Tak PP et al. EULAR 2007. Poster FRI0192. 2. Isaacs et al. EULAR 2009. 3. MabThera® (rituximab) SPC. 4. Kekow et al. Poster ACR 2010. 
Roche AB. Box 47327, 100 74 Stockholm. Telefon 08-726 12 00. www.roche.se 

• 3–5 gånger bättre effekt hos seropositiva patienter 
jämfört med seronegativa1,2

• Behandling var sjätte månad fram till remission för 
effektivare sjukdomskontroll3

• Signifikant större sänkning av DAS28 jämfört med  
byte till alternativ TNF-hämmare4

SE.M
RA
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Framtidens terapier
 eller nya möjligheter 

att förebygga 
och behandla 
reumatiska 
sjukdomar

FORSKNING Och FRAMTID

Denna artikel är en följd av ett uppdrag från Redaktören för denna tidning att beskriva 
”Framtidens terapier” för reumatiska sjukdomar på basen av vilka nya målmolekyler 
för terapi som kan förutses komma. Den titel som jag i stället valde speglar dels att 
jag insett hur svårt det är försöka förutspå hur nya generationers terapi mer exakt 
kommer att se ut, dels att jag tror att vi är på väg mot en situation där vi kan välja en 
rad olika och komplementära sätt att förebygga och behandla reumatiska sjukdomar. 
Vi kommer också att behöva komplettera vår ”kliniska” diagnos med en ”molekylär” 
diagnos för att ge olika och mer individualiserade behandlingar till olika individer. 

De inflammatoriska/immunologiska 
reumatiska sjukdomarna
Våra immunsystem väljer, som vi alla vet, 
att ofta angripa rörelseapparatens organ, 
särskilt lederna, men vi vet ju inte varför 
dessa organ är särskilt utsatta för immun-
systemets felsteg. Vad vi vet är dock att 
vårt immunsystem utövar en ständig ba-
lansakt mellan att angripa och neutralisera 
ständigt nya mikroorganismer och samti-
digt undvika att angripa den egna organis-
men. Vi vet också från den grundläggande 
immunologin att det finns ett stort antal 
kontrollsystem och att det finns många oli-
ka möjligheter till fel, som leder antingen 
till nedsatt försvarsförmåga eller till an-
grepp mot egna organ. Detta innebär också 
att inflammation i ett organ kan uppstå av 
många olika skäl, och vara driven av många 
olika molekylära mekanismer.

Den etiologiska och patogenetiskt in-
riktade forskningen har under de senaste 

åren gjort stora framsteg med detta tan-
kesätt som bas, och vi vet nu att flera av de 
vanligaste reumatiska inflammationssjuk-
domarna, t.ex. RA, kan delas upp i ett flertal 
olika subgrupper. Dessa olika sjukdoms-
varianter drivs sannolikt av mycket olika 
grundläggande mekanismer, även om den 
inflammation som är slutresultat av dessa 
mekanismer har viktiga gemensamma drag.

Hittills har utvecklingen av nya terapier 
inte haft möjlighet att ta mycket hänsyn till 
denna heterogenitet; terapierna har byggt 
på mycket generella insikter om allmänna 
– och ofta gemensamma inflammatoriska 
mekanismer. Typexempel på detta är inte 
bara de läkemedel som bygger på princi-
pen att minska alla cellers delningshastig-
het (metotrexat, cyklofosfamid m.m.) eller 
generellt minska all typ av inflammation 
(kortison – en av kroppens egna generella 
immunsupprimerare). Också de terapier 
som revolutionerat reumaterapin med 

möjligheter att blockera cytokiner (hittills 
TNF. IL-1, Il-6) eller generella funktioner 
hos hela klasser av leucocyter (anti- B cell 
(anti-CD20), anti-T-cell (CTLA4 Ig eller 
cyclosporin) bygger ju på principen att på-
verka mycket generella händelser, även om 
precisionen är mycket bättre än för cell-
proliferationshämmarna.

Läkemedelsindustrin arbetar ännu 
framförallt med förbättringar inom denna 
terapitradition, och dessa förbättringar 
behövs givetvis: Sålunda utvecklas dels en 
rad nya biologiska läkemedel, framförallt 
monoklonala antikroppar som kan block-
era ytterligare cytokiner (Il-17, Il-21 mm) 
och cell-cellinteraktioner och cellfunktio-
ner. Samtidigt utvecklas också små mole-
kyler som har möjlighet att via påverkan 
på intracellulära signalsystem påverka 
motsvarande generella funktioner i im-
munsystemet. Vi kommer säkert att ha 
stora möjligheter att förbättra behandling-
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en av inflammatoriska sjukdomar med en 
klok användning av hela denna repertoar 
av relativt generellt verkande läkemedel. 
För att uppnå denna kloka användning 
behövs en mycket aktiv och systematisk 
klinisk forskning för att optimera använd-
ningen av dessa terapier för olika grupper 
av patienter, och vi är ovanligt väl rustade 
i Sverige för att genomföra sådant arbete, 
med hjälp av våra kvalitetsregister, och ak-
tiva regionala forskningsenheter. Men en-
ligt min egen uppfattning, kommer det att 
bli svårt att uppnå vad vi verkligen önskar 
– en varaktig återreglering av immunsys-
temet till en normal funktion där de egna 
organen inte angrips – med denna strategi.

Möjligheter för framtiden
För flera av de inflammatoriska reumatiska 
sjudomarna tror jag att vi börjar närma oss 
nästa fas i förståelsen och därmed får möj-
ligheter att börja utveckla ytterligare en ny 
generation av terapier. 

Den konceptuella bakgrunden till den-
na förhoppning är mycket enkel: Det adap-
tiva (eller ”förvärvade”) immunsystemet 
verkar genom att dess regler och effektor-
celler – B- och T-cellerna fungerar ”klo-
nalt”. Det innebär att varje cell bara har 
en variant av receptorer som känner igen 
”eget” eller ”främmande”, och att det finns 
miljoner olika B- och T-celler med olika 
receptorer/specificitet, och att det är någ-
ra få av dessa celler som aktiverats och 
angriper den egna vävnaden vid de olika 
inflammatoriska reumatiska sjudomarna. 
Terapiprincipen bygger på det faktum att 
immunsystemet bär på en egen förmåga 
att reglera aktivitet och funktion hos dessa 
olika celler. Det innebär i sin tur att det är 
möjligt – t.ex. i en mus – att mycket speci-
fikt påverka enskilda B- och T-celler med 
förmåga att reagera med olika målmole-
kyler och därmed specifikt motverka och 
bota en inflammatorisk sjukdom, t.ex. en 
viss typ av artrit där man väl vet vilka T- 
och B-celler som driver sjukdomen. 

Det största hindret mot att utveckla te-
rapier som kan påverka de mycket få spe-
cifika celler som driver fram sjukdomen 
och inte bara nöja sig med påverkan av de 
mycket bredare mekanismer som vi hittills 
fokuserat på, är att vi inte tillräckligt väl 
vetat vilka specifika målmolekyler som de 
sjukdomsalstrande cellerna känner igen 
och att vi inte tillräckligt väl känt till hur, 
var och på vilket sätt dessa celler aktiveras.

Det är denna situation som nu äntligen 
börjar förändras, och denna förändring 
sker samtidigt för en rad olika sjukdomar. 

Ett av de mest illustrativa exemplen kom-
mer från svensk forskning och från den 
grupp som leds av Marie Wahren-Herle-
nius vid Karolinska. Hon har visat exakt 
vilken målmolekyl som känns igen av B-
celler vid s.k. kongenitalt hjärtblock hos 
barn till mödrar som har en viss typ av im-
munreaktion (förekommer framförallt hos 
vissa kvinnor med Sjögrens syndrom eller 
SLE). Immunreaktioner mot just denna 
molekyl kan påverka hjärtat hos fostret un-
der vissa fosterveckor i mitten av gravidi-
teten. Genom att använda denna kunskap 
för att diagnostisera vilka gravida kvinnors 
barn som löper denna risk, ges nu möjlig-
het att behandla dessa mödrar (ännu så 
länge med kortison) under en kort tid av 
graviditeten och därmed undvika ett livs-
långt pacemakerbehov hos barnet.

Vid en rad andra sjukdomar börjar vi 
närma oss denna grad av exakt förståelse 
av vilka specifika immunreaktioner som 
driver utvecklingen av sjukdom. Vid RA, 
t.ex., tycks det som om aktivering av im-
munceller mot vissa post-translationellt 
modifierade (t.ex. citrullinerade) mole-
kyler är viktiga. Och här har svenska fors-
kare, bland andra Rikard Holmdahl vid 
Karolinska, som arbetar kring ledinflam-
mation hos experimentdjur (mest möss) 
redan visat att det är möjligt att specifikt 
omreglera sådana reaktioner med hjälp av 
”vaccination”. Detta innebär att det i prin-
cip är möjligt att utveckla olika varianter 
av ”vacciner” för att specifikt förändra 
sjukdomsframkallande immunreaktioner 
också hos människor som har eller håller 
på att få vissa former av RA. En gemen-
sam princip är att det finns flera immun-
reaktioner som kan ge upphov till RA, och 
att det därmed finns behov av att utveckla 
och använda olika varianter av sådana nya 
terapierna för olika patienter med sam-
ma sjukdom. Det blir alltså nödvändigt 
att komplettera dagens främst ”kliniska” 
diagnos med en ”molekylär diagnos” för 
att bestämma vilken molekylär variant 
av sjukdomen som vi har framför oss, och 
med denna kunskap utveckla och använda 
mer specifika immunterapier.

När är det möjligt att diagnostisera, 
behandla eller förebygga olika typer 
av inflammatoriska reumatiska sjuk-
domar?
Den klassiska principen för bra behandling 
av inflammatorisk reumatisk sjukdom, är 
att diagnostisera en synlig sjukdom (som 
RA eller SLE) så tidigt som det är möjligt 
att då sätta en definitiv diagnos. Samtidigt 

vet vi att den ursprungliga immunreak-
tionen redan i detta skede lett till utveck-
lingen av en aktiv inflammatorisk reaktion, 
där många olika inflammatoriska meka-
nismer aktiverats. Vi vet också, bl.a. från 
djurexperiment, att det är mycket lättare 
att varaktigt förändra en potentiellt sjuk-
domsframkallande immunreaktion innan 
dessa att denna resulterat i en fullt utveck-
lad inflammation.

Slutsatsen, både för möjligheten till 
långsiktigt framgångsrik behandling och 
att förhindra skador hos den enskilde pa-
tienten, är givetvis att påverka (stoppa 
eller omreglera) en potentiellt sjukdoms-
alstrande immunreaktion innan den lett 
till en manifest inflammation. Att kunna 
göra detta i praktiken hos människan, har 
länge framstått som en utopi. Men vid fle-
ra sjukdomar, bl.a. RA och SLE, har man 
under senare år kunnat beskriva hur po-
tentiellt sjukdomsframkallande immun-
reaktioner uppstår många år innan den 
manifesta och diagnostiserbara sjukdo-
men uppkommer; sådana studier har ge-
nomförts bl.a. av Solbritt Rantapää och 
hennes medarbetare i Umeå. Därmed ges 
också möjlighet att diagnostisera indivi-
der som håller på att utveckla en RA- eller 
SLE-sjukdom i de allra tidigaste stadierna 
av sjukdom, att här beskriva vilken vari-
ant av sjukdom det handlar om och sätta 
in behandling.

Vi kan hoppas att denna utveckling 
kommer att gå snabbt framåt, och att det 
kommer att bli möjligt att behandla hotan-
de sjukdom tidigt och med så specifika lä-
kemedel att den manifesta och skadande 
sjukdomen aldrig får fäste.

Patientens/individens egen möjlighet 
att påverka risken för sjukdom och 
sjukdomsutvecklingen
En avgörande del i framtidens behandling 
oavsett behandlingsprinciper, kommer 
med all säkerhet att bli att individen/pa-
tienten kommer att vilja och kunna ta ett 
långt större ansvar för sin hälsa, sjukdom 
och behandling än idag. Detta ligger dels 
som en underliggande förutsättning i den 
mer individualiserade terapin som förut-
ses, dels i den mycket tidigare diagnos-
sättningen som blir möjlig. Men det ligger 
också i den ökande kunskapen om hur livs-
stil och omgivningsfaktorer under indivi-
dens kontroll, bestämmer risk för sjukdom 
och möjlighet att skydda sig mot uppkomst 
av sjukdom. Att bidra till att individen/pa-
tienten får maximalt riktig och relevant in-
formation om den möjliga eller manifesta 
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sjukdomen, och vad hon/han kan göra åt 
det hela, kommer att bli en allt viktigare 
del av vår verksamhet som reumatologer. 
Idag vet vi mest om de klassiska livsstils-
faktorerna som rökning, träning och i viss 
mån kost. Men vi lär oss snabbt också om 
andra faktorer, och hur de, i samverkan 
med distinkta genetiska faktorer, påverkar 
risk för sjukdom och följdsjukdom, samt 
effekter och bieffekter av terapier.

Jag hoppas därmed att det arbete som 
redan påbörjats på flera håll i landet, sär-
skilt aktivt i Staffan Lindblads grupp, om 
patientens eget beslutssystem och om ak-
tiv förebyggande verksamhet hos ”riskin-
divider”, kommer att utvidgas och bli en 
viktig del av vardagsreumatologin. Detta 
kommer också att bli nödvändigt för att 
praktiskt möjliggöra morgondagens indi-
vidinriktade terapier.

Artros och kronisk smärta
De inflammatoriska reumatiska sjukdo-
marna ansågs så sent som för drygt 20 år 
sedan som svåra eller omöjliga att fors-

ka kring och få förutsåg de framsteg som 
gjorts och de väldiga möjligheter som 
ännu ligger framför oss. Jag tror att samma 
sak idag gäller artros och kronisk smärta. 
Vad gäller smärtforskning och utveck-
ling av nya terapier mot smärta, har ut-
vecklingen mot individuell förståelse och 
därmed möjligheten till individuella och 
molekylärt baserade terapier accelererat 
snabbt under de senaste få åren. Vårt land 
har flera bra grupper som börjat arbeta i 
detta fält. Vad gäller artrosen finns samma 
potential. Jag tror därmed att samma sätt 
att arbeta tillsammans mellan grundforsk-
ning, klinisk forskning och epidemiologi, 
som varit så framgångsrikt inom inflam-
mationssjukdomarna, kommer att kun-
na ge stora resultat också inom artros och 
smärta under kommande år.

kort sammanfattning
I denna artikel har jag försökt beskriva nå-
got av den utveckling som jag ser framför 
mig inom reumatologin under kommande 
år. Osäkerheten för mig är mindre att den-

na typ av utveckling kommer att ske, mer 
om hur lång tid den kommer att ta. Och jag 
vill inte heller gissa exakt vilka målmole-
kyler eller exakt vilka vaccinationsprinci-
per som kommer att bli de bästa.

Men att stora förändringar kommer 
att ske är klart. Och därmed att vi inte får 
tro att vi kan utveckla reumatologin bara 
genom att förbättra och optimera dagens 
processer, utan att det viktigaste kommer 
att vara att bidra till den nya kunskapen 
och snabbt implementera den i sjukvår-
dens vardag.

Delar av resonemanget ovan finns utvecklat i 
större detalj också i:

Klareskog L, Gregersen PK, Huizinga TW. Preven-
tion of autoimmune rheumatic disease: state of 
the art and future perspectives. Ann Rheum Dis. 
2010 Dec;69(12):2062-6

Klareskog L, Catrina AI, Paget S Rheumatoid arthri-
tis. Lancet. 2009 Feb 21;373(9664):659-72 

LARS kLAReSkOG
Överläkare, professor, 

Karolinska Universitetssjukhuset

I denna figur illustreras hur flera olika strategier för prevention och behandling bör användas 
både nu och i framtiden, vid många olika reumatiska sjukdomar (här illustrerat av fallet RA).
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Prevention och behandling – alla sätt ska användas (här RA)

Klareskog L, Catrina A, Paget S. Lancet, Febr 21, 2009
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Jag har under de senaste decennier-
na haft lyckan att på nära håll få föl-
ja utvecklingen inom två områden 

som båda kraftfullt strävar efter förbätt-
ringar. Det ena området är reumatologin, 
där framgången är väl känd för er alla. Det 
andra området är omvårdnad, som må-
hända uppvisar en mer spretig utveck-
lingsprocess, men som icke desto mindre 
bjuder på många uppiggande och för reu-
matologin viktiga aspekter – här kommer 
några glimtar av dessa!

Hur har det varit hittills?
Jag anar att det finns ett antal verksam-
hetschefer som känner oro över att många 
kliniskt mycket skickliga sjuksköterskor 
födda på 40- och början av 50-talet nu 
börjar nedräkningen inför sin pension. 
Omvårdnad är ett ungt akademiskt ämne, 
och de flesta av dessa sjuksköterskor till-
hör utbildningskullar som inte haft ve-
tenskaplighet och evidensbasering som 
en väsentlig del av sin grundutbildning. 
De har ofta skaffat sig en mycket hög reell 
kompetens som blivit nästintill oumbärlig 
i verksamheten. Inte lika ofta har denna 
reella kompetens omsatts i formell kompe-
tens, och de bär därmed oftast heller inte 
på traditionen att på annat sätt än munt-
ligt föra vidare sin kunskap till nya kolle-
gor. Man behöver inte vara personalstrateg 
för att inse att detta komplicerar genera-
tionsväxlingen.

Var står vi nu?
Under några decennier har ämnet om-
vårdnad och därmed även utbildningen till 
sjuksköterska utvecklats och förändrats 
kraftfullt. Sjuksköterskor som utexami-
neras idag har en mycket stabilare grund 
att stå på vad gäller omvårdnad och veten-
skaplighet, och är därför bättre förbered-
da på att hantera och idka problemlösning 
i dagens och morgondagens ökande vård-
komplexitet. Den pendelsvängning som 

ledde till att sjukvårdstekniska färdighe-
ter under en tidsperiod fick mindre plats 
i utbildningen har nu svängt tillbaka. 
Många lärosäten använder sig av klinis-
ka examinationer, där praktiskt handlag 
examineras tillsammans med kontroll av 
den teoretiska förståelsen och jag hoppas 
att detta kommer råda bot på kritiken att 
dagens nyutexaminerade sjuksköterskor 
inte är sjukvårdstekniskt kunniga. (Att 
nyutexaminerade sjuksköterskor inte är 
sjukvårdstekniskt kunniga sa man förres-
ten redan på de gamla grekernas tid, eller i 
alla fall långt innan 1984 när jag blev färdig 
sjuksköterska…).

Ett område som genomgått så stora för-
ändringar som omvårdnad får leva med 
en hel del krockar och kulturellt eftersläp 
från den tid som varit. Eftersom jag har 
två grundutbildningar (sjuksköterskepro-
grammet på Sophiahemmet och Kemist-
linjen på Stockholms universitet) kunde 
jag i yngre dagar ibland roa mig med att 
på middagar med okända bordskavaljerer 
antingen säga att jag var biokemist (kaval-
jersaxlarna åkte upp 5 cm, stelt leende) al-
ternativt sjuksköterska (axlarna föll ner 5 
cm, avslappnat leende). Den tiden är sedan 
länge förbi, men fortfarande kan jag möta 
olika reaktioner när jag utanför omvård-
nadssammanhang presenterar mig som alt 
1) från sektionen för omvårdnad (”gääsp”) 
eller alt 2) reumatologkliniken (”så spän-
nande!”). Nog är jag lika tråkig/spännan-
de oavsett vilken verksamhet jag kommer 
ifrån? 

Detta blir dock mer och mer sällsynt. 
Stort ansvar ligger dessutom på oss som 
är sjuksköterskor och företräder omvård-
nad – vi får helt enkelt jobba hårdare med 
att visa vad omvårdnad står för och varför 
vi tycker det är så viktigt för våra patien-
ter. Och även om jag under vresiga dagar 
morrar inombords när jag (för vilken gång 
i ordningen?) hör någon säga att ”shööö-
terskan är spindeln i näätet” så finns det 

ett stort antal reumasjuksköterskor och 
reumatologer som aldrig använder vare 
sig spindelmetaforer eller icke-begreppet 
”shööterska”, och inte heller kallar sjuk-
sköterskestudenter för ”shööterske-eleee-
ver”. Jag tror att de allra flesta idag är väl 
medvetna om att sjuksköterskeutbildning-
en inte är en bantad variant av läkarlinjen 
(se figur!), och när vi – till patienternas 
fromma – inser och uppskattar skillnaden 
i våra respektive kompetensområden är 
vinsten en fantastisk arbetsglädje! 

Vart är vi på väg?
Ni som på något sätt kommit i kontakt med 
karriärutveckling för reumasjuksköterskor 
vet att det i dagsläget finns en yvig flora av 
egenkonstruerade titlar och tjänstebeteck-
ningar. Det finns olika lokala kursupplägg 
för att säkerställa kompetens, eller också 
finns inget kursupplägg alls för att säker-
ställa någon som helst kompetens. Reu-
masjuksköterskemottagningar finns både 
i drift och på planeringsstadium, och för 
dessa har man förtjänstfullt arbetat med 
att formulera lokala kompetenskriterier. 

Flera gånger har dock önskemål fram-
förts om ett mer nationellt initiativ. Utgå-

Reumasjuksköterskans roll 
och kompetens

elisabet Welin-Henriksson, disputerad sjuksköterska verksam inom reumatologin på karolinska, har inbjudits 
att skriva om sin syn på specialiseringen av sjuksköterskekompetensen som pågår inom reumatologi. 
I föreliggande artikel anlägger hon såväl ett kortsiktigt som framförallt ett långsiktigt perspektiv på 
kompetensutveckling och kompetenserkännande. Läsekretsen får gärna deltaga i debatten med fler inlägg.

Lyckad metafor för shööterskans roll? 
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REuMASjuKSKöTERSKANS ROll

ende från Svensk Sjuksköterskeförenings 
rekommendationer har Ulrika Bergsten, 
Maria Nylander Lundberg, Sonia Möl-
ler och Susanne Pettersson på uppdrag av 
Föreningen Reumasjuksköterskor i Sverige 
(FRS) utarbetat en kompetensbeskrivning 
för legitimerad sjuksköterska med specia-
lisering inom reumatologisk omvårdnad. 
Den är formulerad med ett reumatologiskt 
perspektiv utifrån de sex kärnkompetenser 
som internationellt används för sjukskö-
terskor: personcentrerad vård; samverkan 
i team; evidensbaserad vård; förbättrings-
kunskap för kvalitetsutveckling; säker vård 
samt informations- och kommunikations-
teknologi (se www.qsen.org). 

Syftet med kompetensbeskrivningen är 
att bidra till att patienter med reumatolo-
gisk sjukdom får en god och säker vård, att 
tydliggöra professionen/yrkesutövning-
en för blivande samt verksamma sjukskö-
terskor inom reumatologi, att utgöra en 
vägledning för landets lärosäten för ut-
formning, planering och genomförande 
av utbildning samt att utgöra ett stöd för 
arbetsgivare för att säkerställa den kom-
petens som behövs för en god vård inom 
reumatologisk verksamhet. Kompetensbe-
skrivningen är ännu inte i drift, men kom-
mer kunna bli ett kraftfullt hjälpmedel för 
säkerställande av omvårdnadskompetens i 
reumatologi. Intressant är också EULARs 
nyligen publicerade ”recommendations 
for the role of the nurse in the manage-
ment of chronic inflammatory arthritis” 
som har liknande andemening men är for-
mulerad på ett delvis annorlunda sätt.

Hur kommer vi dit?
Dokument såsom kompetensbeskrivning-
ar är meningslösa om de inte används, och 
det behövs konkreta kompetensförsörj-
ningsplaner för att tillgodose patienternas 
och verksamheternas behov av utbildade 
reumasjuksköterskor. Det finns en kort 
och en lite längre sikt för hur vi måste ar-
beta med detta. Verksamheterna har dags-
aktuella brådskande behov, där vi behöver 
fundera fram någon slags rimlig quick-fix 
för att inom en ganska snar framtid säker-
ställa basala kunskaper i reumatologi för 
sjuksköterskor. Dock är det viktigt att inte 
tappa styrriktningen för ett mer övergri-
pande kompetensförsörjningsmål: att ut-
bilda reumasjuksköterskor som (efter den 
första sprutlackeringen med basal pato-
fysiologi och farmakoterapi) kan och vill 
fördjupa sig ytterligare. Även inom om-
vårdnad hänger akademisk och klinisk 
progression ihop!

Jag har flera gånger mötts av kommen-
tarer att magisterexamen bara är för ett få-
tal sjuksköterskor. Att bli magister är mer 
som rosen på tårtan: snyggt men onödigt. 
Jag håller förstås inte med. Förutom kon-
sekvensen att vi riskerar att inte få ta emot 
sjuksköterskestudenter utan fler handle-
dande sjuksköterskor med magister (eller 
högre) kompetens, så gäller det att se ut-
vecklingsmöjligheterna i magisterprojekt 
inom omvårdnad – de ska ju bidra till att 
utveckla den egna verksamheten! En ma-
gisterutbildning medför inte bara en titel 
att stoppa i sitt CV, utan innebär att man 
systematiskt får träna på att analysera och 
lösa kliniska problem. Det är en färdig-
het som kommer bli mer och mer nödvän-
dig i dagens och morgondagens vård när 
komplexa situationer inte löses med enkla 
svart-vita lösningar. Om man nöjer sig med 
att enbart utbilda ”do-ers” utan en samti-
dig plan att utbilda ”thinkers” må man be-
tänka att den som är okunnig och ambitiös 
kan ställa till mycket skada, och en sjuk-
sköterska som vet hur men inte varför är en 
potentiellt farlig sjuksköterska. Visst har 
det hittills från många håll varit ett ganska 
klent intresse för magisterexamen, men 
efter ett antal år i utbildningsvärlden kan 
jag försäkra att kommande generationer av 
sjuksköterskor inte kommer nöja sig med 
det – då söker de sig till andra specialite-
ter. Goda karriärutvecklingsmöjligheter är 
en oerhört viktig rekryteringsfaktor, och 
vi vill ju att skickliga, kunniga och ambi-
tiösa sjuksköterskor ska söka sig till reu-
matologin!

Myt eller sanning?
”Är det någon idé att utbilda sjuksköter-
skor då? De slutar ju på kliniken så fort de 
får ett bättre jobb någon annanstans!” 

Ja, det är faktiskt en risk och inte bara en 
myt. Det finns fortfarande förhållandevis 
få disputerade sjuksköterskor, och arbets-
marknaden är mycket angenäm om man 
råkar vara en sådan, men inte lika behag-
lig om man letar efter en. Även sjuksköter-
skor med magister- eller licentiatexamen 
kan räkna med trevliga erbjudanden. Trots 
det tror jag inte att sjuksköterskor med en 
klackspark glatt lämnar kliniken efter upp-
nådd akademisk examen – de allra flesta 
jag träffar har en stark önskan att kunna 
kombinera akademi och klinik. Dock, in-
för valet att antingen 1) få ungefär samma 
lön och samma arbetsuppgifter på kliniken 
som innan disputationen eller 2) på ett lä-
rosäte få 5–10 000 kr mer i månadslön jäm-
fört med kliniken plus en del forskning i 
tjänsten, så lockar nog alternativ 2 mer. De 
kliniker som lyckats rigga mer attraktiva 
upplägg för meriterade sjuksköterskor har 
förstås ett bättre utgångsläge, och det vore 
väldigt roligt om landets reumatologklini-
ker blir trendsättande i att kunna attrahera 
och behålla forskande sjuksköterskor i pa-
tientnära arbete. 

Till reumatologin – denna specialitet 
som har allt – finns det mycket goda förut-
sättningar att locka även de bästa sjukskö-
terskorna. Spännande utveckling ligger 
inte bara ärofullt bakom oss, utan i högsta 
grad också framför oss. Vi behåller ärmar-
na uppkavlade!

eLISABeT WeLIN HeNRIkSSON
leg. sjuksköterska, med.dr., universitetslektor 

Reumatologiska kliniken, 
Karolinska Universitetssjukhuset

samt Sektionen för omvårdnad, institutionen 
för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 

Karolinska Institutet Huddinge
Elisabet.Welin.Henriksson@ki.se

Gammal men fortfarande illustrativ bild av 
ämnesinnehåll i läkar- resp sjuksköterskeut-

bildningen. (Läkartidningen 1999, vol 96, nr 4, 
publicerad med tillstånd av Läkartidningen)
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Reumatologienheten i Växjö

MÅNADENS REuMATOlOGENhET

Historik
Reumatologienheten är en av medicinkli-
nikens nio sektioner i Växjö.

Verksamheten inom reumatologi star-
tades 1980 av Åsa Hagstam som då hade 
varit verksam några år vid kliniken. Åsa 
arbetade tillsammans med en sjuksköter-
ska och mottagningen fanns då precis som 
idag, inne på medicinmottagningen. Slut-
envårdsplatserna fanns på en av klinikens 
avdelningar.

Ett par år under 80-talet var det brist 
på lokaler och tillfälligt flyttades reumato-
logen till arbetsterapin. Sedan 1987 har vi 
ändamålsenliga lokaler. Sektionsansvari-
ga läkare har efter det att Åsa slutade varit 
Olof Börjesson, Eva Nitelius, Jan Christen-
sen, Maria Söderlin och Aladdin Moham-
mad. Sektionsansvarig överläkare idag är 
Abbas Burhan.

På 1980-talet disponerade vi 15 vård-
platser för akuta behov, utredning och 
rehabilitering. I början av 1990-talet mins-
kade antalet vårdplatser till 8.

I augusti 2002 fattade den dåvarande 
landstingstyrelsen beslut om sparbeting 
på 140 miljoner kronor för hela landsting-
et. Medicinkliniken reducerade med 15 
vårdplatser motsvarande 10 miljoner kro-
nor. Sektionen för reumatologi skulle inte 
längre ha några fasta vårdplatser. Vi tyckte 
det var tungt beslut men samlades kring 
att finna nya lösningar. Vi visste att mot-
svarande omorganisationer hade ”drab-
bat” andra reumatologenheter. 

Reumateamet bildades och startade 
2003 för att arbeta konsultativt för att stöd-
ja slutenvården med specifik reumatologisk 
såväl medicinsk som omvårdnadskompe-
tens. En reumatolog och två sjuksköteskor 
ingick i teamet och deras arbete uppskatta-
des mycket på sjukhusets vårdavdelningar. 
Tyvärr drabbades vi av brist på reumatolo-
ger och konsultteamet fick läggas i ”malpå-
se” 2007. Resurserna fick koncentraras på 
den polikliniska verksamheten.

Teamverksamheten började i mitten på 
1980-talet. Teamet träffas varje onsdag ef-
termiddag.

Läkarbemanning 
Reumatologsektionen i Växjö är en del av 
medicinkliniken. En stor del av verksam-
heten är poliklinisk mottagning. Vi har 

inga egna slutenvårdsplatser, men vi kan 
använda oss av medicinklinkens vårdav-
delningar för att lägga in patienter.

Reumatologmottagning bedrivs av tre 
specialister, Abbas Burhan, Pär Andersson 
och Christoph Sieweke. Vi har en ST-läka-
re, Laura Butule, som är snart färdig spe-
cialist. Dessutom en distriktsläkare, Jacek 
Skonieki, som arbetar 50% som ST-läkare 
inom reumatologi.

Sjuksköterskor
På mottagningen tjänstgör fyra sjukskö-
terskor där tjänsteutrymmet är 3,45 och en 
undersköterska på 75%. Sedan 2007 har 
vi sjuksköterskemottagning för bl.a. läke-
medelinformation. Uppföljning av given 
muntlig och skriftlig information sker en-
ligt checklista. Läkemedelseffekt och bi-
verkningar samt kontroll av dostitrering 
ingår också. Bedömning av säkerhetspro-
ver har sjuksköterskorna på delegering. 
Det är ett stort antal provsvar som bedöms 
dagligen.

Det finns olika kontaktvägar för att nå 
mottagningen. Till största del sker det via 
telefon, vi använder systemet TELE-Q. Pa-
tienterna är även flitiga användare av Mina 
vårdkontakter vilket vi gjort reklam för se-
dan start.

Behandlingar
Infusionsbehandlingar ges på medicinska 
dagsjukvården där tre av sjuksköterskorna 
har mångårig erfarenhet av reumatologi 
och bland annat sköter reumatikernas be-
handlingar. De har delegering på att starta 
behandlingarna utan att läkare har träffat 

patienterna. Checklista och utarbetade ru-
tiner finns för att säkerställa vården. Även 
mindre erfarna nyutbildade sjuksköter-
skor tar hand om patienterna. De närmas-
te åren står vi inför pensionsavgångar och 
vi kommer att förlora värdefull kompe-
tens. Sjuksköterskestuderande handleds 
på specifika avdelningar som samarbetar 
med universitetet och det medför att vi 
redan idag har svårt att ”göra reklam” för 
området reumatologi samt att rekrytera.

Rehabilitering
Målet med dagens rehabilitering är att var-
je patient utifrån sina egna förutsättningar 
och resurser genom upprepade kontakter 
med reumatologteamet ska känna sig välin-
formerad om sin sjukdom, dess konsekven-
ser, strategier att hantera sin nya situation 
samt att de ska känna sig stärkta i sin egen 
förmåga att påverka sin situation. För att nå 
detta mål erbjuder teamet olika former av 
rehabilitering såsom fyra veckors reumare-
hab i dagvårdsform och individuell polikli-
nisk behandling/träning/information. För 
nyinsjuknade finns paramedicinskt vård-
program (inkl. reumaskola).

För bedömning av behov och planering 
av den enskildes rehabilitering avsätter 
teamet (arbetsterapeut, kurator, sjukgym-
nast och sjuksköterska) tid för två patien-
ter varje vecka. 

Rehabilitering erbjuds på länets båda 
sjukhus, Växjö och Ljungby

ABBAS BURHAN
Sektionsansvarig överläkare

Växjö

I serien om reumatologiska enheter runt om i landet får vi i det här numret 
ta del av sektionsansvarige Abbas Burhans beskrivning av verksamheten i Växjö.

Läkarna vid Reumatologienheten, Centrallasarettet i Växjö. Från vänster Christoph Sieweke, 
Pär Andersson, Abbas Burhan och Laura Butule.  På bilden saknas Jacek Skonieki.  
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Staffan Lindblad och Lars klareskog 
hälsade välkommen till årets Regis-
terdag, som helt traditionsenligt hölls 
på karolinska Universitetssjukhuset, 
Solna.
– Intresset för denna dag stiger hela ti-
den – vi blir fler och fler deltagare varje 
år. Det är väldigt roligt, sa Staffan.
– Det är inte bara vi som är intresse-
rade av register – även regeringen och 
SkL är det, fortsatte han och presente-
rade Sofia ernestam.

Sofia är själv reumatolog, men arbe-
tar även för SKL. Hon inledde med 
en hälsning från dem.

– Vi önskar att fler inom hälso- och 
sjukvården arbetade med register på det 
sätt som ni inom reumatologin gör. Det 
tycker jag att ni ska ta till er!

Ska bidra till effektivare, bättre och 
mer jämlik vård
Hon fortsatte med att berätta att det sker 
en ökad nationell finansiering av registren. 
Det är en rejäl ekonomisk satsning – totalt 
260 miljoner kronor för 2012 och därefter 
320 miljoner kronor varje år 2013–2016. 

Det man eftersträvar är bl.a. bättre ana-
lyser och återkoppling som stöd för för-
bättringsarbete, och en ökad öppenhet och 
tillgång till data även för patienter. Man 

hoppas registren ska bidra till att skapa en 
effektivare, bättre – och framför allt mer 
jämlik – vård, sa Sofia.

– Professionerna får fortsatt förtroende 
att ansvara för innehållet, men man kom-
mer att verka för en styrning mot nationel-
la begrepp och standarder, sa hon.

Patienterna kan dra nytta av registret
Därefter fortsatte Sofia med att beskri-
va det som gäller specifikt för just SRR 
(Svenska Reumatologi Register).

– Vi behöver arbeta mer med juridiken 
– funktioner som centralt personupp-
giftsansvarig samt för patientinformatio-
nen. Det ska vara enkelt att mata in data 
– men också att plocka ut data i realtid, 
sa hon.

Andra områden som behöver utvecklas 
är bl.a. spårbarheten – så man kan se var 
uppgifterna landar någonstans.

– Återväxten måste också säkras, både 
nationellt och regionalt. Därför är det vik-
tigt att ST-läkare får komma på just sådana 
här dagar, påpekade Sofia.

Certifieringen av registren kommer att 
ske i tre steg, och hon redogjorde i detalj 
för dessa.

I den efterföljande diskussionen åter-
kom man flera gånger till vikten av patient-
information – och att understryka att det 
är patienterna själva som kan dra nytta av 

registret. Lars Klareskog gjorde en jämfö-
relse med Barnavårdcentralerna som ska-
pades på 1920-talet.

– Jag tror att många mammor skulle 
bli väldigt arga om Datainspektionen ville 
stänga ner dem, påpekade han.

Redan nära målet för täckningsgrad
Boel Mörck, vice ordförande i SRF, och 
förre ordföranden Johan Bratt fick däref-
ter ordet.

– SRF:s målsättning är att få ett trans-
parent, tydligt system som styrs av SRF:s 
styrelse. Vi har börjat skissa på ett nytt sys-
tem, som kommer att presenteras på Vår-
mötet i Malmö i år, berättade de.

Staffan Lindblad beskrev sedan verk-
samhetsplanen för Svensk Reumatologis 
Kvalitetsregister (SRQ). För certifiering-
ens första steg uppfyller SRQ 19 punkter 
av 26. Alltså är det sju punkter som åter-
står. En av dessa är att registrets mätsys-
tem följer nationella standarder.

– Men det finns ingen som förvaltar 
dessa standarder idag. Det vi kan göra är 
att följa utvecklingen, sa Staffan.

Täckningsgraden ska vara över 80%, 
men idag är SRQ nära detta mål. Årsrap-
porten för 2010 visar att 76% av alla nyre-
gistrerade finns med.

När det gäller en annan punkt – att pre-
sentera information och resultatdata för 

Registerdagen 2012

Registerdagen hölls i Nanna Svartz-aulan på karolinska Solna
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patienterna – ansåg Staffan att det däre-
mot återstod en del arbete att göra.

Anta utmaningarna tillsammans
Därför presenterade Staffan en verksam-
hetsplan för SRQ år 2012. Där beskrev han 
hur patienterna, läkare och annan sjuk-
vårdspersonal, verksamhetschefer och 
SRF:s arbetsgrupper kan bidraga till arbe-
tet med registret.

– Registrets alla användare i hela landet 
behöver tillsammans anta dessa utmaning-
ar – för att själva få ännu större nytta av 
våra gemensamma kvalitetsregister, fram-
höll han.

Allt arbete måste komma ned till en 
vårdprocess, och det är något som arbets-
grupperna kan hjälpa till med, underströk 
Staffan.

– Vi har mycket att göra – även om just 
vårt register är ett av de fem som ligger i 
topp i landet, sa han.

Industrins medverkan
Sofia tog åter plats i talarstolen och redo-
gjorde för den överenskommelse om sam-
verkan som SKL och industrin har gjort.

– Förhoppningsvis ska beslutet fattas 
den 15 mars i år, berättade hon.

Syftet med överenskommelsen är att 
stödja en god samverkan och tydliggöra 
formerna för densamma. Den ska också dra 
upp riktlinjer om de etiska, juridiska och 
ekonomiska överväganden.

– För patientens bästa måste vi också 
finna former för snabb samverkan.

Utgångspunkterna är att de data som 
samlas in också ska användas. Integrite-
ten ska värnas och vårdens behov ska bli 
tillgodosedda.

– Det finns på vissa håll en bristande 
tillit mellan parterna och registerhålla-
ren. Därför behövs det en samverkan och 

en dialog. Eftersom det handlar om köp av 
tjänster, måste det råda transparens när 
det gäller avtal och ersättning, påpekade 
Sofia.

Hon berättade mer i detalj om försla-
get, samt om hur man resonerar kring den 
ekonomiska ersättningen. Det är parterna 
som överenskommer om påslag avseende 
kostnader för beskrivning av tjänsten och 
avtalstecknande, nedlagda kostnader i in-
frastruktur och utveckling av registret.

– Överenskommelsen som finns är väl-
digt övergripande, men den pekar ut en 
riktning, summerade Sofia.

exempel på trepartssamarbete
Det blev flera frågor från deltagarna om 
detta. 

– Om industrin vill köpa loss uppgifter 
från registret – till vem går då pengarna? 
Till registret självt? Eller till mottagning-
arna runt om i landet, löd en fråga.

– Det finns inget svar på det ännu. Det 
är en del i den lärandeprocess som vi befin-
ner oss i, och där vi behöver ha en dialog, 
svarade Sofia.

En annan deltagare frågade om syftet 
med industrins samverkan.

– Samhället består av flera sektorer som 
arbetar för en bättre vård – industrin är en 
sådan, var Sofias svar.

Utmaning: ändra känslan
Helena Hvitfeldt Forsberg och Anita Do-
margård beskrev ett projekt om coaching i 
förbättringsarbete. De har arbetat med det 
på Sunderby sjukhus. Målet var att skapa 
en reumatologisk öppenmottagning med 
en helhetssyn.

Hon påpekade att många kliniker i lan-
det upplever registret som betungande 
och en belastning, vilket fick många delta-
gare att nicka instämmande. Att dess syfte 

inte är att hjälpa sjukvården, utan istället 
att leverera material till forskningen.

– Här finns en utmaning: Att ändra 
känslan för registret så att man ser det som 
ett verktyg för förändring och utveckling 
istället! Registret kan även användas som 
ett beslutstöd – man får en snabb överblick 
över sina patienter och man kan mäta re-
sultatet av de förändringar man genomför, 
sa Anita.

Registreringen ökade
Helena redogjorde för hur de arbetat med 
detta på Sunderbyn-kliniken.

– Mycket av det vi gjorde handlade om 
att starta och stötta, förklarade hon.

Hon beskrev mer i detalj den forsk-
ningsbaserade modell som de arbetat ef-
ter, och hur de praktiskt arbetat med de 
olika momenten. 

Några viktiga erfarenheter de gjort var 
att det var viktigt att tala om förväntningar 
i den förberedande fasen, samt att struktu-
ren för de möten de hade med personalen 
var tydlig. De använde sig av en time-keeper 
som på varje möte såg till att man hela tiden 
kom vidare – och en utvärderare ansvarade 
för att varje möte utvärderades efteråt.

Ett av flera positiva resultat som kom 
ut av projektet var att registreringen öka-
de markant.

Mäta innehåll 
och dos för rehabilitering
Ingrid Thyberg från Omvårdnads- och re-
habiliteringsgruppen i SRQ berättade om 
deras arbete med att sprida information 
om SRQ:s potential bland kollegor.

De arbetar för att öka användandet av 
Internettjänsten, och vill också vidareut-
veckla den för uppföljning av omvårdnad, 
rehabilitering och livsstil.

– Tanken är att vi ska se vilka variabler 
som är viktiga under själva patientmötet 
på kliniken, sa Ingrid.

Elisabet Lindqvist talade om rehabili-
tering i SRQ.

– Hittills har vi bara mätt vad man gör. 
Men vi bör mäta innehåll och dos också. 
Men rehab är inte lika enkelt att mäta, an-
såg Elisabet.

Hon visade en plan för hur de ska ar-
beta i SRQ. Där ingår en evaluering i SRQ 
före och efter 4 veckors rehabilitering. De 
är dock bara i början av detta arbete, kon-
staterade Elisabet.

PeR prisad
Carina Andrén beskrev Patientens Egen 
Registrering (PER).

– Vi har drygt 1 000 registreringar i PER 
varje månad nu, sa hon.

Lars Klareskog och Staffan Lindblad. 
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Idag är det 38 mottagningar som använ-
der PER, och 13 som ännu inte gör det. An-
sluter sig gör man via Mina vårdkontakter 
eller 1177.se. Patienten måste dock vara in-
kluderad i registret, och landstinget måste 
vara anslutet till Mina vårdkontakter.

– En glad nyhet är att PER fick pris! Det 
är IT i vården-priset, där det fick juryns 
specialpris ”E-hälsa för nytta och verk-
samhetsutveckling”, berättade Carina.

Hon förklarade att de ansåg att priset 
skulle gå som vandringspris mellan kli-
nikerna, och att det skulle börja hos Sven 
Tegmark eftersom han var först med att på 
allvar integrera PER på sin klinik i Gävle.

Sven – uppenbarligen helt oförberedd 
– satt i publiken, så han fick överraskad 
komma fram och ta emot diplomet.

Patientens egen upplevelse av sin 
hälsa
Mer inom ämnet patientens egenregistre-
ring:

Sara Riggare är doktorand på Medical 
Management Center, KI, och hon talade 
under rubriken Samskapande hälsa.

Sara har Parkinsons sjukdom, och hon 
berättade att hon fick sina första symptom 
redan när hon var i 13-årsåldern. Hon be-
skrev hur det är att leva med sjukdomen.

– Jag får ta sex olika mediciner sex 
gånger om dagen, berättade Sara.

Hon visade flera olika definitioner som 
finns om vad begreppet hälsa står för. Själv 
tyckte hon att den definition som Freud 
ger – ”Frisk är den människa som förmår 
älska och arbeta” – var bra. 

Sara fortsatte med att förklara att hon 
vill bygga ett register om hur patienten 
upplever sin hälsa – enligt sina egna de-
finitioner. Det ska bygga på att patienter-
na registrerar sina hälsodata själva. De ska 
användas för egenvård, men även för att ge 
läkaren underlag för att optimera behand-
lingen. Utöver detta, kan det även ge forsk-
ningen mer data.

– Det kan bli en ny kunskap för vården, 
framhöll Sara.

chans att påverka
Registret ska bli mer lättarbetat – trots att 
mer variabler tillkommer. Henrik Ahlén 
arbetar med utvecklingen av designen av 
registret.

– Det ska bli tydligare och enklare att 
använda. Vi ska även analysera hur man 
kan göra användningen av det mindre 
komplex, berättade han.

Han exemplifierade detta med fråge-
ställningen om vilka delar som behöver 
vara uppe på skärmen när läkaren sitter 
med sin patient.

Arbetet är just påbörjat, och Henrik 
arbetar nu med att göra intervjuer med 
användare runt om i landet. Han efterlys-
te också fler deltagare till sin användar-
grupp.

– Lyssna noga! Det här är din chans att 
påverka ditt framtida arbetsinstrument, 
uppmanade Anita Domargård.

Idag har de inga användare från de 
nordligaste och sydligaste regionerna i ar-
betsgruppen.

– Maila mig – anita.domargard@karo-
linska.se – om ni är intresserade och det 
gäller var ni än bor, sa hon.

Fantastisk resurs som kan göras bättre
Spondylartropatiregister – bättre vård och 
forskning var rubriken för Lennart Jacobs-
sons föredrag. Han inledde med att be-
skriva en prospektiv studie av tidig axial 
spondylartrit (SPACE).

– Det finns väldigt få studier inom detta 
område. Vi vill försöka identifiera patien-
ter där man misstänker inflammatorisk 
ryggsjukdom tidigt – och sedan följa dem 
och se vilka det går bra för – och inte så bra, 
förklarade Lennart.

Studien är under uppbyggnad. 11 pa-
tienter var inkluderade i december 2011, 
och man har målet att ha kommit upp till 
30 i december 2012. Deltagande enheter 
har en egen flik på SRQ:s hemsida.

– Vill man deltaga är det bara att höra 
av sig, sa Lennart.

Han berättade också om nationella och 
regionala registerlänkningar för PsoA och 
SpA. 

– Det är en stor möjlighet för ny kun-
skap – men mer ”arbetskraft” behövs.

Han avslutade med att visa antalet re-
gistrerade med olika diagnoser i SRQ. När 
det gäller AS och SpA är det huvudsakligen 
de patienter som behandlas med biologis-

ka läkemedel som registreras. Här såg Len-
nart en möjlighet till kvalitetsförbättring.

– SRQ är en fantastisk resurs, som kan 
göras avsevärt bättre, slog han fast.

Standardisering behövs i europa
Ett nytillskott i SRQ är SLE-registret. 

Andreas Jönsén beskrev de variabler 
som ska ingå. De delas upp i två delar – 
obligatoriska och valfria. 

Data ska användas till mycket – men det 
viktigaste, enligt Andreas, är att kunna se 
sjukdomsaktivitet över tid och skovfrek-
vens, samt säkerhet och biverkningar.

Han visade hur det ser ut i registret nu, 
och hur man matar in uppgifter.

Nils Feltelius talade om ARTIS. Han 
började med att visa en text från Riksstäm-
man 1998, när ARTIS startade.

– Det är nästan en synsk text, konsta-
terade han.

ARTIS står för Anti-Reumatisk Terapi I 
Sverige, och det består av alla som medver-
kar i SRQ med data om läkemedel direkt, 
eller via SSATG, STURE etc.

– Vi kan nu se att kurvan för nyutskriv-
na biologiska läkemedel har planat ut. Men 
den ackumulerade kurvan stiger naturligt-
vis, konstaterade Nils.

Han redovisade ett antal slutsatser 
från en EU-studie om några förbättrings-
områden för framtiden. Bland dessa fanns 
behovet av att finna incitament för regist-
ren – utöver forskningsintresset, samt att 
öka förståelsen för värdet av registerdata 
från klinisk praxis bland läkare och annan 
vårdpersonal.

– Dessutom behöver datakvaliteten i 
registren höjas genom ökad användning av 
standardiserade terminologier, rapporte-
ringsformat och former för monitorering. 
I den delen behöver nog mycket göras ute 
i Europa.

Sven Tegmark får ta emot priset IT i vården.
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Han avslutade med att understryka att 
det är på kliniken som väldigt mycket av 
viktiga data genereras.

exempel på europeiskt samarbete
Att det går bra att samarbeta på europe-
isk nivå, slog Ingmar Petterson fast. Själv 
deltar han i ett sådant om rehabilitering – 
Star-Etic, som sker i samverkan med Sveri-
ge, Norge, Danmark och Holland. Ingmar 
berättade även om EUMUSC.net – ett 
samarbete finansierat av EULAR och EU.

Ronald van Vollenhoven beskrev en 
samverkan mellan 12 nationella och regi-
onala register om att utvärdera effekten av 
Rituximab vid RA – CERERRA. 

– Man studerar bl.a. frågan om bästa 
dos och doseringsintervall, och det är en 
stor framgång. Nästa 300 patienter ingår 
idag, och hittills är tre artiklar och mer än 
tio abstract publicerade.

Han berättade också om IRBIS – Inter-
national Registry on Biologics In SLE. 398 
patienter från 10 länder ingår. 

– Egentligen är det fortfarande inne i 
en lång pilotfas, där man samlar in data re-
trospektivt. Vi ska nu starta en prospek-
tiv IRBIS, där vi siktar på 2 000 patienter 
som ska följas upp under fem år, fortsatte 
Ronald.

Tid: 2012

Summa: 400 000 SEK – utdelas som forskningsstipendium och förvaltas av stipendiatens forskningsinstitution. 
Notera att Pfizers Stora Forskningsstipendiet från och med 2012 kommer delas ut vart annat år (jämna år).

Arrangör: Pfizer AB i samarbete med Svensk Reumatologisk Förening

Målgrupp: Högt meriterade forskare inom klinisk reumatologisk forskning, verksamma i Sverige.
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• kort forskningsprogram
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internationellt sakkunniga tillsatta av Svensk Reumatologisk Förening.
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E-mail: Anna.Rudin@microbio.gu.se
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C286372_Enbrel_Annons_Pfizerstipendium.indd   1 2012-01-23   15.51

Biobank
Johan Askling berättade om EULAR Re-
gister Study Group.

– Det har skett en explosion av register 
i Europa inom RA. De blir alltmer betydel-
sefulla. Men utan akademisk koordination 
blir det lätt så att vi tappar taktpinnen – 
och då tas den över av industrin, förklara-
de han.

Så syftet med gruppen är bl.a. att dela 
erfarenheter och kliniska erfarenheter om 
best practice mellan samtliga europeiska 
reumatologiregister genom årligen anord-
nade öppna möten. De ska också tillhanda-
hålla en infrastruktur för att möjliggöra en 
utveckling av metoder för att göra gemen-
samma analyser.

Johan talade även om arbetet med reu-
matologins biobank.

– Många kliniska frågeställningar kan 
besvaras med lokala och regionala data, 
men för studier av biomarkörer och gene-
tik krävs större material, konstaterade han.

En biobank är egentligen inte så märk-
värdig ansåg Johan.

– Vi samlar redan information om SP 
och CRP, men häller sedan ut proverna, 
med all den information de innehåller. 
Därför har vi i arbetsgruppen skapat en 
struktur för att spara den informationen.

Arbetsgruppens förslag
Uppdraget som arbetsgruppen har fått av 
SRF är att utreda och planera för en bio-
bankverksamhet kopplad till SRR, base-
rad på hittills gjorda erfarenheter från 
liknande biobanker. Principerna för dis-
positionsrätt, förfoganderätt och använ-
daravtal ska motsvara de som nu reglerar 
SRR:s elektroniska kliniska data. 

Johan presenterade sedan gruppens 
olika förslag beträffande patientrekryte-
ring och logistik, tillgång till data, samt 
hur man sedan ska upprätta en kunskaps-
databas.

– Vi föreslår att klinikerna ska kunna 
delta på olika nivåer – en del kan t.ex. re-
krytera och ta prover, en del kan bidra ge-
nom att upplåta sitt patientmaterial.

Dagen avslutades därefter med att Lars 
Klareskog talade om vikten av att vi använ-
der registren till att ta själva medicinen till 
nästa steg. 

Därmed var 2012 års Registerdag till 
ända.

PeR LUNDBLAD
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enligt WHO kan sunda levnadsvanor 
förebygga 90% av all diabetes, 80% 
av alla hjärtinfarkter och 30% av all 
cancer. även den som redan är sjuk 
kan göra stora hälsovinster med för-
bättrade levnadsvanor.

Socialstyrelsens (SoS) nya Nationel-
la riktlinjer för sjukdomsförebyg-
gande metoder, som presenterades 

november 2011, handlar om hur hälso- och 
sjukvården skall arbeta förebyggande med 
rökning, riskbruk av alkohol, fysisk akti-
vitet och ohälsosamma matvanor. Varje år 
genomför svenska läkare över sju miljoner 
samtal om levnadsvanor, ca en tredjedel av 
dessa förs på sjukhus. SoS menar att det 
vetenskapliga underlaget visar på att läka-
res samtal om levnadsvanor både har god 
effekt och är mycket kostnadseffektiva.

Svenska Läkaresällskapet (SLS) och 
SoS har därför inlett ett samarbetspro-

Stora vinster kan uppnås genom 
förändrade levnadsvanor

jekt: ”Läkares samtal om levnadsvanor”. 
Riktade insatser mot läkarkåren kommer 
huvudsakligen att bedrivas via SLS sek-
tioner där Svensk Reumatologisk Fören-
ing (SRF) har anmält sitt intresse att delta, 
hittills tillsammans med sju andra sektio-
ner. Projektet fortgår t.o.m. 2014.

Styrelsen i SRF tyckte detta var ett ut-
märkt tillfälle att lyfta upp sjukdomsföre-
byggande metoder inom reumatologin och 
lära oss hur vi åstadkommer varaktiga livs-

stilsförändringar genom olika samtalsme-
toder. Projektet är även tänkt att resultera i 
specialitetsspecifikt informationsmaterial 
inom kategorierna Kost, Rökning, Alkohol 
och Motion (KRAM) som ett kunskapsun-
derlag för kollegorna. 

Projektledare är Öl Ann-Marie Calan-
der, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
och arbetsgruppen för Modern Reuma Re-
habilitering (MoRR), under ledning av VC 
Elisabet Lindqvist, Skånes Universitets-
sjukhus, utgör referensgrupp. Detta garan-
terar en regional förankring och spridning. 
Kontaktperson i styrelsen är Boel Mörck.

För mer information kontakta:
 ann-marie.calander@vgregion.se eller läs 
mer på www.sls.se/levnadsvanor

BOeL MöRck
Vice ordförande

boel.morck@vgregion.se

Förkortad förskrivningsinformation, för mer information se produktresumén på www.fass.se.
Immunoprin (azatioprin) immunsuppressivt medel ATC kod L04AX01 (Rx, F). Indikationer: svår aktiv reumatoid artrit som inte kan kontrolleras med mindre toxiska substanser 
(sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel, DMARD) svår eller måttligt svår inflammatorisk tarmsjukdom (Crohns sjukdom eller Ulcerös colit), systemisk lupus erytematosus, 
dermatomyosit och polymyosit, autoimmun kronisk aktiv hepatit, polyarteritis nodosa, autoimmun hemolytisk anemi, kronisk refraktär idiopatisk trombocytopen purpura, Immunoprin 
är indicerat i kombination med andra immunosuppressiva ämnen som profylax mot transplantatavstötning. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen azatioprin, 
6-merkaptopurin (metabolit av azatioprin) eller mot något av hjälpämnena. Svåra infektioner, svårt nedsatt lever- eller benmärgsfunktion, pankreatit, alla levande vacciner, särskilt 
BCG, smittkoppor, gula febern. Varningar och försiktighet: Det finns möjliga risker med behandling av Immunoprin filmdragerade tabletter. De ska därför inte förskrivas om inte patien-
ten kan kontrolleras på lämpligt sätt för toxiska effekter under behandlingstiden. Under de första åtta behandlingsveckorna ska en komplett blodstatus, inklusive blodplättar, tas minst 
en gång i veckan. Graviditet och amning: Immunoprin får inte användas vid graviditet utan noggrann utvärdering av risker och nytta. Amning och samtidig behandling med azatioprin 
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Som vanligt ägde Riktlinjedagen rum 
dagen efter Registerdagen.
Lennart Jacobsson inledde med att 
ge en lägesrapport om riktlinjerna för 
behandling med biologiska läkemedel 
vid spondylartrit.

Syftet med riktlinjerna är att skapa 
en enhetlig strategi vid användan-
det av sjukdomsmodifierande be-

handling. De ska vara ett stöd för enskilda 
reumatologenheter och även bidra till att 
patienterna får en likvärdig behandling 
över hela landet.

– De ska också utgöra ett stöd i priorite-
ringsdiskussioner, sa Lennart.

Anti-TNF vid MR-fynd?
Lennart inledde med att ge en kort repeti-
tion av nyheterna för 2011.

– ASDAS kommer att användas allt mer, 
sa han och beskrev hur det beräknas. 

Ett värde under 1,3 innebär inaktiv 
sjukdom. Mellan 1,3 och 2,1 har patienten 
moderat sjukdom, därifrån upp till 3,5 är 
sjukdomsaktiviteten hög. Över 3,5 klassas 
det som mycket hög sjukdomsaktivitet.

Han redogjorde också för ASAS klassi-
fikationskriterier för axial SpA.

Lennart tog upp några frågor han öns-
kade att deltagarna skulle diskutera. En av 
dessa var om MR visar på fynd – ska man 
då sätta in TNF-hämmare tidigt?

Det blev stor diskussion kring detta, 
och en handuppräckning visade att åhö-
rarna var delade i två läger. Gemensamt 
uttalade man ett starkt stöd för att avvak-
ta läkemedelsmyndigheternas beslut och 
att nya framförallt prospektiva studier be-
hövs – för att visa om tidig insättning av 
anti-TNF-behandling verkligen påverkar 
sjukdomsutvecklingen på de patienter 

som annars skulle utveckla svår sjukdom, 
och inte leder till överbehandling av lätt-
are sjuka patienter.

Nya remissonskriterier för RA
Eva Baecklund, Helena Forsblad d’Elia och 
Carl Turesson presenterade SRF:s riktlin-
jer för läkemedelsbehandling vid RA.

Bland nyheterna för årets uppdatering 
hittar man att MR diskuteras för prognos-
tik vid tidig RA. Det har även kommit nya 
ACR/EULAR remissionskriterier för RA. 

– Abatacept och tocilizumab listas som 
alternativ vid ofullständig effekt av me-
totrexat. Det kommer också en tydligare 
rekommendation om utsättning eller dos-
minskning av TNF-hämmare vid beståen-
de terapisvar, sa Carl.

Helena ägnade en stunds fördjupad dis-
kussion kring de nya remissionskriterierna.

– EULAR:s nuvarande remissionskrite-
rier är från mitten av 90-talet, och ACR:s 
är från 1981. Man har gjort ett omfattan-
de arbete för att hitta nya kriterier, påpe-
kade hon.

Carl fördjupade sig i diskussionen om 
att sätta ut TNF-hämmare.

Det finns rapporter om att infliximab 
kan sättas ut med bibehållen låg sjuk-
domsaktivitet, och också ett visst stöd för 
adalimumab. Detta gäller särskilt om be-
handlingen inletts tidigt i sjukdomsför-
loppet.

– Men evidensstyrkan är låg, påminde 
han om.

Det blev diskussion kring detta, och 
Carls egen kommentar var att han person-
ligen trodde att det för de flesta patienter 
inte kommer att gå bra att sätta ut de bio-
logiska läkemedlen.
 
Projekt om kardiovaskulär prevention 
Därpå följde en rapport från den kardiovas-
kulära arbetsgruppen. Elisabet Svenungs-
son berättade först om vad det är som pågår 
i nuläget.

Riktlinjerna är oförändrade. Ett arbete 
med att skriva texter om läkemedels på-
verkan på kardiovaskulär risk pågår. 12 av 
dessa är färdiga, och hälften så många åter-
står att sammanställa.

– De färdiga texterna publicerar vi på 
SRF:s hemsida, sa Elisabet.

Marika Kvarnström demonstrerade 
en ny kardiovaskulär modul som lagts till 

i SRQ. Vid tidpunkten då Registerdagen 
ägde rum, var det endast en demoversion 
hon kunde visa.

– Den går antagligen online om ett par 
veckor, fortsatte hon, så när denna text lä-
ses bör den vara det.

Solveig Wållberg-Jonsson berättade 
ett projekt om kardiovaskulär prevention 
vid TRAM (Tidig RA Mottagning) vid uni-
versitetssjukhuset i Umeå. Det startade i 
januari 2012, och syftet är att testa en me-
tod för screening av kardiovaskulära risk-
faktorer – enligt SRF:s riktlinjer – inom 
en väl avgränsad och definierad patient-
grupp.

Samtliga patienter i TRAM ska i sam-
band med att de besöker mottagningen 
screenas för riskfaktorer.

– Det är sjuksköterskorna som gör en 
enkät om medvetenheten om dessa fakto-
rer. De tar också ett antal prover – koles-
terol, triglycerider, blodtryck med mera, 
berättade Solveig.

Om sjuksköterskorna finner att risken 
är akut hög, tar de kontakt med en läkare. 
Annars följer de algoritmen i riktlinjerna, 
dvs. rådgivning och information. Efter ett 
år följs de livsstilsförändringar, som för-
hoppningsvis har blivit följden av screen-
ingen, upp.

Screena för ögonbiverkningar
Lars Cöster informerade om de ny riktlin-
jer som kommit om Plaquenil. Det har vi-
sat sig att risken för biverkningar är högre 
än vad man tidigare insett. Det är ögonen 
som drabbas.

– Risken för toxicitet stiger efter fem år, 
så därför rekommenderas det nu att man 
börjar screena då, sa han.

Lars förklarade att den vanligaste indi-
kationen för Plaquenil är SLE, och att de 

Riktlinjedagen 2012

Lennart Jacobsson

Elisabet Svenungsson
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i Linköping idag har totalt 330 patienter 
som står på läkemedlet. 

– Omräknat till nationell nivå blir det 
6 700 reumatologpatienter. Kan ögonklini-
kerna verkligen ta emot alla dessa? 

Mötet tycktes enigt i åsikten att upp-
skjuta dessa rekommendationer till yt-
terligare kontakter tagits mellan SRF och 
Ögonläkarföreningen.

Screening för tuberkulos
Eva Baecklund talade också om screening 
– för TBC hos patienter med reumatisk 
sjukdom inför start av biologisk behand-
ling.

– Totalt har vi sett 37 fall av tuberkulos i 
Sverige mellan åren 2000 och juli 2011. Sett 
i relation till antalet behandlade patienter, 
verkar det vara ett minskande problem. 
Antalet patienter som står på behandling 
ackumuleras och stiger, medan de fles-
ta fallen är rapporterade under början av 
2000-talet, konstaterade Eva. På patien-
ter med insatt anti-TNF-behandling sedan 
2007 har endast 6 nya fall rapporterats.

Det finns idag en preliminär version av 
rekommendationer för screening som SMI 
och Socialstyrelsen har tagit fram. Dessa 
är dock inte godkända av Socialstyrelsen 
ännu, men Eva kunde ändå visa några ut-
drag.

– Det är försiktigt skrivna – många ”re-
kommenderas” och ”bör”, påpekade hon.

Eva ville lyssna in deltagarnas åsikter, 
och hon presenterade tre olika alternativ. 
Ska SRF ta fram ett eget dokument, revi-
derat – och som bygger på Socialstyrelsens 
rekommendationer? Eller ska man hänvisa 
och länka till Socialstyrelsens och SMI:s 
rekommendationer? Alternativt verka för 
samarbeten där SRF:s styrelse är remiss-
instans?

– Vad tycker ni? frågade hon och det 
blev diskussion.

Tomas Bremell ansåg att styrelsen skall 
skriva ett argt brev till Socialstyrelsen.

– De får inte ta beslut och komma med 
anvisningar, utan att vi – med vår kompe-
tens och kunskap – har fått vara med!

Rehab – men i vilken dos?
MoRR står uttytt för Modern ReumaRehab, 
och Elisabet Lindqvist berättade om deras 
uppdrag: Att för SRF:s räkning ta fram re-
kommendationer för modern reumareha-
bilitering vid artritsjukdomar, baserade på 
vetenskaplig evidens, systematiska över-
sikter, RCT och andra relevanta studier.

Förutom Elisabet, ingår även Annika 
Telemann, Ann-Marie Calander, Britt-Ma-
rie Nyhäll Wåhlin samt Gerd-Mari Alenius 
i arbetsgruppen för MoRR.

Elisabet presenterade de tankar kring 
rekommendationer som gruppen hittills 
har landat i.

– Rehabilitering ska bedrivas evidens-
baserat, och den ska starta tidigt – därför 
vill vi hitta prediktorer för det, sa hon.

Andra grundpelare enligt gruppen är 
motiverande samtal, self management och 
rätten till arbete och arbetsförmåga.

– Vi vill identifiera riskpatienter för då-
lig funktion. Rehab är en behandling, alltså 
behöver vi fundera över dos. Därför måste 
vi dokumentera struktur, process och ef-
fekt. Dessutom måste vi ställa oss frågan 
vad som är specifikt för just reumatologin 
– vi ska inte göra det som en distriktsläkare 
ska göra, underströk Elisabet.

Arbetsgruppen ska presentera sitt för-
slag i januari 2013.

– Har ni tankar och funderingar kring 
detta, så vänd er gärna till oss i gruppen, 
avslutade hon.

Nationella riktlinjerna – en lägesrapport
Carl Turesson informerade om det senas-
te som gäller för de nationella riktlinjerna.

– Det som har hänt nu är att Social-
styrelsen har beslutat att alla rehabili-
teringsåtgärder skall diskuteras i en ny 
referensgrupp, berättade han.

Övriga delar i riktlinjerna skulle kunna 
vara klara för godkännande av generaldi-
rektören i april, och därefter publiceras.

– Man har nu att bestämma om man ska 
vänta tills allt är klart, eller presentera de 
övriga delarna var för sig. Socialstyrelsen 
har inte satt ner foten i denna fråga, fort-
satte Carl.

Han presenterade RA-riktlinjerna, som 
är omfattande och – enligt Carl – beskriver 
vad reumatologin gör.

– Sammanlagt är det 194 åtgärdsrader i 
det vetenskapliga underlaget.

Den uppdatering som gjorts efter pre-
liminärversionen innebär förändringar i 
rekommendationer om nya biologiska lä-
kemedel.

– De överensstämmer väl med SRF:s 
uppdatering, konstaterade Carl och fort-
satte:

– Det är också en stärkt evidens för vis-
sa rehabiliteringsåtgärder – framför allt 
styrketräning. Teamrehabilitering priori-
teras separat för patienter med funktions-
klass III–IV.

Tackade för god debatt
Lars Klareskog frågade Carl hur resone-
manget kring uppdateringar av Socialsty-
relsens nationella riktlinjer löper.

– Tanken är att det ska ske var tredje år. 
Men det är oklart hur pass genomgående 
de ska vara – och vem som ska göra det. De 
skiljer sig alltså på så sätt från SRF:s rikt-
linjer – det hinner hända mycket på tre år. 
SRF:s riktlinjer uppdateras varje år, sva-
rade Carl.

Lennart Jacobsson redogjorde för det 
aktuella läget om riktlinjerna för AS och 
PsoA.

– Det är inte så mycket som är föränd-
rat, fortfarande är det centrala att man bör 
erbjuda behandling med TNF-hämmare 
om de övriga läkemedlen har otillräcklig 
effekt, sa han.

Vid misstanke om AS är den centrala re-
kommendationen att erbjuda magnetrönt-
gen eller datortomografi. Röntgen har ett 
tveksamt värde.

– Magnetröntgen kan visa både de-
struktioner samt ödem (inflammation), 
vilket predikterar senare destruktioner. 
Därför är det min personliga reflektion att 
vi måste bekanta oss med här metoden, an-
såg Lennart.

Därmed återstod det endast för SRF:s 
ordförande Ralph Nisell att tacka delta-
garna – och framförallt deras debattvilja.

– Upplägget med en Registerdag och 
Riktlinjedag efter varandra har vi haft ett 
tag nu. Det är positivt och roligt! Det hän-
der så mycket inom reumatologin – så vi 
fortsätter. Vi ses på Vårmötet i Malmö, häl-
sade Ralph som avslutning.

PeR LUNDBLAD

Elisabet Lindqvist

Ralph Nisell
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HISTORIA MED IDO Systemisk skleros

Historien om systemisk skleros, 
systemisk skleros i historien 

och en sorglig historia
Louisiana Museum of Modern Art, 
Humlebæck, Danmark. 
Det är november månad 2011. Jag står med 
hundratals andra besökare och betraktar 
Paul Klees verk. Alla tänker sina egna tan-
kar, många berörs. Själv undrar jag – hade 
han systemisk skleros eller inte? Vissa tve-
kar – inte jag.

I tonåren förälskade jag mig i den fran-
ska impressionismen. Den uppskattar jag 
fortfarande. Men precis som jag slutat 
dricka bröstmjölk, äta päronpuré och hal-
lonkräm och hellre äter mer bitig mat som 
grovt bröd toppat med burskrap eller grati-
nerad löksoppa, tycker jag nu om t.ex. Paul 
Klees och Joan Mirós infantila och grovt 
karikerade färgexplosioner som ropar – jag 
är inte en avbild, jag är en upplevelse!

Historien om
Ordet skleroderma härstammar från gre-
kiskans skleros (hård eller indurerad) och 
derma (hud) och användes troligen först 
av Hippokrates (år 460–370 före Kristus). 
Hans beskrivning är mycket kortfattad och 
det är oklart om den handlar om lokalise-
rade eller generella förändringar. Flera lik-
nande oprecisa beskrivningar återkommer 
från andra medicinare genom historien.

Den första mer detaljerade beskrivning-
en av en patient med möjlig systemisk 
skleros kommer från Italien. Carlo Cur-
zio arbetade på ett sjukhus i Neapel med 
namnet De obotbaras sjukhus, ett fantas-
tiskt namn ur ett varumärkesperspek-
tiv. 1753 behandlade han där den 17-åriga 
flickan Patrizia Galiera som efter 11 måna-
der skrevs ut i avsevärt förbättrat skick. 
Om detta finns att läsa i hans publikation 
Dis cussioni anatomico-pratiche di un raro, 
e stravagante morbo cutaneo in una giova-
ne Donna felicemente curato in questo gran-
de Ospedale degl´ Incurabili. Skeptiker har 
efteråt hävdat att patienten i själva verket 
hade sklerödem och inte systemisk skle-
ros. Jag är benägen att hålla med. Kvinnans 
förändringar omfattade inte händerna, de-
buterade synnerligen hastigt och försvann 
närmast spårlöst.

Flera senare, liknande beskrivningar av 
sklerödem finns från början av 1800-ta-
let. Först därefter kom en rad beskriv-
ningar av möjlig systemisk skleros under 
åren 1832–1848 av Brück, Chowne, Star-
tin, Forget, Grisolle och Putegnat. Startins 
fall hade dessutom spontant uppträdande 
sår på fingrarna vilket ytterligare stärker 
misstanken om att det verkligen hand-
lade om systemisk skleros. Däremot var 
det Gintrac som 1836, för första gången i 
modern tid åter började använda termen 
skleroderma, som världen över, fortfaran-
de i dagligt tal, används synonymt med sys-
temisk skleros.

Det är intressant att spekulera i var-
för sklerödem beskrivs flera gånger innan 
man beskriver systemisk skleros. Det kan 
vara så att kort levnadslängd eller ointres-
se för äldres sjukdomar gör att sklerödem 
i yngre ålder får oproportionerligt stor 
uppmärksamhet. Det kan vara skleröde-

mets relation till infektionssjukdomar som 
kanske gjorde att det var en mycket vanlig 
sjukdom för 200 år sedan. Mest spännande 
vore det om den tänkbara miljöfaktor som 
ligger bakom systemisk skleros dök upp 
först på 1800-talet.

Maurice Raynaud var verksam som invär-
tesmedicinare i Paris och utkom 1862 med 
publikationen De l’asphyxie locale et de la 
gangrène symétrique des extrémités där 
han beskrev, inte bara det som vi idag kall-
lar för Raynaud’s fenomen utan även dess 
koppling till hudsymtomet sklerodermi.

När William Osler flyttade till Johns Hop-
kins Hospital fick han en väldigt stor mot-
tagning där han diagnostiserade flera fall 
av systemisk skleros. Hans beskrivning är 
synnerligen träffande: 

In its more aggravated forms diffuse 
scleroderma is one of the most terrible of 
all human ills. Like Tithonous, to “whith-
er slowly” and like him to be “beaten down 
and marred and wasted” until one is literal-
ly a mummy, encased in an ever-shrinking, 
slowly contracting skin of steel, is a fate not 
pictured in any tragedy, ancient or modern. 

Detta öde kan vi känna igen när vi se-
nare studerar Pauls Klees verk.

Napoletanaren Carlo Curzio beskrev 1753 
hur han behandlade den 17-åriga flickan Pa-
trizia Galiera i Discussioni anatomico-prati-

che di un raro, e stravagante morbo cutaneo in 
una giovane Donna felicemente curato in que-

sto grande Ospedale degl´ Incurabili.

Maurice Raynauds avhandling De l’asphyxie 
locale et de la gangrène symétrique des 

extrémités från 1862.
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Fram till 1945 användes endast benäm-
ningen skleroderma. Då beskrev Goetz ob-
duktionsfynden hos en patient. På grund 
av de omfattande skadorna på inre organ 
föreslog han att man istället skulle kalla 
sjukdomen för progressiv systemisk skle-
ros, en term som höll i sig fram till slutet 
av 1980-talet då man övergick till att kalla 
sjukdomen systemisk skleros.

Historien övergår gradvis i nutid. Jag vill 
avsluta historien så sent som 1979. Rod-
nan publicerade då sin metod att kvantifi-
era hudengagemanget genom palpation av 
26 hudpartier på en skala mellan 0 och 4. 
Denna metod har senare ersatts av 17 par-
tier och skala 0 till 3. Denna mycket enkla 
standardisering har lett till en harmoni-
sering av både diagnostik och kvantifie-
ring som haft en mycket stor betydelse för 
forskning och klinisk uppföljning av pa-
tienter med systemisk skleros.

I historien
Paul klee var en fantastisk begåvning, både 
som konstnär och som violinist. Hans stil 
rörde sig över expressionismen, kubismen 
och surrealismen. Efter många besvärliga 
och krokiga år blev han under 1920-talet 
mycket framgångsrik. Nazismens intrång 
förändrade emellertid hans liv. Gestapo 
genomsökte hans hem och han förlorade 
sitt arbete 1933. Flera av hans verk uppvi-
sades i utställningen Entartete Kunst, De-
generativ konst och andra beslagtogs. Paul 
Klee själv emigrerade 1933 till Schweiz där 
hans mor kom från och där han själv fötts. 
Många anser att han snart därefter insjuk-
nade i systemisk skleros. Matstrupspåver-
kan gjorde att han mestadels åt flytande 

föda och han förlorade i vikt. Det speku-
leras i att huden blev läderartad och hård 
vilket går igen i flera av hans konstverk. Vi-
dare fick han allt svårare att andas, vilket 
har tolkats som pulmonell hypertension. 
Allteftersom sjukdomen fortskred kunde 
han inte längre spela fiol. Istället utförde 
han fler och fler konstverk. Många konst-
närer som drabbats av reumatologiska 
sjukdomar har börjat måla mindre tavlor 
och med enklare stil. Paul Klee hade emel-
lertid sedan länge en basalt förenklad må-
larstil och hans tavlor var förhållandevis 
små hela tiden.

Tylyn John insjuknade 1999 med Raynaud’s 
fenomen och hudförändringarna progre-
dierade till armbågsnivå. På vilket sätt är 
hennes sjukdom mer intressant än andras? 
Jo, hon arbetade som modell och hen-
nes karriär nådde sin höjdpunkt när hon 
framträdde som Playboy’s Playmate of the 
Month i mars 1992. En kuriositet är att den 
Sverigebekanta H&M-modellen Ann Nico-
le Smith prydde omslaget på detta nummer 
av tidningen. 

En av Paul Klees sista målningar Tod und Feuer 
(död och eld) från 1940. Bokstäverna T, o och 
d utgör mun, ögon och näsa. Han lyfter höger 
arm för att vinka adjö. Den tunna streckgub-

ben lämnar människan som brinner i helvetet.

Paul Klee har målat många bilder där man ser 
både torra skinnlappar och karpmun. Man 
bör inte övertolka dessa som snarare kan 

vara präglade av konstnärlig stil än sjukdom. 
Denna målning från 1933 gjordes innan Klee 

insjuknade.

Paul Klee pekar på en tavla. Bilden väcker 
tankar. Är fläckarna i ansiktet teleangiekta-
sier? Har han flexionskontrakturer i lillfinger 
och ringfinger? Varför pekar han med lång-

fingret istället för pekfingret?

Omslaget på Playboy mars 1992, där 
Tylyn John fick sitt genombrott.

Tylyn John 1992, sju år före insjuknandet.

En sjukdom som leder till ett förfu-
lat utseende och behov att klä sig varmt 
måste vara ett stort hinder i Tylyn Johns 
yrke, men som väl är har vi läkare nu fått 
lära oss att värdera arbetsförmågan gente-
mot hela den reguljära arbetsmarknaden. 
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»Att patienter med misstänkt systemisk skleros 
under en framgångsepok för reumatologin inte 
får träffa en intresserad läkare förrän hon lig-
ger på sin dödsbädd är däremot en synnerligen 
sorglig historia. Vi är flera som vill ändra slutet 
på den historien.« 

Ralph Nisell
Ordförande
Reumatologiska Kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
Tel 08-517 760 93
ralph.nisell@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

Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin
Kassör
Kliniken för reumatologi
Falu lasarett
791 82 Falun
Tel 023-49 27 22
britt-marie.nyhall-wahlin@ltdalarna.se

Anna Rudin
Vetenskaplig sekreterare
Reumatologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Tel 031-342 10 00 
anna.rudin@microbio.gu.se

Ann knight
Utbildningsansvarig
Verksamhetsområde Reumatologi
Verksamhetsområde Hud- 
och Könssjukdomar 
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala
Tel 018-611 92 29
ann.kataja.knight@akademiska.se

Johan karlsson
Ledamot, representant 
för läkare under utbildning
Reumatologklinik Lund-Malmö
Skånes Universitetssjukhus, Lund
221 85 Lund
046-17 16 17
johan.karlsson@med.lu.se

SRF:s STYRElSE  2012

HISTORIA MED IDO Systemisk skleros

Tylyn John har emellertid gjort det bästa av situationen och hon har 
engagerat sig djupt i den amerikanska patientföreningen för syste-
misk skleros, hjälpt till att samla in donationer och sprida både upp-
märksamhet och kunskap om sjukdomen.

Både klee och John kan synas intressanta när man diskuterar miljö-
faktorer av betydelse för uppkomst av systemisk skleros. Organiska 
lösningsmedel, t.ex. i måleriprodukter och kosmetika, har ofta be-
skrivits som tänkbara miljöfaktorer, liksom kisel, jordens kvantita-
tivt vanligaste grundämne, som man t.ex. använder vid tillverkning 
av silikon. Att kylan, vid frekvent avklädning, skulle utlösa Raynaud’s 
fenomen förefaller dock mindre sannolikt även om det finns rappor-
ter om att personer med utomhusarbete oftare drabbas.

Louisiana är ett fantastiskt museum och Paul Klee passar perfekt in i 
miljön. Det finns många indirekta indicier som pekar på att han hade 
systemisk skleros. Kanske är det fel sjukdom – men en bra historia är 
alltid en bra historia som får leva vidare.

En sorglig historia
Trettondagsafton 2012, eftermiddagspasset.

– Åh nej, nu har det hänt igen! Det är för sorgligt.
Jag har träffat en drygt 50-årig kvinna på kardiologavdelningen. 

Efter ett halvårs utredning med lungröntgen och Levaxinbehandling 
mot hypotyreos via vårdcentral ligger hon nu inne, syrgaskrävande 
och vilodyspnoisk. Högersidig hjärtkateterisering visade pulmonell 
vaskulär resistens på 18 Wood-enheter, dvs. mycket långt gången pul-
monell arteriell hypertension. ST-läkaren som skrev in patienten har 
nyligen sidotjänstgjort på reumatologen och hade noterat sklerodak-
tyli, pitting scars, teleangiektasier, kontrollerat att hon hade centro-
merantikroppar och ringt mig. Infusionspumpen märkt ”Remodulin” 
tickade på. Syrgasmasken klämde och väste. Patienten berättade att 
hon haft Raynaud’s fenomen i sju år och hade själv läst sig till diagno-
sen systemisk skleros på nätet. Hon berättade för mig: 

– Jag har varit hos reumatolog flera gånger men de sa åt mig att 
inte läsa så mycket. Det var inte farligt med kalla fingrar. Jag fick ing-
en diagnos, ingen hjälp och slutade söka.

Såsom intresserad av systemisk skleros är det inte viktigt för mig 
om Paul Klee verkligen hade sjukdomen eller inte, det är mest en bra 
historia. Men, att patienter med misstänkt systemisk skleros under en 
framgångsepok för reumatologin inte får träffa en intresserad läkare 
förrän hon ligger på sin dödsbädd är däremot en synnerligen sorglig 
historia. Vi är flera som vill ändra slutet på den historien.

ROGeR HeSSeLSTRAND
Överläkare

Reumatologiska kliniken Lund-Malmö, 
Skånes Universitetssjukhus
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AKTuEllA AvhANDlINGAR

Fms-like tyrosine kinase 3 (Flt3) is 
a receptor on common stem cell 
progenitors and has a crucial role 

in hematopoesis, regulating cell prolifera-
tion and differentiation in man and mice. 
The growth factor Flt3 is activated by its 
soluble ligand, Flt3-L, leading to differen-
tiation of multipotent stem cells and lym-
phoid progenitors. Flt3-L functions as a 
differentiation factor for dendritic cells 
(DC) in the periphery. These properties 
of the Flt3/Flt3-L system lead us to fur-
ther investigate the role of the growth fac-
tor Flt3-L in rheumatic disease.

In paper I, Flt3-L was found to be 
strongly expressed at the site of inflam-
mation in human RA, the joint. Levels 
of Flt3-L were significantly higher in 
the synovial fluid compared to serum in 
RA patients and levels of Flt3-L in RA 
synovial fluid were significantly higher 
compared to synovial fluid from non-in-
flammatory joint diseases. Furthermore, 
intra-articular administration of a B-cell 
line overexpressing Flt3-L resulted in 
highly erosive arthritis while inoculation 
of the same B-cell line without hyperex-
pression of Flt3-L did not induce erosiv-
ity and caused arthritis in a minority of 
cases. Thus, Flt3-L is expressed at the site 
of inflammation in human RA and facili-
tates tissue destructive properites in the 
joint cavity.

In paper II, mice with antigen-induced 
arthritis, mBSA-arthritis, were treated 
with the Flt3-inhibitor sunitinib. Treat-
ment was started together with mBSA 
immunization or together with the induc-
tion of arthritis. Abrogation of Flt3 signal-
ling reduced the intensity of synovitis and 
the frequency of bone destruction. Inhi-
bition of Flt3 reduced also the number 
of differentiated (mature) dendritic cells 
concomitant with reduction of antibody 
production and bone metabolism. In ad-
dition to this, we investigated the ability 
of mouse bone marrow cells to migrate to-
wards Flt3-L in a migration assay. Flt3-L 
was found to be a potent chemoattractant 
facilitating mobilization of Flt3+ cells from 
the bone marrow. Thus, the processes of 
antigen presentation, influx of leukocytes 
into synovial tissue and bone remodelling 
are mediated by Flt3 signalling in antigen-
induced arthritis.

In paper III, Flt3-L in CSF correlated 
to levels of Tau and pTau of patients with 
Sjögrens syndrome, fibromyalgia and Alz-
heimers disease, implying involvement of 
Flt3L in brain homeostasis. Furthermore, 
CSF Flt3-L in pSS correlated to a marker 
for microglia activation, MCP-1. Levels of 
Flt3-L in CSF were significantly decreased 
in pSS, and AD, compared to FM. Low lev-
els of Flt3-L were associated to low levels 
of amyloid degradation peptides in pSS 

and AD patients. Thus, in CNS of patients 
with pSS Flt3-L is strongly correlated to 
neuroaxonal plasticity and microglia acti-
vation and reduced levels of CSF-Flt3-L in 
pSS are linked to changes in tau and amy-
loid turnover resembling processes ongo-
ing in AD patients.

Taken together, these results indicate 
that Flt3-L is involved in the inflammatory 
and tissue remodelling processes in joints 
and neuroaxonal structures of the brain. 
Flt3/Flt3-L signalling is an essential regu-
lator of antigen-induced processes in au-
toimmune diseases. 

Avhandlingen baseras på följande arbeten:
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AKTuEllA AvhANDlINGAR

G iant cell arteritis (GCA) is a 
chronic inflammatory disorder 
of medium-size and large arteries 

which affects people aged 50 years or old-
er with a female preponderance. The two 
different expressions of GCA are temporal 
arteritis (TA) and polymyalgia rheumatica 
(PMR). In recent years, new information 
about the immunology and morphology of 
GCA has emerged. However, many details 
of its pathogenesis remain to be clarified.

The aims of this thesis was 
a) statistically to investigate a possible 
connection between GCA and female sex 
hormone-related factors, 

b) immunocytologically to assess the 
expression of interferon (IFN) type 1-as-
sociated Myxovirus resistance protein A 
(MxA protein) in PMR and TA, and 

c) stereologically to illustrate the neo-
vascularisation in the inflamed arteries.

a) Fourty-nine women, aged 50 to 69, 
with a biopsy-positive diagnosis of GCA 
replied to a questionnaire regarding es-
trogen-related factors. As controls served 
10,405 age-matched women from the same 
region, who answered the same question-
naire in connection with mammography 
screening. Logistic regression analysis, 
with age as an independent variable, re-
vealed four significant differences. These 
were further investigated, using multivari-
ate logistic regression analysis. The inves-
tigation revealed four independent risk 
factors for developing GCA; menopause 
before the age of 43, smoking, low body 
mass index (BMI) and breast-feeding.

b) The immunocytochemical expres-
sion of the IFN type 1-related MxA pro-
tein was mapped in temporal artery 
biopsies. Non-inflamed biopsies from 11 
PMR patients were compared with arter-
ies from 13 patients with other diagnoses. 
The morphology of arteries from four pa-
tients with full-blown temporal arteritis 
were studied separately. MxA protein ex-
pression was significantly more common 
in vessel walls and vascular dendritic cells 
in PMR than in controls. The MxA expres-
sion in the inflamed arteries was found in 

Giant cell Arteritis: Pathogenetic and epidemiological Aspects

karolina Larsson
Institute of Biomedicine, Department of Pathology, Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden
Disputation: Fredagen den 3 februari 2012
Fakultetsopponent: Docent Johan Bratt, Reumatologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

smooth muscle cells remote from inflam-
mation. The results indicate that arterial 
smooth-muscle and dendritic cells from 
patients with GCA are under influence of 
IFN type 1.

c) Twenty-one temporal artery biop-
sies with different inflammatory degrees 
of GCA were immunocytologically stained 
for the detection of the endothelium-re-
lated CD34 marker. The degree of inflam-
mation was semiquantitatively assessed. A 
stereological examination of the relation 
between endothelial surface and tissue 
volume (surface density) was performed 
on calibrated photographic enlargements 
of CD 34-stained arterial cross sections. 
The degree of vascularisation as well as 
the degree of inflammation was greatest 
in the adventitia, smaller in the media, 
and smallest in the intima. The correla-
tion between the degree of vascularisa-
tion (surface density), and the degree of 
inflammation was assessed in the differ-
ent layers of the vessel wall. A significant 
correlation between the two was found in 
the media and outer and inner halves of 
the intima. An extended investigation of 
the intima (n:27) revealed prominent cir-
cular microvascular intimal plexa in 16 of 
the cases. Eight of these lacked connection 
with microvessels in the media, and anoth-
er 8 showed only few single connections. 
There were no connections with the lumi-
nal endothelium.

Conclusions
a) Four independent estrogen-related 
risk factors for developing GCA were de-
tected, namely early menopause, smoking, 
low BMI, and breast-feeding. The results 
may indicate a link between estrogen de-
ficiency and GCA. However, the study in-
cluded relatively young women, aged 50 to 
69. To generalise the results, GCA patients 
of all age groups should be studied. 

b) The significant expression of the 
MxA protein in non-inflamed temporal ar-
teries in PMR indicates that they are un-
der the influence of IFN type 1, and that 
IFN type 1 might play a pathogenetic role 
in GCA. 

c) Stereology may be used for the as-
sessment of vascularisation in GCA. The 
degree of neovascularisation was related 
to the degree of inflammation. Isolated 
vascular plexa in the intima may indicate 
an alternative mechanism of neovasculari-
sation in terms of recruitment of vascular 
stem/progenitor cells.
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Information/program/inbjudan återfinnes i Reumakalendern på www.svenskreumatologi.se

Pottholtz funderingar 
enligt Tomas Weitoft 

ReumaKalender
2012
12 mars kroniska artritsjukdomar. Diagnostik, patogenes 

och behandling. Sk c-kurs.  
12–16 mars, Stockholm 
Kontaktperson: christina.ingemarsson@karolinska.se

12 mars Muskuloskeletalt ultraljud för reumatologer 
Fortbildningskurs, 12–13 mars, Sigtunahöjden. 
Inbjudan har gått ut tidigare.  
Kontaktperson: hassan.tamimi@abbott.com 

Vecka 12 Diagnostiskt prov i reumatologi 
Mer info från respektive regional ST-studierektor.

28 mars Reumatologidagen 2012  
28 mars, Stockholm

29 mars Reumatologiskt ledstatus och ledinjektionsteknik, 
Sk-liknande kurs (även öppen för sjuksköterskor), 
29–30 mars. Inbjudan kommer.  
Kontaktperson: karina.roos@bms.com

18 april SRFs Vårmöte 
18–20 april, Malmö 
www.srf2012.se/

3 maj Nationella ST-dagar i reumatologi 
3–4 maj, Falsterbo Kursgård, Höllviken 
Kontaktperson: thomas.mandl@med.lu.se

2 juni 1st eULAR course for Ultrasound Trainers in 
Rheumatology 
2–3 juni Berlin 
Kontaktperson: F.Begotti@elsevier.com

3 juni 19th eULAR Ultrasound course 
3–6 juni Berlin 
Kontaktperson: F.Begotti@elsevier.com 

6 juni eULAR 2012 
6–9 juni, Berlin 
eular@eular.org

1 september ST-kurs i samband med Scandinavian congress 
of Rheumatology. 1–2 september, Köpenhamn 
Intresseanmälan till respektive regional ST-
studierektor.

2 september Scandinavian congress of Rheumatology 2012 
2–5 september, Köpenhamn

10 september eULAR On-line course on Rheumatic Diseases 
www.eular-onlinecourse.org 

19 september Allt en reumatolog behöver kunna om bild- och 
funktionsdiagnostik. Sk-liknande kurs. 
19–20 september, Göteborg 
Kontaktperson: anne.lise.rasmussen@ucb.com

27 september cutting edge Rheumatology Symposium 
27 september, Lund 
tore.saxne@med.lu.se

1 oktober Organmanifestationer vid reumatiska sjukdomar. 
Sk c-kurs. 
1–5 oktober, Umeå 
Kontaktperson: kerstin.rosenqvist@medicin.umu.se

15 oktober Inflammatoriska systemsjukdomar. Sk c-kurs. 
15–19 oktober, Stockholm 
Kontaktperson: christina.ingemarsson@karolinska.se

18 oktober Höstkonferens 
18–19 oktober. Program ej färdigt. 
Kontaktperson: ralph.nisell@karolinska.se

Vecka 43 Undersökningsteknik och rehabilitering,  
Sk-liknande kurs.  
Spenshult, 2 dagar under v 43. Inbjudan kommer.

9 november AcR 2012 congress 
9–14 november Washington D.C 
http://www.rheumatology.org/education/annual/
index.asp 

28 november Riksstämman 2012 
28–30 november, Stockholm

19 november Immunology Update – immunologi för ST-läkare i 
reumatologi, Sk-liknande kurs.  
19–23 november, Göteborg  
Inbjudan kommer.



Finns det en 
biologisk monoterapi 

som utmärker sig

när  kombinationsbehandling inte 
är ett alternativ

RoACTEMRA® (tocilizumab). (Rx, F). Farmakoterapeutisk grupp: Immunosuppressiva medel, interleukinhämmare; ATC-kod L04AC07. Indikationer: RoACTEMRA, i kombination 
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Snabb respons vid behandling av RA
predikterar bättre resultat på längre sikt1,2

Med Cimzia visar sig den kliniska effekten
redan inom de första 12 veckorna3

… därför är det möjligt att med Cimzia 
snabbt fatta beslut om fortsatt behandling3

… och därmed följa de nya
rekommendationerna från EULAR4

Cimzia® (certolizumab pegol) Cimzia 200 mg injektionsvätska, lösning, (Rx, F) Farmakologisk grupp: Immunsuppressiva medel, TNF-
alfa hämmare. ATC kod: L04AB05. Indikation: Cimzia, i kombination med metotrexat (MTX), är indicerat för behandling av måttlig till svår 
aktiv reumatoid artrit (RA) hos vuxna patienter när behandling med sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD) inklusive 
metotrexat är otillräcklig. Cimzia kan ges som monoterapi vid intolerans mot metotrexat eller om fortsatt behandling med metotrexat är 
olämplig. Beredningsform och förpackning: Injektionsvätska, lösning, 200mg/ml i förfylld spruta. Varje förpackning innehåller 2 sprutor à 
1ml. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Aktiv tuberkulos eller andra svåra infektioner 
såsom sepsis eller opportunistiska infektioner.  Måttlig till svår hjärtsvikt (NYHA klass III/IV). Datum för översyn av produktresumé 20111121. 
För fullständig information, varningsföreskrifter och aktuella priser se www.fass.se.
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UCB Pharma AB, Stureplan 4c, 114 35 Stockholm, tel. 040-29 49 00.

snabb respons.  
snabbt beslut.
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