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REDAKTÖR Tomas Bremell

»På Ido Ledens initiativ 
försöker SRF som första 

specialitetsförening att ha en 
egen litteraturkanon.«

Alla reumatologers jultidning

Välkomna till nr 5/2011 av Reuma-
Bulletinen. Numret domineras av 
ett reportage från SRFs Höstkon-

ferens 13–14 oktober som behandlade olika 
viktiga verksamhetsfrågor. Reporter den-
na gång är Helena Nordlund.

VI	INLeDeR	VÅR	SeRIe	”Forskning och Fram-
tid” med en artikel av Tore Saxne – Bio-
markörer – nu och i framtiden – som tar 
upp den framtida utvecklingen av biomar-
körer i diagnostik och terapi av reumatisk 
sjukdom. 

ST-sidorna innehåller förutom upp-
skattad krönika och cartoon även en artikel 
av Alf Kastbom om hur olika universitets-
orter och kliniker tacklar frågan om fors-
kar-ST som är ett viktigt instrument för att 
utveckla den kliniska forskningen och ska-
pa förutsättning för ett generationsskifte 
av forskningsledare i Reuma-Sverige.

Catharina Lindholm redogör för grund-
utbildningen i reumatologi för läkarstu-
denterna. Skillnader och likheter på våra 
universitetsorter. ReumaBulletinen har 
som ett mål att ge reumatologer i Sverige 
en ökad kunskap om vad som händer i oli-
ka delar av landet. Vi blir då ännu bättre på 
att argumentera för reumatologin på hem-
maplan.

Björn Svensson – en av våra legendarer 
– intervjuas av Per Lundblad. Åldern utgör 

inget hinder för Björn att vara aktiv inter-
nationell forskare.

I	HISTORIA	MeD	IDO finns en spännande ar-
tikel av Magnus Karlsson om Henrik Sjö-
grens privata liv med flera helt nya detaljer 
som åtminstone inte jag kände till. På Ido 
Ledens initiativ försöker SRF som första 
specialitetsförening att ha en egen littera-

turkanon. Han beskriver detta projekt och 
meningen är att den nya interaktiva hem-
sidan skall bli ett forum för diskussion om 
vilka böcker och vilken litteratur som skul-
le kunna ingå. Vi ser fram emot denna dis-
kussion på nätet som kommer att ledas av 
Ido.

Månadens reuma-enhet är Kristian-
stad, presenterad av Jan Theander och 
medarbetare.

VIDARe	ReDOGöR	MILAD	RIzK och Maria Jo-
hansson från Mediahuset för den nya hem-
sidan som skall vara tydligare än den gamla 
och också ha möjlighet till diskussionsfo-
rum. Det är anledningen till kravet på in-
dividuellt login.

Och dessutom ledare, brev från veten-
skaplige sekreteraren och utbildningsan-
svariga och nya finurliga Pottholtz som 
Thomas Weitoft i Gävle producerar.

SÅLeDeS –	yTTeRLIGARe	ett fylligt nummer 
av ReumaBulletinen, som vanligt fint lay-
outat av Gunnar Brink på Mediahuset. 

Detta är alla reumatologers jultidning. 
Trevlig helg och ett gott nytt år!

TOMAS	BReMeLL
Redaktör

Register-	och	riktlinjedagarna	2012
Välkommen	till	Register-	och	riktlinjedagarna	26–27	januari	i	Nanna	Svartz	auditorium,	

Karolinska	universitetssjukhuset	Solna.	

Programmet utarbetas nu och Registerdagen kommer att innehålla senaste nytt om Regeringens och SKLs satsning av 
110 nya miljoner kronor på de nationella kvalitetsregistren. De närmare samarbetsformerna mellan patientdataregistren 
och Svensk Reumatologisk Förening ska presenteras liksom de arbetsgrupper som nu kommer att knytas närmare Svensk 
Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ). Aktiviteterna vid registret med nya initiativ inom omvårdnad och rehab, samverkan med 
verksamhetschefer, förbättringsarbeten i ett helt län i taget, tidiga spondylartriter, SLE, patientmedverkan i skapande av bättre 
hälsa, liksom samarbetet kring reumatologins biobank kommer att presenteras.

Riktlinjedagen kommer att innehålla uppdateringar och diskussioner kring riktlinjer för RA, spondylartriter och kardiovaskulära 
sjukdomar vid kronisk inflammatorisk sjukdom. Arbetsgruppen för läkemedelsfrågor kommer att diskutera eventuella 
uppdateringar vad gäller riktlinjer kring graviditet, TBC-screening och vaccinering. Osteoporosriktlinjer och presentation 
av arbetsgruppen för modern reumarehab kommer också att ingå i programmet. Även Socialstyrelsens nationella riktlinjer 
kommer att beröras.

Särskild inbjudan med anmälningsblankett kommer att sändas till SRFs medlemmar i början av december.

Staffan	Lindblad, Inga	Lodin,	Boel	Mörck och Johan	Bratt
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ORDFÖRANDE Johan Bratt

»Det föreligger ett starkt 
behov att tänka nytt och 

forma övergripande 
riktlinjer kring hur modern 

reumarehabilitering skall 
organiseras och vad den ska 

innehålla. «

Ett stort tack till alla!
Kylan	från	öster	är	på	väg	men	ännu	
så	länge	här	i	Stockholmstrakten	
finns	det	vackra	höstfärger	kvar	på	
träden.	Snart	nalkas	jul	och	kanske	
lite	välförtjänt	ledighet.	

Årets höstkonferens lockade ett 
fyrtiotal deltagare. Bland de frå-
gor som diskuterades fanns bland 

annat implementering av Socialstyrelsens 
nya riktlinjer, utvidgade roller för sjukskö-
terskor, biobankverksamhet, utbildning 
och bemanning/rekrytering. Mötet be-
skrivs ingående på annan plats i tidning-
en, men jag kan intyga att det var bra och 
livliga diskussioner präglade av god stäm-
ning och högt i tak. Här vill jag bara lyfta 
fram ett par frågor. Det föreligger ett starkt 
behov att tänka nytt och forma övergripan-
de riktlinjer kring hur modern reumare-
habilitering skall organiseras och vad den 
ska innehålla. Många bra initiativ finns 
runtom i landet men vi behöver kraftsam-
la oss och formulera klara mål för reha-
biliteringen. Här kommer den nybildade 
arbetsgruppen för reumarehabilitering 
med Elisabeth Lindqvist som sammankal-
lande få en viktig roll. 

DeT	DISKUTeRADeS	OcKSÅ	på höstkonferen-
sen vikten av att vi själva tar ansvar för hur 
vi använder de biologiska läkemedlen på 
ett kostnadseffektivt sätt inklusive utarbe-
tar gemensamma riktlinjer för nedtrapp-
ning/utsättning av dessa läkemedel.

Jag vill också passa på att hälsa alla väl-
komna till Register- och riktlinjedagarna 
26–27 januari. Som vanligt ett späckat pro-
gram där uppdateringar av våra riktlinjer 
kommer att diskuteras. Svensk reumato-
logi ter sig närmast unik i sitt genomarbe-
tade, evidensbaserade riktlinjearbete och 
detta är ju en oerhörd styrka för vår spe-
cialitet. Denna gång kommer vi också att 
presentera tankar om hur vi får till närma-
re samarbetsformer mellan SRF och kva-
litetsregistren. Ett arbete kring detta har 
påbörjats och vi hoppas kunna ha något att 
presentera vid riktlinjedagen. Det är vik-
tigt med transparens och att alla SRF-med-

fram vårt budskap kring Reumatologin 
och att göra oss synliga gentemot politi-
ker och sjukvårdshuvudmän. 

JAG	SKRIVeR	DeNNA	LeDARe med visst vemod 
då det kommer att bli min sista. Med an-
ledning av att jag byter tjänst och kliver på 
ett nytt uppdrag på Karolinska som chef-
läkare, så kommer jag inte att ställa upp 
till omval som ordförande i SRFs styrelse. 
Jag kommer att sakna detta stimulerande 
och hedrande uppdrag och vill passa på att 
rikta ett stort tack till alla aktiva och hårt 
arbetande medlemmar inom SRF och inte 
minst ett stort tack till mina kompisar i sty-
relsen. Vi har verkligen haft ett gott samar-
bete och god stämning på alla våra möten. 
Jag vill speciellt tacka Carl Turesson som 
i samband med årsmötet avgår som veten-
skaplig sekreterare efter fyra synnerligen 
framgångsrika år. Din arbetsförmåga och 
ditt goda humör parat med vetenskaplig 
stringens är verkligen imponerande.

JAG	äR	DOcK	öVeRTyGAD	OM att den nya sty-
relsen kommer att fortsätta att driva SRFs 
hjärtefrågor på ett bra sätt. Det viktigaste 
för framtiden tror jag är att vi kan fortsät-
ta att stå eniga och starka i viktiga frågor, 
det är en garanti för fortsatt framgång för 
svensk reumatologi.

Till sist vill jag önska er en härlig jul 
och ett gott nytt år. Läs många bra böck-
er i favoritfåtöljen. Jag hoppas också att 
Riksstämman i Stockholm förlöpte till be-
låtenhet, det vetenskapliga programmet 
ser onekligen lovande ut. Lev väl!

JOHAN	BRATT
Ordförande	SRF

lemmar känner sig delaktiga och upplever 
nytta av våra i många fall unika kvalitets-
register. Under början av 2012 kommer 
också den definitiva versionen av Social-
styrelsens riktlinjer för rörelseorganens 
sjukdomar att publiceras. Vi kommer att 
ha möjlighet att under riktlinjedagen dis-
kutera hur vi gemensamt ska kunna argu-
mentera ute i våra regioner kring rimlig 
läkemedels- och personalbudget för att 
kunna leva upp till dessa riktlinjer.

AKTIVITeTeR	SOM	PLANeRAS till 2012 är att 
för tredje gången tillsammans med Da-
gens Medicin arrangera en dag i Stock-
holm kring reumatiska sjukdomar. Denna 
gång förmodligen med visst fokus på sys-
temsjukdomar. Vi har också inom SRFs 
styrelse tagit ett beslut att även under 2012 
tillsammans med Reumatikerförbundet 
arrangera ett symposium i Almedalen. Vi 
tror att det är ett utmärkt forum att föra 

Ordinarie:
Janina Fries Helsingborg
Sofia Exarchou Malmö
Ulla Magnusson Arvika
Katrin Thorarinsdottir Göteborg

Nya	medlemmar	i	SRF
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Det	här	är	sista	gången	jag	skriver	ett	
sådant	här	brev	i	Reumabulletinen	i	
egenskap	av	styrelseledamot	och	ve-
tenskaplig	sekreterare	i	Svensk	Reu-
matologisk	Förening.	Jag	vill	passa	på	
att	tacka	alla	styrelsemedlemmar	och	
andra	medarbetare	i	föreningen	som	
jag	har	haft	förmånen	att	få	samarbe-
ta	med	under	de	senaste	fyra	åren.	

Det sägs att man tenderar att över-
skatta förändringar om man för-
söker förutse utvecklingen på ett 

års sikt, men underskattar förändringar 
inom en 10-årsperiod. På fyra år (2007–
2011) har det hunnit hända en hel del 
inom svensk reumatologi, och mycket av 
det berör vetenskapliga frågor. Det står i 
stadgarna att ”Föreningens ändamål är att 
främja reumatologins utveckling” och att 
”Föreningen ska tjäna som organ för natio-
nellt och internationellt samarbete avse-
ende vetenskapliga frågor”. Som framgått 
av mitt (Reumabulletinen 4/2011) och an-
dras inlägg i artikelserien om utveckling 
av svensk reumatologisk forskning så är 
vi inne i en period med stark vetenskap-
lig expansion som har goda möjligheter att 
fortsätta. Denna utveckling har under en 
längre tid genomsyrat SRF.

NäR	JAG	FIcK	FöRFRÅGAN och accepterade 
att ställa upp för val till styrelsen på hös-
ten 2007 befann vi oss på många sätt i en 
brytningstid. Ralph Nisell hade året inn-
an tagit över som vetenskaplig sekreterare 
efter Ronald van Vollenhoven, som hade 
innehaft posten under fyra år och starkt 
bidragit till utveckling och förnyelse inom 
SRF. Ralph fick dock ganska snart lämna 
viktiga delar av styrelsearbetet pga. sin 
nya anställning inom industrin, och upp-
draget som vetenskaplig sekreterare sköt-
tes under en övergångsperiod delvis av 
övriga i styrelsen. Läkaresällskapets Riks-
stämma hade påbörjat en transformation, 
och Läkemedelsindustriföreningen (LIF) 
och Sveriges Kommuner och Landsting 
hade tagit fram nya regler för samarbe-
ten mellan läkarkåren och industrin, men 
det var ganska oklart vad dessa föränd-
ringar skulle leda till på längre sikt. SRF 
hade riktlinjer för läkemedelsbehandling 
vid reumatoid artrit, men dessa hade inte 
uppdaterats sedan 2004. Samtidigt inled-
de Socialstyrelsen sitt arbete med evidens-
baserade nationella riktlinjer som skulle 

innefatta stora reumatologiska diagnos-
grupper som RA, ankyloserande spondy-
lit och psoriasisartrit, och det var tydligt 
att detta skulle samordnas med en översyn 
från Tandvårds- och läkemedelsförmåns-
verkets sida. Det var i det läget oklart om 
dessa översyner skulle leda till betydande 
inskränkningar i möjligheterna att förskri-
va biologiska läkemedel. 

VID	PLANeRINGeN	AV	VÅRMöTeT 2008 var det 
tydligt att den gamla modellen för samar-
bete med sponsorer inte fungerade. Kolle-
gorna i Falun skall ha en stor eloge för att 
man genomförde Vårmötet på ett storstilat 
sätt det året, trots sena förändringar i bud-
getförutsättningarna! Efter ett möte mel-
lan SRFs styrelse, LIF och representanter 
för alla berörda företag i juni 2008 har vi 
kunnat genomföra flera Vårmöten med 
gemensam sponsring av ett växande antal 
huvudsponsorer och tidiga avstämningar 
om budget och praktisk planering. Även 
SRFs program på Riksstämman stöds nu av 
ett konsortium av företag som gemensamt 
täcker utgifterna för internationella gäst-
föreläsare. Alternativet hade varit ett antal 
industrisponsrade satellitsymposier, som 
konkurrerat med det övriga vetenskapliga 
programmet. Samarbetet har bidragit till 
att vi har haft möjlighet att lyssna till före-
läsningar av inflytelserika forskningsleda-
re som Iain McInnes och Paul Emery om 
utvecklingen inom antireumatisk behand-
ling, och till förra årets lite annorlunda fö-
redrag av Eric Matteson om spännande 
delar av historien bakom beskrivningen av 
de systemiska småkärlsvaskuliterna. Eric 
är en gammal vän till mig, och det känns 
särskilt roligt att kunna bjuda in en sådan 
inspirerande förebild som Nanna Svartz-
föreläsare. 

Därutöver har vi på Riksstämman strä-
vat efter att få utrymme för allmänna sym-
posier som behandlar ämnen med brett 
intresse – t.ex. biologisk behandling ur 
flera olika specialiteters perspektiv, kar-
diovaskulär prevention, systemisk vaskulit 
och psoriasisartrit. Solveig Wållberg-Jons-
sons arbete i riksstämmedelegationen har 
varit av ovärderlig betydelse för att vi har 
kunnat genomföra detta. 

Samtidigt har vi fortsatt att få in många 
högklassiga abstract inom reumatologi till 
riksstämman, vilket gett underlag för in-
tressanta sektionssymposier och posterut-
ställningar. När de här raderna har kommit 

i tryck har årets riksstämma genomförts, 
och ni vet hur det ambitiöst upplagda reu-
matologiprogrammet föll ut. 

SRFS	RIKTLINJeR	HAR	de senaste åren fort-
satt att utvecklas och breddas till nya 
områden. Här har många bidragit på ett 
förtjänstfullt sätt. De största diskussio-
nerna hade vi vid uppdateringen 2008, 
då ett nytt arbetssätt med formaliserad 
evidensgradering infördes, och det fanns 
många relevanta studier som tillkommit 
efter den senaste versionen från 2004. Vi 
har haft möjlighet att samordna det evi-
densbaserade arbetssättet med Social-
styrelsens riktlinjeprocess, vilket har haft 
stor strategisk betydelse. Här tror jag att 
det också har varit viktigt att vi har haft 
en samsyn inom svensk reumatologi, där 
det funnits en grundläggande enighet om 
ett vetenskapligt förhållningssätt till kon-
troversiella frågor. Det sista kapitlet om de 
nationella riktlinjerna för rörelseorganens 
sjukdomar är inte skrivet ännu, men allt 
tyder på att utfallet kommer att bli mycket 
bättre och mer genomarbetat än man kun-
de ha anledning att befara. 

DeN	VeTeNSKAPLIGA	DISKUSSIONeN inom SRF 
har vitaliserats av det nytillkomna Future 
Faculty för nydisputerade forskare, och av 
ett allt mer aktivt och synligt professors-
kollegium. Det är också roligt att vi har fått 
möjlighet att dela ut allt fler olika stipendi-
er som uppmuntran till framgångsrika och 
lovande forskare vid olika steg i karriären. 

Just detta hör till det roligaste med 
att vara vetenskaplig sekreterare – att se 
forskarkollegors utveckling genom de-
ras presentationer och stipendieansök-
ningar, och att få vara med och premiera 
en del av dem som 
nått särskilt långt i 
sina strävanden. Att 
hårt och målmedve-
tet arbete lönar sig 
är ett gott tecken i 
en intresseorgani-
sation för kunskap 
och utveckling som 
Svensk Reumatolo-
gisk Förening. 

cARL	TUReSSON
Avgående	Vetenskaplig	sekreterare

Svensk	Reumatologisk	Förening
Carl.Turesson@med.lu.se

VETENSKAPLIGE SEKRETERAREN Carl Turesson

Stark vetenskaplig expansion
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Vintertidsomställningen	har	gjort	det	
än	mer	uppenbart	att	höstmörkret	är	
här	för	att	dröja	sig	kvar	under	en	icke	
föraktlig	tidsrymd.	Den	skira	vårgrön-
skan	känns	avlägsen,	liksom	sannolikt	
även	ST-skrivningarna,	såväl	den	se-
nast	genomförda	som	den	kommande.	

Likväl tänkte vi ägna en del av vår 
spalt i årets sista bulletin till re-
flektioner över vårens skrivning, 

som förtjänstfullt satts samman av Ume-
åregionen med studierektor Ewa Berglin 
i spetsen.

När man tar del av årets resultat, är det 
första som slår en ett anmärkningsvärt lågt 
deltagande. Totalt skrev 47 personer, vil-
ket ungefär innebär endast varannan ST-
läkare. Man kan onekligen undra varför då 
utvärderingen, som ifyllts av 72% av delta-
garna, visar att alla utom en är positiva till 
att skrivningen är årligt återkommande.

Självklart finns giltiga skäl till att stå 
över. Till kategorin icke godkända orsaker 
anses emellertid pågående sidoutbildning 
på annan klinik höra. Självkritiskt kan man 
framhålla att ramarna för genomförandet 
av skrivningen kanske hittills varit alltför 
rigida. Fixa tider med bokad skrivningslo-
kal och kanhända rent av skrivningsvakter 
– vilket förekommit till helt nyligen – un-
derlättar inte genomförandet i en värld av 
jourer, ronder och jourkomputtag. Alla 
ansvarar såklart för sitt eget lärande och 
incitamentet att fuska torde också vara mi-
nimalt då endast individen och handleda-
ren vet resultatet, som därtill i sig inte är 
avgörande för den fortsatta karriären – det 
rör sig ju om ett diagnostiskt prov. Delta-
gandet bör istället uppmuntras genom 
möjlighet till individuella skrivningstider, 
kanhända i enskildhet, någon gång under 
skrivningsveckan. Att provet förläggs på 
betald arbetstid är i sig en betydelsefull 
signal från arbetsgivaren. Grundprincipen 
är att ST-läkaren ska genomföra samtliga 
skrivningar under de c:a fem år specialist-
utbildningen tar. För detta talar även det 
faktum att utvärderingsfrågan om huru-
vida skrivningen var ett bra kunskapstest 
fick betyget 4,5 på en femgradig skala. Där-
till skattades genomgången av provet med 
handledaren högt av både ST-läkarna och 
handledarna själva. Rätt utnyttjat innebär 
detta ytterligare ett inlärningstillfälle.

TyDLIGeN	HAR	DeT	RÅTT	oklarheter om hu-
ruvida den vetenskapliga delen var obli-
gatorisk eller inte, vilket ledde till att 
resultaten kom att rapporteras olika från 
regionerna. Säkerligen avstod en del från 
att besvara frågan just på grund av denna 
osäkerhet, men andra skäl angavs också, 
såsom att man redan var disputerad. Emel-
lertid, principen är att alla ska göra även 
detta skrivningsmoment, oavsett veten-
skapliga meriter eller avsaknad av forsk-
ningsintresse.

Så, hur gick det för dem som deltog? 
Med totalt 79 poäng möjliga, presterades 
ett medelvärde på 55 med individuella re-
sultat i spannet 48 till 62. I mer detalj än 
så redovisas inte resultatet, som alltså inte 
heller kungörs regionvis. Den enskildes 
resultat är en sak mellan ST-läkaren och 
handledaren.
 
SÅ	TILL	MeR	AKTUeLLA	SAKeR.	Nyligen genom-
fördes SRF:s höstkonferens i Stockholm 
under två dagar späckade med intressan-
ta programpunkter. Första dagen ägnades 
år angelägna ämnen som krav på tillräck-
liga finansiella och personella resurser för 
att implementera Socialstyrelsens riktlin-
jer, fenomenet taskshifting inom reumato-
login med fokus på specialsjuksköterskan 
samt modern reumatologisk rehabilite-
ring. Dagen avslutades med en diskussions-
stund kring viktiga frågor för SRF att driva 
i framtiden. Andra dagen inleddes med ett 
seminarium om läkarbemanning och re-
krytering, innan återstoden av dagen äg-
nades åt utbildning och fortbildning. 

Magnus Andersson, ordförande i speci-
alistföreningarnas representantskap inom 
läkarförbundet, inledde delen om fortbild-
ning med att berätta hur läkarförbundet 
arbetar med fortbildningsfrågor. Beho-
vet att driva dessa frågor aktivt framstod 
tydligt när nästa talare Turid Stenhaugen 
i egenskap av utredare på läkarförbundets 
kansli redovisade 2010 års fortbildnings-
enkät. Den externa fortbildningen, med 
8,1 dagars fortbildning per år och läkare, 
är den lägsta nivå som redovisats sedan 
den första enkäten genomfördes 2004. Yt-
terst oroväckande är att andelen som ang-
er att de varken haft internutbildning eller 
egen fortbildning under året ökat kraftigt 
och nu utgör en tredjedel av responden-
terna. De som helt saknade intern fort-

bildning angav i 54% av fallen att orsaken 
var att intern fortbildning saknades på ar-
betsplatsen. Vad gäller de som inte ägnade 
någon del av arbetstiden till egen fortbild-
ning hade 77% tidsbrist som skäl.

Huruvida samma trend gäller för reu-
matologin kan inte utläsas ur enkäten. 
Det är dock oroande att särskilt specialis-
ter som är verksamma inom specialiteter 
med läkarbrist rapporterar lägre grad av 
fortbildning än andra. Färre läkare upp-
ger också att de uppmuntras av sina che-
fer till fortbildning. Läkarförbundets mål 
med 10 dagars externutbildning per år och 
en halv dag per vecka till internutbildning 
och egen utbildning är mer avlägset än ti-
digare år.

VI	BöR	SLÅ	VAKT	OM de möjligheter till ex-
tern fortbildning som vi reumatologer 
har. Jämförelsevis är vi lyckligt lottade 
tack vare ett gott samarbete mellan SRF 
och alla ambitiösa och motiverade kurs-
arrangörer inom kollegiet. Emellertid, 
ett gott utbud garanterar inte ensamt ett 
högt deltagande. Därtill krävs en positiv 
inställning till förkovran från hemmakli-
nikens sida. Ett livslångt lärande är inte 
bara ett etiskt motiverat krav på individen 
utan även på klinikledningen. Ett sätt att 
befrämja detta är att liksom Göteborgsre-
gionen inrätta en speciell studierektor för 
specialister som bevakar kårens intressen 
och aktivt verkar för utbildningsmoment 
för kollegiet.

TAcK	FöR	eR	UPPMäRKSAMHeT. Detta är årets 
sista spalt och snarare än man tror är det 
dags att önska God Jul och Gott Nytt År! 
En av oss, Åsa Reckner Olsson, säger ock-
så tack för sig då hon lämnar styrelsen 
och posten som utbildningsansvarig. Vid 
kommande årsmöte i samband med Läkar-
stämman väljs en ersättare, som redan nu 
önskas varmt välkommen!

	ÅSA	RecKNeR	OLSSON				JOHAN	KARLSSON

Alla ansvarar för sitt eget lärande

YNGRELÄKARREPRESENTANT Johan Karlsson
Åsa Reckner Olsson UTBILDNINGSANSVARIG
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Ho	Ho	Ho!	you	better	watch	out,	you	
better	not	cry!	you	better	not	pout,	
I’m	tellin’	you	why:	Santa	claus	is	
comin’	to	town!	

Han vandrar runt på stan bland 
folk som shoppar loss i julrean. 
Smyger in på Systemet och ser 

hur vi sköter oss medan han passar på och 
tar sig en slurk av Blossas årgångsglögg 
som i år kryddats med Arabicabönor från 
kaffeodlingen Finca Las Delicias i El Sal-
vador. Utan hans hjälp hade jag inte kun-
nat sammanfatta en så pass händelserik 
period mellan förra Bulletinen och årets 
sista som du nu håller i handen. Så, värm 
lite glögg och låt oss färdas genom mina 
minnen!

Krönika	nr	6	eller...	
sålunda	talade	Hippokrates:	”ta	det	
piano!”
De senaste veckorna har känts på jobbet. 
Sena kvällar i spöklik tystnad med admi-
nistration som aldrig tycks ta slut. Men 
min iatromasochistiska natur verkar tri-
vas med det. En sådan fredagskväll hör 
jag plötsligt klassisk musik någonstans i 
fjärran. Jag följer melodin som för mig till 
personalrummet där Ronald van Vollen-
hoven sitter vid ett piano som jag tidigare 
inte lagt märke till. Jag stör inte utan vän-
tar tills han spelat klart ett första stycke 
och applåderar. Ronalds patos för musik 
är väl känt. Han har bland annat givit kon-
sert för Läkare Utan Gränser. Det är inte 
sällan han utövar sin hobby i jobbrelatera-
de sammanhang, som till exempel härom 
veckan på belimumabsymposiet i Chicago. 
Talangfulla fingrar som behärskar klave-
ret och sprider en känsla som frälser sjä-
len. Jag har alltid trott att läkaryrket och 
konst hör ihop på ett eller annat sätt. Ro-
nalds begåvning stärker min övertygel-
se och skildrar även en vetenskapsmans 
känslorika sidor.

Samma fredagskväll, en stund senare, 
ringer jag till Kerstin för att meddela någ-
ra provsvar och höra hur hon mår. Glöm 
aldrig att göra anteckningar om dina tele-
fonsamtal med patienter! Det är tydligen 
andra gången jag ringer Kerstin för sam-
ma sak. Hon är förvisso glad över att jag 
har stenkoll på henne men tycker ändå att 
jag ska sluta för dagen och föreslår en snar 

semester. Min största energikälla på job-
bet är den nära relation jag oftast får med 
mina patienter, vilket troligtvis beror på 
mitt lite så där grekiska omfamnande be-
mötande eller kanske min tendens att se 
och visa möjligheter framför hinder och 
dåliga prover. En god psykologi svarar alla 
tillstånd på, ibland bättre än på de dyraste 
och mest genomtänkta biologiska terapier. 
Detta är min filosofi i vår fader Hippokra-
tes spår som lär att “patientens bästa är det 
minsta”.

Den goda nyheten är att trots mina 
långa arbetsdagar har jag faktiskt börjat 
träna. Att gymmet ligger så pass nära job-
bet underlättar. När man sedan kommer 
hem gäller det dock att lägga sig och sova. 
Eventuellt hinna ta fram dagboken och 
klottra några lösryckta rader som aspirerar 
på att växa till krönikor i Reumabulletinen!

Krönika	nr	7	eller...	
diggar	du	Reumateket?	Säkert,	säkert!
Skrivandet har nu blivit en ofrånkomlig 
del av min vardag igen. Det är ett bra tag 
sedan jag la ner min gamla blogg där jag 
delade med mig av reflektioner och efter-
tankar. Att jag har saknat det inser jag först 
när jag kommer på idén till Reumateket. 
Katerina Chatzidionysiou känner du troli-
gen till från hennes bidrag till forskningen 
inom RA och biologiska läkemedel. Men 
visste du att hon är konstintresserad och 
även tecknar oerhört bra? Daniel Mott är 
mycket teknisk av sig och älskar dessut-
om att fotografera. Magnus Axelsson, som 
är väl insatt i lingvistik, har alltid haft en 
bra känsla för engelska. Vi fyra möts och 
förverkligar visionen av en ny trespråkig 
blogg om reumatologi och konst i ett sam-
spel reflekterat genom våra ögon. Namnet 

kunde inte bli annat än ”Reumateket” och 
du hittar enkelt dit om du bara lägger till 
det sedvanliga .se!

Vad gör en skribent glad? Feedback så 
klart! Och det får jag faktiskt från både kol-
legor och vänner. Höjdpunkt: ett mail från 
Charlotte som konstaterar att hon bland 
sjukskrivningar och urtråkig post som 
samlats på hög under veckan fastnat i min 
krönika och fått le i minst tio minuter.

”Grekland, greker, grekiska. Det är nog 
många svenskor som får ett fånigt leende 
över läpparna av associationerna till något 
som ligger ett antal decennier tillbaka i ti-
den. Minnet av en solig ö och en gudalik 
varelse som man råkar springa på och som 
gör att man funderar på att börja läsa gre-
kiska och flytta dit för gott. Där alla vackra, 
spirituella människor fanns. Men sommar-
lovet tar slut, medicinterminen och allva-
ret börjar igen och de grekiska gudarna 
försvinner in i minnet någonstans.”

Tur för dig, Charlotte, kan jag säga! 
Där fanns men finns inte längre spirituella 
människor, verkar det som. Nu när nöden 
är som störst har alla vettiga personer gömt 
sig. Vackra varelser finns dock fortfarande i 
det soliga landet, men ta det lugnt! De flyt-
tar gärna norrut i dessa mödosamma tider...

Krönika	nr	8	eller...	
känn	ingen	sorg	för	mig,	Göteborg!
Vi befinner oss i mitten av oktober och på 
bästkusten. Kurs i immunologi. Den ska 
vara basal men det är den inte. Eller så 
känns det i alla fall för mig. Hopplöst med 
immunologin, den är helt enkelt omöjlig 
men det är bara att gilla läget och läsa, läsa, 
läsa...

Redan från början av kursen står det 
klart att här ska man äta. Frukost på pla-
net hit och frukost vid ankomsten. Lunch-
buffé med alla slags kalla och varma rätter 
plus desserter. Eftermiddagsfika och syba-
ritiska middagar på kvällarna. För att trots 
detta hålla magen i arbete finns en mjuk-
glassmaskin och stora mängder popcorn 
strax utanför föreläsningssalen, så att man 
kan plocka lite vid varje bensträckare. Det 
ska tydligen vara en tradition för lokalen 
som de flesta faktiskt uppskattar. Senare 
på kvällen kan man ta sig en vilostund i ho-
tellets hamam och bastu eller kanske ute 
på terrassen i en bubbelpool med magnifik 
utsikt över Göteborg. 

I huvudet på en ST-läkare
ST-TEMA



ReumaBulletinen Nr 84 • 5/2011                11

Quality Hotel 11 ligger vid älvkanten i 
Eriksberg bland bryggor och kajer i en gam-
mal varvsbyggnad som man gjort om till ett 
lyxigt och modernt hotell. Några steg från 
ingången kan man ta båten in till stan och 
vandra lite vid hamnen, förbi läppstiftet och 
sedan in i Nordstan. Eller kanske snurra i 
det berömda Göteborgshjulet. Som de äkta 
turister vi är gör vi självklart båda delarna!

Om vi till slut tar något med oss hem 
från denna kurs väljer jag att låta vara 
osagt. Jag glider undan med ett tuggummi 
och hänvisar dig vidare...

Krönika	nr	9	eller...
spara	grodan,	tugga	istället!
Ett träffsäkert reklammotto fastnar gärna 
i allas minne. Som i en gammal grekisk re-
klamserie för tuggummi där folk gör bort 
sig med en groda. ”Ibland är det bättre att 
tugga än att prata!”

Fredag förmiddag och injektionsmot-
tagning på avdelning D25. Jag står med en 
spruta i handen redo att tappa gammel-
Stigs knä och ge honom lokala steroider. 
Han känner igen mitt namns ursprung och 
vill skoja lite om Grekland. ”Skönt att slip-
pa vara i landet nu när det ser så pass illa 
ut där nere”, menar han och jag instäm-
mer verkligen. I alla fall tills jag får höra 
det oförglömliga ”men ni har riktigt vackra 
öar... Sverige borde kanske köpa en”! Nej, 
jag byter inte nål till en rosa... Men Stig,  
ibland är det verkligen bättre att tugga!

Krönika	nr	10	eller...
på	västfronten	mycket	nytt
Torsdag den 3 november, fortfarande 2011. 
Jag går upp vid sjutiden på morgonen precis 
som om det hade varit en vanlig arbetsdag 
och blir uppringd av taxichauffören som re-
dan väntar utanför på mig och mina väskor. 
Frukost på Arlanda och lunch någonstans 
över Atlanten. Några timmar senare finns 
jag i... Chicago. Chicago, that toddlin’ town! 
Det är min första gång i USA och min första 
gång på ACR:s stora arrangemang. 

Malin, Marc, Peter, Tina... alla från Ro-
che ser till att vi har det så bra det bara går. 
De bästa restaurangerna i stan välkomnar 
oss med nektar och ambrosia. Som till ex-
empel BIN 36, ett paradis för vinälskare. 
Grillade grönsaker med riven Manche-
goost, hemrökta mandlar och Verjusvinä-
grette till förrätt, följt av en New York Strip 
Steak med sauterad spenat, krämigt pota-
tismos och rödvinssky. Måltiden avrun-
das med chokladmousse, torkade körsbär, 
mandelkompott och Amarettoglass. Unge-
fär så ser varenda kväll ut i Chicago.

Katerina och jag har bestämt oss för att 
passa på och uppleva så mycket av staden 
som möjligt. Konstinstitutet, akvariet, Mil-
leniumparken, Fieldmuseet, utsikten över 
Chicago från John Hancocks 94:e våning, 
Willis Tower och Navy Pier är alla avkla-
rade när veckan är över. Inte illa gjort kan 
man tycka. Willis Tower är världens näst 
högsta torn och det högsta på västra halv-
klotet. Det är minst sagt läskigt att stå på 
glasgolvet längs med väggen och titta ner 
från våning 104, jag lovar. Katerina vågar 
inte. Men vår ultimata bedrift är att klara 
konstinstitutets alla våningar och teman. 
Impressionism, renässans, afrikanska och 
amerikanska konstnärer, konstnärer från 
Chicago, mytologi, porträtt... 

Vår patriotiska stolthet reagerar när vi 
ser El Greco beskriven som spanjor bred-
vid hans målningar. Spanska renässansens 

store konstnär, vars fullständiga namn är 
Domenikos Theotokopoulos, föddes på 
Kreta som då tillhörde Republiken Vene-
dig och var ett centrum för den postbysan-
tinska konsten. Han började sin karriär 
som elev hos Tizian och tycks vara en fö-
regångare till både expressionism och ku-
bism. I Chicagos konstinstitut får man se 
ett av hans allra största verk, ”Jungfru Ma-
rie himmelsfärd”. Fantastiskt! Några andra 
av hans mest kända målningar är ”Dam i 
päls” och ”Kristus med korset”.

Översiktskursen på lördagen inleder 
allvaret. Lite av varje som uppvärmning 
till allt ACR har att bjuda på. Lovande ny-
anlända terapier såsom Janus Kinas-häm-
mare vid RA, anti-IL-17 vid seronegativa 
spondartriter och sist men inte minst be-
limumab, det första biologiska läkemedlet 
som registrerats för SLE. Katerina pre-
sterar alldeles utmärkt med sina muntli-
ga presentationer om ”effektivitet av olika 
doser rituximab vid RA” samt ”seroposi-
tivitet och svar på rituximab” såväl som 
med sin poster om ”effektivitet vid byte av 
TNFα-hämmare efter svikt på den första”. 
Likaså Agneta Zickert från KS Huddinge 
som pratar om ”serumnivåer av IL-17 och 
IL-23 vid SLE-nefrit och deras association 
till histopatologisk bild och behandlings-
svar”. Hennes material och resultat verkar 
göra succé i salen och lockar amerikanska 
kollegor som tar sig fram och etablerar 
kontakt med Agneta och hennes handle-
dare Iva Gunnarsson.

Dagarna går fort och snart står man i 
kön för att ofrivilligt bli bestrålad i säker-
hetskontrollen på O’Hare International 
Airport. Farväl till den blåsiga staden! Nå-
got vi lärde oss i John Hancocktornet är 
att Chicago är känt som “The Windy City” 
inte för sina vindar – som i och för sig inte 
är en myt heller – utan för sina politiker 
som brukar tala med stora ord och ge tom-
ma löften. Tänk vad det blåser i Grekland 
i så fall!

”Men Peter, nu kommer jag aldrig mer 
besöka USA för första gången. Snyft!” Visst 
är det lite sorgligt? Hur som helst, borta 
bra men hemma bäst. Stockholm har hun-
nit klä sig i julfärger under min frånvaro 
och är redo att fira. God jul alla glada och 
gott nytt år! Vi ses i 2012!

Tills dess, må bäst och glöm inte att le!

IOANNIS	PARODIS
ioannis.parodis@gmail.com

www.reumateket.se

ST-TEMA

Jungfru	Marie	himmelsfärd	(1577)

Dam	i	päls	(sent	1570-tal,	målningen	kan	
vara	ett	porträtt	av	konstnärens	gemål	

Jerónima	de	las	Cuevas)
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De	ideala	formerna	och	förutsättning-
arna	för	att	kombinera	forskning	med	
klinisk	tjänstgöring	har	med	säkerhet	
debatterats	sedan	urminnes	tider.	

Historiskt tycks forskning under 
specialisttjänstgöring (ST) till 
stor del ha bedrivits parallellt 

med kliniskt arbete, som kommunicerande 
kärl. Åtminstone är det bilden som fram-
träder i samtal med seniora kollegor. Man 
gick helt enkelt ifrån kliniken och fors-
kade om det blev lugnt eller tråkigt. Bris-
ten på formell forskningstid fick dock ofta 
till följd att forskningsarbetet försköts till 
kvällar och helger eftersom kliniken sällan 
höll sig tillräckligt lugn. Den nya specia-
liseringstjänstgöringen (ST) som infördes 
2008 har inneburit en markant ökad for-
maliseringsgrad av utbildningen av bli-
vande reumatologer; alla färdigheter skall 
dokumenteras och sidotjänstgöringarna är 
noggrant reglerade till längd och innehåll 
och skall föregås av kontakt med handle-
dare på den mottagande kliniken. Utrym-
met för ”smygforskning” minskar således, 
men förhoppningsvis till förmån för den 
kliniska utbildningskvaliteten. 

Ytterligare en faktor som påverkar bil-
den är att den yngre generationen forskan-
de läkare tycks vara något mindre benägen 
att forska på jourtid än vad som var brukligt 
”förr i tiden”. Detta sammantaget har med-
fört ett behov av reglering även av forsk-
ningsarbete som utförs parallellt med ST, 
och som på flera universitetsorter har re-
sulterat i särskilda tjänster, s.k. forskar-ST. 

Liknande	innehåll	–	olika	recept
Universitetsorterna har alla olika lösning-
ar för forskande ST-läkare. En del, men 
inte alla, benämner dessa forskar-ST. Som 
framgår av tabellen varierar innehållet 
något, men samtliga orter utom Umeå har 
någon form av paketlösning innefattande 
en fast andel forskning under givet antal 
år. Skillnaderna i det totala antalet forsk-
ningsmånader är marginella, men Stock-
holm skiljer ut sig genom att erbjuda ett 
årligt driftsanslag på 0,5 Mkr minus ST-
läkarens lönekostnad för halvtidsforsk-
ningen. I huvudsak kommer resurserna 
till forskar-ST ifrån det s.k. ALF-systemet, 
och tillsättningen sker centralt i öppen 
konkurrens bland ST-läkare från samtli-
ga specialiteter. I Linköping tillsätts dock 
tjänsten lokalt på kliniken, som också ga-

ranterar forskningstiden, men ST-läkaren 
uppmanas samtidigt att söka egna medel 
från det landstingsövergripande program-
met ”Från student till docent” (beskrivet i 
Läkartidningen 2011;108:81-4). Umeå har 
också valt lokala lösningar och därför tagit 
bort de tidigare forskarblocken på ST-nivå. 

Myntet	har	alltjämt	två	sidor
Dag Leonard, blivande invärtesmedicina-
re och reumatolog vid Akademiska Sjuk-
huset, Uppsala, ser stora fördelar med att 
dessa tjänster säkrar tillgången på forsk-
ningstid för flera år framåt. Dock, poäng-
terar Dag, kräver större laborativa projekt 
ofta mer sammanhängande tid än vad som 
finns tillgängligt i forskarblocken, varför 
han nu med extern stipendiefinansiering 
är tjänstledig ett år från sitt ST-block. Det-
ta alltså paradoxalt nog pga. forskning. 

I den nya ST förlängs tiden till specia-
listkompetens med varje vecka som går till 
forskning istället för klinisk tjänstgöring, 
men i gengäld förkortas ST-tiden till 4,5 
år om man har disputerat. Detta till trots 
blir den privatekonomiska effekten för 
gemene ST-läkare inte oansenlig (ett lö-
nelyft om ca 10 000 kr/mån vid specialist-
kompetens som förskjuts 4 år framåt ger 
480 000kr lägre total lön), och därför har 
man på flertalet orter infört specialistlä-
karlön efter 5 år oavsett uppnådd klinisk 
kompetens. 

Även om man på detta sätt har elimine-
rat den ekonomiska baksidan av forskar-
ST-myntet kvarstår det faktum att det tar 
väldigt, väldigt lång tid att bli färdig spe-
cialist. Att räkna med över tio års ST tor-
de kunna få den mest målmedvetna yngre 
läkare att rygga tillbaka något. Skall man 
dessutom beakta eventuella reproduk-
tiva insatser med efterföljande frånvaro, 
kan en forskar-ST i reumatologi och in-
ternmedicin gott och väl sträcka sig över 
15 år. Detta kräver god personalplanering 

på enheterna, men i övrigt finns få rimli-
ga motåtgärder. Att som i gamla ST åter få 
tillgodoräkna sig föräldraledighet såsom 
klinisk tjänstgöring är svårmotiverat rent 
logiskt. Inte heller ter det sig rimligt att 
förkorta den kliniska delen av forskar-ST 
ytterligare jämfört med vanliga block, el-
ler på annat sätt förändra den kliniska ut-
bildningen mot någon slags light-variant 
av kliniker med vetenskaplig inriktning. 

Sammantaget visar sammanställningen 
på att universitetsorterna på det stora hela 
tagit sitt ansvar att skapa möjligheter och 
förutsättningar för forskande ST-läkare. 
Man tillhandahåller paketlösningar av lik-
nande karaktär över landet som inte var att 
tänka på för några decennier sedan. Visst 
kan summan av kliniskt arbete och forsk-
ning fortfarande hamna väl över 100%, 
men det är numera inte inbyggt i struktu-
ren att så ska vara fallet. Pusslet har istäl-
let flyttat ner till individnivå där det hör 
hemma, även om det kan vara nog så stres-
sande. Men har man 15 års ST att träna på 
så borde det ge färdighet. Underbart behö-
ver inte vara kort… 

ALF	KASTBOM
Forskar-ST	i	reumatologi	i	Linköping	

Ort Månader	per	år Längd Driftsanslag Specialistlön	efter	5	år

Umeå ALF-veckor via kliniken - - Lokal förhandling

Uppsala 4 5 år Nej Ja

Stockholm ≤ 6 2 (+2) år Ja Nej

Linköping ≤ 6 5 år Nej Ja 

Göteborg 6 4 år Nej Ja

Skåne ≤ 6 3 år Nej Nej 
(dock omförhandling till 
någonstans mellan ST- 
och specialistlön)

Forskar-ST:	Underbart	är	långt

Namn:	Alf Kastbom
Arbetsplats:	Universitetssjh i 
Linköping
ST:	Reumatologi
Forskning:	Autoantikroppar, im-
munkomplex och Fc receptorer 
vid reumatoid artrit
Tidsplan:	Leg. 2008, planerad 
specialist i reumatologi 2016

Namn:	Dag Leonard
Arbetsplats:	Akademiska sjh, 
Uppsala
ST:	Reumatologi och Internmed.
Forskning:	SLE-relaterad immu-
nologi och hjärt-kärl sjukdom
Tidsplan:	Leg. 2005, planerad 
specialist i invärtesmedicin 2013, 
reumatologi 2014

ST-TEMA
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Kommentar	till	artikel	av	Torvald	Berg,	
Reumabulletinen	nr	82,	3/2011	s	28–
29.

Vi har med intresse tagit del av se-
rien om reumaenheter i Sverige, 
bl.a. Spenshults sjukhus i Oskar-

ström tidigare i höst. I denna presenta-
tion förekommer en kort passus om att 
man börjat använda det generiska, pre-
ferensbaserade livkvalitetsinstrumentet 
EQ-5D för utvärdering av rehabilitering. 
Författaren anger att man administrerar 
instrumentet vid in- och utskrivning, och 
vad vi förstår har man sedan beräknat för-
ändringen i ”utility”, ett livskvalitetsmått 
förankrat vid 0 (död) och 1 (perfekt häl-
sa) mellan dessa tillfällen. Det framgår att 
den genomsnittliga utilityförbättringen är 
0,2, och slutsatsen blir att ”man vinner 1 
QALY (livskvalitetsjusterat levnadsår) på 
5 behandlade patienter”.

ett	QALy	(quality	adjusted	life	year) är 1 år 
med konstant utility = 1, alltså tillbringat i 

perfekt hälsa. Man beräknar QALYs som 
ytan under utility-kurvan, dvs. utility in-
tegrerat över tid. Vårdtiderna för rehabi-
litering i Spenshult är knappast 1 år, och 
eftersom man införde EQ-5D i januari 
2011, kan man heller inte ha observerat pa-
tienterna så länge och gjort en ny mätning 
efter så lång tid. Därför kan den uppgiv-
na QALY-vinsten inte stämma. Man måste 
relatera utility-ökningen till den bråkdel 
av ett år patienterna varit inskrivna eller 
observerade, vilket ger andra siffror. Man 
kan inte utgå från att patienten efter ut-
skrivningen har konstant utility i 1 år. Säk-
rare beräkningar kräver därför upprepade 
mätningar.

eQ-5D	är	ett	för	patienterna lättanvänt in-
strument, avsett för mätning av hälsorela-
terad livskvalitet på gruppnivå, vilket i sin 
tur kan användas för en typ av hälsoeko-
nomiska kalkyler (cost-utility-analyser) 
baserade på QALYs. Instrumentet har re-
kommenderats för bred användning vid 
kvalitetsjämförelser inom sjukvården, men 

det är inte avsett för detta ändamål. Det är 
glädjande, om man mäter utility vid olika 
typer av interventioner, i olika diagnos-
grupper och patientpopulationer, för att på 
så vis beskriva dessa. Man måste dock han-
tera resultaten som avsett, och det är också 
bra om man är medveten om den kompli-
cerade och med fallgropar behäftade väg, 
som data måste ta från patientens ifyllda 
enkät till det färdiga utility-värdet. Bakom 
detta ligger nämligen bl.a. en kalibrering 
(valuation) av det indirekta instrumentet 
med hjälp av mer svåradministrerade, ”di-
rekta” instrument i en referensbefolkning 
och avancerade beräkningar för att få fram 
den algoritm, som förvandlar enkätens rå-
poäng till utility-värden.

ANDeRS	GüLFe
Överläkare

JOHAN	KARLSSON
ST-läkare

Reumatologkliniken,	
Skånes	Universitetssjukhus,	Lund

Vad	är	ett	QALy?
Bruk och missbruk av instrumentet 

EuroQoL-5-Dimensions (EQ-5D)

Serien	om	dr	Mossamossa	är	ritad	av	Ann-Sofie	Rönnegård,	ST,	Falu	lasarett.
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Läkarutbildningens	framtid	
och	utveckling
Världen över genomgår de flesta läkarut-
bildningar ständiga förändringar för att 
utbilda läkare som är väl rustade för fram-
tidens hälso- och sjukvård. Förutom den 
rent medicinska utvecklingen bidrar även 
snabbare informationsspridning och ökad 
internationalisering starkt till utbildning-
arnas förändring och utveckling. I Euro-
pa utgör Bologna-processen, som syftar 
till att främja studenters rörlighet och an-
ställningsbarhet, också en viktig drivkraft 
till förändring av läkarutbildningarna. 
Här i Sverige har dessutom Högskolever-
kets senaste utvärdering av läkarutbild-
ningen år 2007 (1) medfört en förändring 
av läkarprogrammets struktur och inne-
håll på flera orter, exempelvis i Göteborg. 
Där pågår sedan några år ett övergripande 
förändringsarbete där läkarprogrammet 
profileras med tydliga inslag av internatio-
nalisering, professionell utveckling och ti-
dig forskningsanknytning (2).

Liksom läkarutbildningen i sin helhet 
förändras och utvecklas måste även under-
visningen inom vårt eget ämne, reumato-
logi, anpassas för att svara mot framtidens 
behov. Den dramatiska utvecklingen inom 
reumatologin som lett fram till de nya ef-
fektiva behandlingsmöjligheterna vi har 
idag ställer ökande krav på tidig diag-
nostik. För att kunna ställa en tidig diag-
nos behövs god reumatologikunskap även 

hos läkare tillhörande andra specialite-
ter än vår egen, t.ex. inom allmänmedicin. 
Frågan är hur framtidens undervisning i 
reumatologi på läkarutbildningen bör ut-
formas för att bäst möta behovet av reu-
matologisk kunskap hos morgondagens 
läkare? Vad vill vi att läkarstudenterna ska 
lära sig under reumatologiundervisningen 
i grundutbildningen?

Hur	ser	det	ut	på	de	olika	orterna	idag?
En utgångspunkt kan vara att se över hur 
utbildningen ges idag, ett arbete som har 
påbörjats inom SRF. Professorskollegiet 
har som utgångspunkt för diskussion om 
framtidens reumatologiundervisning gett 
undertecknad i uppdrag att inventera un-
dervisningen som den ser ut idag på våra 
olika lärosäten. 

Som framgår av tabell 1 finns både skill-
nader och likheter mellan de olika uni-
versitetsorterna. På de olika orterna finns 
stora skillnader i reumatologins avgräns-
ning gentemot andra kurser. I Stockholm 
och Göteborg ingår reumatologin som ett 
delmoment i kurserna i klinisk medicin 
respektive internmedicin, medan under-
visningen i Lund/Malmö är mer fristående. 
I Linköping ges reumatologiundervisning-
en inom ramen för två olika teman; immun-
hud-infektion samt neuro-sinne-rörelse. I 
Örebro har man ännu inte startat med reu-
matologiundervisning, men man planerar 
att reumatologin ska ingå i temat ”försvar” 

där även dermatologi, infektion och all-
män onkologi återfinns. I Umeå sker reu-
matologiundervisningen i klinisk baskurs 
3 där även ortopedi, handkirurgi, rehabi-
literingsmedicin, idrottsmedicin, anatomi, 
dermatologi och venerologi, infektion, kli-
nisk bakteriologi/virologi samt bild- och 
funktionsmedicin ingår. Även omfattning-
en av reumatologiundervisningen varierar 
mellan de olika orterna och spänner från 
lite drygt en vecka till lite mer än två veck-
or. Däremot uppvisar själva utformningen 
av undervisningen en rad likheter. Under-
visningsmoment i form av föreläsningar, 
gruppundervisning, fall-/case-diskussio-
ner, problembaserad undervisning samt 
klinisk tjänstgöring ingår på samtliga or-
ter. Omfattningen av den kliniska tjänstgö-
ringen kan däremot variera mellan orterna. 
Som exempel kan nämnas att studenterna i 
Linköping erbjuds två veckors klinisk pla-
cering vid reumatologenheten, medan de 
kliniska placeringarna på övriga orter tycks 
ha samma omfattning för alla studenter. 

Även inom reumatologin har webbase-
rad undervisning (e-learning) gjort sitt in-
tåg. Här ligger Umeå långt framme genom 
sina webbaserade distansföreläsningar i 
sjukdomslära. Distansföreläsningar har 
varit nödvändigt för att nå alla studenter 
som, förutom i Umeå, är placerade i Öster-
sund, Sundsvall och Sunderbyn. Ett annat 
exempel på e-learning är Karolinskas pro-
jekt med interaktiva patientfall, så kallade 

Reumatologi	under	läkarutbildningen	
–	idag	och	i	framtiden?
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virtuella patienter (Reuma Case). Utöver 
webbaserad utbildning har även andra 
moderna undervisningsmetoder börjat 
användas i grundutbildningen. Ett exem-
pel på detta är ledmodeller som används 
för praktisk undervisning i ledinjektions-
teknik i Göteborg. 

På	väg	mot	ett	gemensamt	curriculum	
och	ökat	nationellt	samarbete?
Diskussionen om, och ett arbete att ta fram, 
ett gemensamt core curriculum för ämnet 
reumatologi i grundutbildningen har star-
tat i SRFs professorskollegium. Förutom 
att enas runt curriculum och definition av 
lärandemålen finns fler områden där ett 
nationellt samarbete runt utbildningsfrå-
gor kan vara fruktsamt. Antalet läkarstu-
denter kommer med största sannolikhet 
att öka på de flesta utbildningsorterna och 
det behövs nya strategier för att möta det 
ökade studentantalet med bibehållen hög 
utbildningskvalitet och tydlig klinisk an-
knytning. För att få en tydlig klinisk an-
knytning kan kanske reumatologkliniker 
utanför universitetssjukhusen involveras? 
Det finns säkert en hittills outnyttjad po-

tential i webbaserade undervisningsfor-
mer och ett samarbete mellan kursorterna 
skulle kunna snabba på denna process. Det 
finns ökade önskemål om internationali-
sering inom läkarutbildningen (inte bara 
i Göteborg). Kanske kan vi samverka och 
åstadkomma samarbete med andra reuma-
tologkliniker runtom i Europa (eller värl-
den) för att kunna erbjuda studenterna 
utlandsplaceringar inom vår specialitet? 
I diskussionerna i professorskollegiet har 
det framkommit att studenterna på vissa 
orter ibland har bristande förkunskaper i 
bland annat i grundläggande immunolo-
gi och anatomi. Om detta är ett nationellt 
problem skulle en gemensam strategi i mö-
tet med andra kurser vara av godo.

Slutligen har frågan väckts om reu-
matologi i egenskap av egen basspeciali-
tet borde utgöra en helt självständig kurs 
under läkarutbildningen på samtliga lä-
rosäten. Det vore positivt för framtida re-
krytering om vår specialitet fick en tydlig 
avgränsning mot andra specialiteter redan 
under grundutbildningen.

Det finns många frågor men det står 
klart att en ökad kunskap om reumatis-

ka sjukdomar och deras behandling mås-
te finnas bland många olika läkargrupper, 
inte bara hos reumatologer. Ett första steg 
mot ökad kunskap utgörs av reumatologi-
undervisningen i grundutbildningen. Den 
reumatologiundervisning som ges under 
grundutbildningen kan i många fall dess-
utom vara den enda organiserade under-
visning inom ämnet som många av våra 
kollegor inom andra specialiteter får. Ett 
nationellt samarbete runt utbildningsfrå-
gor kan bidra till fortsatt reumatologiun-
dervisning av hög kvalitet, anpassad för 
att möta framtidens behov av reumatolo-
gikunskaper inom sjukvården.

cATHARINA	LINDHOLM
Docent	och	adjungerad	lektor	i	reumatologi

Sahlgrenska	Universitetssjukhuset

Referenser:

1. Högskoleverket. Läkarutbildningar i Sverige. 
2007. www.hsv.se/publikationerarkiv/press-
meddelanden/2007/svenska lakarutb

2. E. Hanse et al. Läkarutbildningen i Göte-
borg moderniserar. Läkartidningen nr 12 
2011;108:669-673.

Tabell	1.		Översikt	av	dagens	reumatologiundervisning	på	de	olika	orterna.

Ort Termin	(kurs) Omfattning Innehåll

Göteborg T6 (internmedicin)

T7 (internmedicin)

1 vecka

2x3 timmar

Gruppundervisning, klinisk placering 
inkl kand mott, led-och ryggstatus, RA-
instruktörer
case

Solna/
Huddinge

Danderyd

T5/T6 (klinisk medicin)

T4 och T5/T6 (klinisk medicin)

1 vecka
+ c:a 15 timmars 
föreläsningar+gruppundervisn.

2 dagar klin plac. + enl ovan.

Klinisk placering
Ledstatus, föreläsningar, 
gruppundervisningar, seminarier

+ reumainformatörer och rtg

Lund/Malmö T7 6 dagar
+temadag/ar

Föreläsningar, klinisk placering, fall/case

Linköping T4 och T9 (tema: ”immun-hud-
infektion” resp. ”neuro-sinne-rörelse”)

Erbjudande: 2 v klinisk  
placering (T9)

2 basgruppsfall (PBL)

Ca 10 tim föreläsningar

Student-mott inkl. medsittning; skriftlig 
& muntlig redovisning av ”fältstudie”. 
 

Uppsala T7 1+1 vecka 12 timmar förel

4 tim gruppövn

1 tim fallredov

+ 1 PBL fall

1v klinisk placering m

avdelningtj + kand mott + fallseminarie

Umeå T8 (klinisk baskurs 3) 6 dagar tjg
+ teori

Klinisk placering, + case redovisning
Föreläsningar (6 t)
Temaeftermiddagar (2)

Örebro
(planerad)

Tema “försvar” tillsammans med hud, 
infektion, allmän onkologi

4 tillfällen Ej fastställt



ANNONS
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Definitioner
Begreppet biomarkör är en variabel som 
mäts och utvärderas som en indikator på 
normala eller patologiska biologiska pro-
cesser eller som mått på effekt av behand-
ling. Med denna breda definition kan man 
inkludera allt från visuella analogskalor, 
frågeformulär och avbildningsmetoder 
(”dry biomarkers”) till markörer identi-
fierade med hjälp av genomik, transkrip-
tomik, proteomik och metabolomik (”wet 
biomarkers”). De sistnämnda biomarkö-
rerna är således sådana som kan mätas i 
blod, urin eller ledvätska eller i vävnads-
prover t.ex. i synovialbiopsier. I denna kor-
ta översikt kommer jag att främst fokusera 
på biomarkörer som kan mätas i kropps-
vätskor, företrädesvis blod, och diskutera 
styrkor och svagheter och potentiella app-
likationer i klinisk vardag nu och i framti-
den. Avsikten är att ge en inblick i var fältet 
står idag och vart det är på väg i framtiden. 
Jag har valt att använda reumatoid artrit 
(RA) som modell för att illustrera detta, 
men principerna är giltiga även för andra 
sjukdomar inom reumatologin och andra 
specialiteter. 

Applikationer	för	
biomarkörer	i	kliniken
Biomarkörer vid RA kan vara användbara 
i flera situationer där vi står inför avgöran-
de beslut. Detta gäller redan i tidigt skede 
av sjukdomen då vi behöver diagnostiska 
markörer men kanske framförallt markö-
rer för prognos. Redan tidigt i förloppet 
behöver vi också markörer för sjukdoms-
aktivitet och svårighetsgrad och i nästa fas 
fordras markörer för att underlätta val av 
terapi och följa terapisvar, följa sjukdoms-
progress och identifiera bieffekter. Önsk-
värt är också möjligheter att med hjälp 
av biomarkörer följa farmakokinetik och 
immunreaktioner för ett givet läkemedel. 
Biomarkörer, som identifierar individer 
utan kliniska symtom men med ökad risk 
för reumatisk sjukdom, t.ex. RA, kan kom-
ma i framtiden. Viktigt att påpeka är att 
både nu och i framtiden får vi räkna med 

att en enskild markör sällan eller aldrig är 
tillräcklig i en viss situation, kombinatio-
ner av markörer med olika specificitet be-
hövs som del av underlaget i den kliniska 
beslutsprocessen. Inte alltid är detta up-
penbart i litteraturen. Det kan således 
vara rimligt att antaga att förändrad om-
sättning av en broskmarkör relaterar till 
risk för framtida ledskada, men det är en 
öppen fråga om nivåer i serum av denna 
broskmarkör kan förutsäga huruvida en 
patient förbättras beträffande inflamma-
tionsrelaterade symtom efter insättning 
av ett visst läkemedel. Ett principiellt vik-
tigt övergripande krav för en biomarkör är 
således att det finns en biologisk rational 
för mätning och utvärdering av resultatet 
av mätningen. I figuren sammanfattas hur 
biomarkörer kan komma till användning i 
olika skeden av RA.

Svagheter	hos	
biomarkörer	i	kliniken	idag
De idag, 2011, tillgängliga markörerna, 
som vi är välbekanta med i kliniken, t.ex. 
inflammationsmarkörer, reumatoidfak-
tor, ACPA (anti-citrullinerad protein anti-
kropp), HLA-DR-molekyler (”shared 
epitope”) och COMP (cartilage oligome-
ric matrix protein) som exempel på en rad 
brosk- och benmarkörer, har alla visats ha 
diagnostiskt och prognostiskt värde på 
gruppnivå. På individnivå fungerar de be-
tydligt sämre och man kan t.ex. se snabb 
progress av funktionsnedsättning och led-
destruktion trots avsaknad av prognostiskt 
ogynnsamma markörer. Detta illustreras 
av att, trots att vi nu på gruppnivå ser att 
patienter som har ACPA har sämre prog-
nos beträffande progressiv leddestruktion, 
en del ACPA-negativa patienter snabbt 
utvecklar leddestruktioner medan en del 
ACPA-positiva patienter inte gör detta. 
Det finns också på gruppnivå en påtaglig 
korrelation mellan graden av ledinflam-
mation och utveckling av leddestruktion, 
speciellt i början av sjukdomsförloppet, 
men sambandet är tämligen svagt hos den 
enskilda individen. 

Biomarkörer	i	preklinisk	
eller	tidig	fas	av	RA
I tidig fas är markörer för diagnos och 
prognos viktiga. Beträffande diagnostis-
ka markörer kan det inte nog understry-
kas att tidig diagnos blivit allt viktigare för 
att i tidigt skede kunna inleda behandling 
för att förhindra leddestruktion och funk-
tionsnedsättning och alltmer evidens finns 
för att möjligheterna att inducera remissi-
on är större i tidig sjukdomsfas. Men, här 
finns problem på olika nivåer. Vi vet att 
ACPA, ändrat cytokinuttryck och möjli-
gen även markörer för påverkad broskom-
sättning kan påvisas i presymtomatisk fas, 
men vi vet inte hur vi skall hantera denna 
kunskap inte minst ur etisk synvinkel. Här 
behövs mer grundläggande forskning inte 
minst för att klargöra tidsförloppet från 
det att t.ex. ACPA påvisas och när kliniska 
symtom kommer att uppträda i relation till 
detta. I nuläget synes det rimligt att över-
väga farmakoterapi till individer med både 
symtom och prognostiskt ogynnsamma 
faktorer. I framtiden, med diagnostiska 
och prognostiska biomarkörer med högre 
precision, kan man tänka sig en situation 
där asymtomatiska individer kan behand-
las med individanpassad terapi, som teore-
tiskt bör vara effektivare, kanske botande, 
om den initieras i presymtomatiskt skede. 
Här blir naturligtvis frågan vilka individer 
som skall erbjudas undersökning avseende 
dessa markörer, vilket reser frågor av både 
etisk och praktisk natur.

Ett ur klinisk synvinkel i nuläget mer 
närliggande och angeläget problem är hur 
vi bland patienter med s.k. odifferentierad 
polyartit inklusive patienter med palin-
droma symtom eller artralgier skall kun-
na identifiera de som riskerar att utveckla 
en progredierande, destruktiv kronisk po-
lyartrit. Dagens biomarkörer, t.ex. ACPA, 
reumatoidfaktor, brosk- och benmarkörer 
och akutfasreaktanter, ger som nämnts 
viss men otillräcklig vägledning. De nya 
RA-kriterierna, som inbegriper en del av 
dessa biomarkörer, kommer här möjligen 
att underlätta val av åtgärder. Dessa krite-

Biomarkörer i kliniken 
– nu och i framtiden

FORSKNING	Och	FRAMTID

ReumaBulletinen	inleder	i	detta	nummer	en	serie	av	artiklar	–	under	rubriken	Forskning	och	Framtid	–	
där	våra	främsta	vetenskapliga	företrädare	beskriver	sina	forskningsområden	och	framtida	möjligheter	
inom	dessa	för	vetenskapen	och	patienten.	Vi	hoppas	därigenom	öka	kunskapen	om	de	enorma	fram-
steg	som	görs	och	ge	oss	ökad	stolthet	i	vårt	dagliga	arbete.	Tore	Saxne	är	vår	främste	expert	inom	äm-
net	biomarkörer	vid	reumatisk	sjukdom.
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rier är ju framtagna för att bland patien-
ter som uppvisar minst en led med synovit 
identifiera patienter med risk för persiste-
rande symtom och strukturella skador och 
därmed är kandidater för sjukdomsmodi-
fierande behandling. Tämligen snart bör vi 
i studier och i klinisk vardag få kunskap om 
hur väl de fungerar på individbasis. 

Idag är dessa patienter svåra att hand-
lägga inte minst de som har ledvärk men 
inga synliga artriter men förekomst av se-
rologi talande för t.ex. RA. Detta kan il-
lustreras av kvinnan i 60-årsåldern som 
söker med ledvärk och uppvisar typiska 
tecken på artros i handskelettet kliniskt 
och röntgenologiskt men inga artritteck-
en, och visar sig vara ACPA-positiv. Har 
hon artros och pre-RA? Hur behandlar vi 
henne?

I tidig fas av säkerställd RA med före-
komst av tydlig artritbild blir frågeställ-
ningarna beträffande prognos likartade 
som i presymtomatisk fas och i princip kan 
vi här använda samma biomarkörer med 
samma inskränkningar beträffande indivi-
duell träffsäkerhet som i tidigare fas.

RA	är	ett	syndrom	–	individanpassat	
terapival	är	en	nödvändighet	i	
framtiden
Ovanstående diskussion speglar att RA 
är ett syndrom där olika mekanismer le-
der fram till en likartad symtombild och vi 

behöver bättre biomarkörer för att identi-
fiera subgrupper av patienter för att för-
bättra prognostiken men också för att välja 
rätt behandling för den enskilde patienten, 
det som nu ofta i engelskspråkig litteratur 
kallas ”personalised medicine”. Det är så-
ledes inte realistiskt att förvänta sig att vi 
i framtiden finner en biomarkör som är 
diagnostisk för det syndrom vi idag kall-
lar RA, men väl för subgrupper som kan 
representera olika patofysiologiska vägar 
som lett fram till en symtombild som i kli-
niken idag inte går att differentiera. Ett 
stort steg mot individualiserad behand-
ling kan då tas genom att hos den enskilde 
patienten ingripa med ett läkemedel som 
selektivt interfererar med en distinkt sjuk-
domsmekanism. 

Inom onkologin finns lovande exempel. 
Således har patienter som överuttrycker 
genen för den s.k. HER2-receptorn (HER2 
är en tillväxtfaktor och överuttrycks hos 
15–20% av brösttumörer) stor sannolikhet 
för terapeutiskt svar vid behandling med 
receptorblockeraren trastuzumab. Flera 
av de sällsynta tillstånden inom gruppen 
autoinflammatoriska sjukdomar är också 
exempel på att kunskap om gendefekter 
kan ge direkt vägledning för framgångs-
rikt terapival. Översatt till RA skulle det-
ta kunna innebära att en genpolymorfism, 
t.ex. i TNF-α-genen, identifierar patien-
ter där TNF har en avgörande patogene-

tisk betydelse och patienter med denna 
genvariant skulle då i teorin svara bättre 
på TNF-hämmarbehandling än patien-
ter som saknar denna. Lovande resultat i 
denna riktning finns, men är ännu inte till-
lämpbara i kliniken. Om en sådan gentest 
eller en biomarkör för en annan distinkt 
patofysiologisk process blir tillgänglig i 
kliniken kan man identifiera rätt behand-
ling till den enskilda patienten vilket kan 
innebära att behandlingen snabbt ger ett 
tillfredsställande terapisvar och också blir 
mer kostnadseffektiv än dagens ”trial and 
error”-metodik där alla RA-patienter in-
itialt behandlas som om de har ett sjuk-
domstillstånd styrt av tämligen likartade 
bakomliggande faktorer.

Monitorering	av	behandling
När behandling inletts skall denna följas 
och optimeras och här kan biomarkörer 
av olika slag ge viktig klinisk vägledning. I 
dag följer vi inflammationsmarkörer som 
viktiga delkomponenter i aktivitetsindex, 
vilka bildar grund för olika typer av ”re-
sponskriterier”. Vi kan också följa effek-
ter på broskomsättningen med hjälp av 
biomarkörer, men detta är ännu inte eta-
blerat i klinisk praxis. Här bör påpekas att 
förändring över tiden av en vävnadsmar-
kör, t.ex. COMP, i tidig sjukdomsfas har 
starkare prognostiskt värde beträffande 
framtida ledskada än ett enskilt värde och 
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förändringen över tid kan spegla effekt av 
t.ex. TNF-hämmarbehandling på brosk-
omsättningen. 

Andra aspekter på monitorering av be-
handling gäller dels koncentrations- el-
ler aktivitetsbestämning av farmaka, dels 
påvisande av uppkomst av immunreak-
tioner (antikroppsbildning) mot farmaka 
som utgörs av proteiner. Sådana antikrop-
par kan vara förknippade med låga kon-
centrationer/låg aktivitet av läkemedlet 
med terapisvikt som följd men också med 
uppkomst av biverkningar. Behandling 
med monoklonala TNF-antikroppar kan 
ge upphov till antikroppar som påverkar 
koncentration och aktivitet negativt. Mot-
svarande gäller sannolikt, men möjligen i 
mindre utsträckning, för rekombinanta 
proteiner som receptorantagonisterna. 
Med hänsyn till att en betydande andel av 
patienterna som får TNF-hämmare sva-
rar suboptimalt eller visar terapisvikt vid 
denna kostsamma behandling, är det an-
märkningsvärt att denna typ av behand-
lingsmonitorering inte utvecklats i takt 
med att dessa droger introducerats i klini-
ken. Ett skäl kan vara bristfällig metodik, 
men teknologin har nu förbättrats och det 
finns idag bestämningsmetoder som bör 
kunna appliceras i kliniken. Detta skulle 
ge ökade förutsättningar för verkningsfull 
behandling av den enskilde patienten på 
ett kostnadseffektivt sätt. 

Vilka	krav	kan	ställas	på	en	
biomarkör?
Som nämnts inledningsvis är ett viktigt 
övergripande krav för en biomarkör att 
det finns en biologisk rational för dess an-
vändning. En potentiell markör för för-
ändrad broskomsättning skall ha påvisats 
i brosket och övertygande bevis för att den 
frisätts under omsättning av vävnaden 
måste finnas. Önskvärt, men ej nödvändigt, 
är kunskap om dess funktion. Däremot är 
vävnadsspecificitet inte absolut nödvän-
dig, sådan är sällsynt, utan här är det vik-
tigare att man kan visa en relation mellan 
t.ex. cirkulerande nivåer av markören och 
processer i vävnaden. Ett typexempel på 
detta resonemang utgör den starka kor-
relationen mellan serumnivåer av COMP 
och hudtjocklek mätt kliniskt eller med 
ultraljud vid systemisk skleros. Trots att 
COMP inte är specifikt lokaliserat till hu-
den är denna korrelation ett starkt stöd för 
att huvuddelen av den ökade frisättning-
en av COMP vid systemisk skleros speglar 
uppenbart mycket aktiva processer i huden 
och skulle kunna användas vid effektstu-

dier av läkemedel som påverkar fibrosut-
veckling i huden. Här bör dock påpekas att 
vi är på väg mot en andra generation av väv-
nadsmarkörer, där bestämningsmetoder 
för neoepitoper, dvs. fragment av vävnads-
molekyler frisatta endast vid patologisk 
omsättning, kommer att ge bättre diagnos-
tisk specificitet.

En lång rad andra krav kan ställas på en 
biomarkör att användas vid RA eller andra 
reumatologiska sjukdomar. Här skall dessa 
inte beskrivas i detalj, men viktigt är natur-
ligtvis att bestämningsmetoden rent tek-
niskt är välfungerande. Här finns en lång 
kravlista som skall uppfyllas och lång erfa-
renhet inom fältet talar för att biomarkö-
rer ibland används utan att ha genomgått 
basal kvalitetsutvärdering.

Ett observandum här är att olika immu-
nologiska metoder för en viss biomarkör 
kan ge mycket olika resultat beroende på 
specificiteten av de använda antikroppar-
na. Andra faktorer som måste värderas gäl-
ler hur fysisk aktivitet, dygnsvariation och 
demografiska variabler influerar på mät-
resultatet. Vidare kan en biomarkör vara 
mer eller mindre stabil över tid. En bio-
markör som visar stora spontana variatio-
ner över tid är av mindre värde som mått 
på behandlingseffekt än en biomarkör som 
fluktuerar obetydligt utan terapiinterven-
tion. Slutligen kan det kliniska värdet av en 
biomarkör variera beroende på när i sjuk-
domsförloppet man gör mätningen. Det-
ta speglas i en rad rapporter i litteraturen 
där man applicerat mätning av vävnads-
markörer i skeden av en sjukdomsprocess 
där man inte kan förvänta sig att nivåerna 
skall påverkas vare sig av behandling eller 
av progress av sjukdomen, typexempel ut-
görs av mätning av broskmarkörer i sensta-
dier av artros eller RA.

Avslutande	kommentarer
Biomarkörer till hjälp för bedömning av 
diagnos och prognos och för monitorering 
av behandling, kommer att få allt större be-
tydelse i den kliniska vardagen. När bio-
markörteknologin utvecklats ytterligare 
bör en kombination av biomarkörbestäm-
ning och klinisk värdering av patienten, 
som även framgent utgör en hörnsten i lä-
kekonsten, väsentligt öka möjligheterna 
till individualiserad behandling. Det bör 
också framhållas att biomarkörteknologin 
kommer att ha stor betydelse vid utveck-
ling av nya principer för behandling. Ge-
nom att bättre än vad som idag är möjligt 
kunna selektera patientgrupper som med 
stor sannolikhet bör svara på en viss terapi, 

kanske bedömt efter ett viss genetiskt ka-
rakteristikum, kan man reducera testgrup-
pernas storlek. Vidare kan man genom att 
använda markörer, som tidigt signalerar 
terapieffekt på en given fasett av sjukdo-
men, begränsa tidsåtgången för en klinisk 
prövning.

TORe	SAxNe
Professor,	Institutionen	för	kliniska	

vetenskaper	Lund,	Sektionen	för	reumatologi,	
Lunds	universitet,	221	85	Lund

tore.saxne@med.lu.se

Några nyckelreferenser:
1. Miossec P, Verweij CL, Klareskog L, Pitzalis 

C, Barton A, Lekkerkerker F, Reiter S, Laslop 
A, Breedveld F, Abadie E, Flamion B, Dere W, 
Mpofu S, Goel N, Ethgen D, Mitlak B, Ormars-
dóttir S, Rao R, Tsouderos Y, Reginster JY; on 
behalf of the Group for the Respect of Ethics and 
Excellence in Science (GREES). Biomarkers and 
personalised medicine in rheumatoid arthritis: 
a proposal for interactions between academia, 
industry and regulatory bodies. Ann Rheum Dis 
2011; 70:1713-18

2. Lindstrom TM, Robinson WH. Biomarkers for 
rheumatoid arthritis: making it personal. Scand 
J Clin Lab Invest Suppl. 2010; 242:79-84

3. Kraus VB, Burnett B, Coindreau J, Cottrell S, 
Eyre D, Gendreau M, Gardiner J, Garnero P, Har-
din J, Henrotin Y, Heinegård D, Ko A, Lohman-
der LS, Matthews G, Menetski J, Moskowitz R, 
Persiani S, Poole AR, Rousseau JC, Todman M; 
OARSI FDA Osteoarthritis Biomarkers Work-
ing Group. Application of biomarkers in the 
development of drugs intended for the treat-
ment of osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage 
2011;19:515-42

4. Bauer DC, Hunter DJ, Abramson SB, Attur M, 
Corr M, Felson D, Heinegård D, Jordan JM, Ke-
pler TB, Lane NE, Saxne T, Tyree B, Byers Kraus 
VB, For The Osteoarthritis Biomarkers Network 
V Kraus Chair. Classification of Osteoarthritis 
Biomarkers: A Proposed Approach. Osteoarthri-
tis Cartilage 2006;14:723-27

5. Bendtzen K. Is there a need for immunopharma-
cologic guidance of anti-tumor necrosis factor 
therapies? Arthritis Rheum. 2011;63:867-70 

6. Klareskog L, Gregersen PK, Huizinga TW. Pre-
vention of autoimmune rheumatic disease: state 
of the art and future perspectives. Ann Rheum 
Dis. 2010;69:2062-6.

7. Scherer HU, Dörner T, Burmester GR. Pa-
tient-tailored therapy in rheumatoid arthri-
tis: an editorial review. Curr Opin Rheumatol 
2010;22:237-45

FORSKNING	Och	FRAMTID



ANNONS



ReumaBulletinen Nr 84 • 5/2011                21

SRFs	höstkonferens	hölls	i	år	den	
13–14	oktober	i	Stockholm	och	sam-
lade	ett	fyrtiotal	deltagare.	Bland	de	
frågor	som	diskuterades	fanns	bland	
annat	implementering	av	Socialsty-
relsens	nya	riktlinjer,	utvidgade	roller	
för	sjuksköterskor,	biobankverksam-
het	och	bemanning/rekrytering.	

Ordförande Johan Bratt hälsade 
deltagarna välkomna och age-
rade därefter moderator för dis-

kussionen kring Socialstyrelsens riktlinjer 
tillsammans med vice ordförande Boel 
Mörck och Carl Turesson, vetenskaplig 
sekreterare. 

Riktlinjer	från	Socialstyrelsen
Carl Turesson inledde med att rekapitule-
ra huvudpunkterna i den preliminära ver-
sionen av riktlinjerna som publicerades 
i november 2010. I dessa har behandling 
med TNF-hämmare och andra biologiska 
läkemedel bedömts vara prioriterat, även 
mot bakgrund av ökade läkemedelskostna-
der – vinsterna för patienter och samhället 
anses överväga. Även team-rehabilitering 
är prioriterat, vid både tidig och etablerad 
reumatoid artrit. En annan viktig konse-
kvens av riktlinjerna är ökad användning 
av MR och CT vid långvarig inflammato-
risk ryggsmärta. 

– Från SRFs sida har vi framfört att 
dessa höga ambitioner medför ett ökat be-
hov av såväl sjuksköterskor som läkare, be-
tonade Carl Turesson. 

Task-shifting	–	utvidgade	roller
Boel Mörck ledde en session om utvid-
gade roller, eller task-shifting. Begreppet 
syftar ofta på att vissa läkaruppgifter tas 

över av sjuksköterskor men kan även inne-
bära att ansvar flyttas från vårdgivare till 
patient. Även sociala medier kan fungera 
som en form av task-shifting mot patien-
terna; exempelvis har Spenshults sjukhus 
en grupp på Facebook, kallad Leder i rörel-
se som uppmanar till träning och lär ut nya 
övningar. Under sessionen gavs tre exem-
pel på utvidgade roller för sjuksköterskor. 

Helena Hellström, verksamhetschef på Reu-
matologkliniken vid Falu lasarett, berättade 
om hur de arbetar med begreppet special-
sjuksköterskor. Där följer sjuksköterskorna 
ett roterande schema för arbetsuppgifter-
na på samtliga enheter. Det medför att alla 
kan utföra de olika uppgifterna och rycka in 
för varandra när så behövs. Rotationen gör 
även att sjuksköterskorna får träffa patien-
terna i olika skeden och situationer. 

– Rotationen ger erfarenhet och funge-
rar som en slags internutbildning, förklara-
de Helena Hellström. Dessutom upplever 
vi att omhändertagandet blir bättre och att 
våra patienter känner sig tryggare. 

Till specialsjuksköterskornas arbets-
uppgifter hör att genomföra hjärt-kärls-
creening utifrån en färdig mall, ansvara för 
nyinsjuknade patienter och anordna tema-
träffar tillsammans med sjukgymnast och 
kurator. 

Britt-Marie Zaman, verksamhetsutveck-
lare på Sahlgrenska i Göteborg, beskrev 
deras utbildningsprogram för sjukskö-
terskor. Programmet bygger på en kom-
petensstege med väl definierade krav på 
såväl praktisk som teoretisk kompetens. 
Steg 4 innebär att man kan kalla sig speci-
alsjuksköterska, därefter finns ytterligare 
tre akademiska steg.

LEON – Lägsta Effektiva Organisato-
riska Nivå – ett begrepp som genomsyrar 
hela planerings- och förändringsarbetet 
och som i många fall innebär att special-
sjuksköterskan tar över vissa uppgifter 
som traditionellt skötts av läkare. Exempel 
på sådana uppgifter är egen mottagning 
för ledstatus (mellanliggande besök) och 
signering av provsvar i centralregistret. 

– De utökade arbetsuppgifterna är inte 
en fråga om avlastning för läkarna utan 
om yrkesutveckling för sjuksköterskorna. 
Med det ökade ansvaret följer även möjlig-
heter till en bättre löneutveckling. Det är 
också ett sätt att locka duktlig personal till 
att stanna kvar och känna att de kan fort-
sätta att utvecklas hos oss.

Elisabet Welin Henriksson från Reumato-
logiska kliniken vid Karolinska Univer-
s itets sjukhuset, Solna och Föreningen 
Reuma sjuksköterskor i Sverige (FRS) tala-
de om de olika förändringar som sjukskö-
terskeutbildningen har genomgått under 
de senaste decennierna. Idag har man dock 
uppnått en vettig balans mellan akademisk 
utbildning och yrkesutbildning. 

Hon berättade också att FRS i samar-
bete med Svensk Sjuksköterskeförening 
tagit fram skrift som definierar begreppet 
reumasjuksköterska, kallad ”Kompetens-
beskrivning för legitimerad sjuksköterska 
med specialisering inom reumatologisk 
omvårdnad”.

– Task-shifting får inte blir ett överläm-
pande av arbetsuppgifter från läkare till 
sjuksköterska utan istället en utvidgad roll 
för sjuksköterskan, betonade Elisabet. Inte 
minst mot bakgrund av den minskande re-
kryteringen måste vi istället arbeta för att 
göra sjuksköterske yrket mer lockande!

Rapport från SRFs Höstkonferens 2011 

Helena	Hellström,	Elisabet	Welin	Henriksson	och	Britt-Marie	Zaman	be-
skrev	olika	former	av	task-shifting,	eller	utökat	uppdrag	för	sjuksköterskor.	

Styrelsens	Carl	Turesson,	Boel	Mörck	och	Johan	Bratt	ledde	en	
session	kring	konsekvenserna	av	de	Socialstyrelsens	nya	riktlinjer.	

hÖSTKONFERENSEN
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Modern	reuma-rehabilitering	
–	vad	är	det?	
Elisabet Lindqvist, klinikchef Reumatolo-
gi i Lund/Malmö och ansvarig för en ar-
betsgrupp för reuma-rehabilitering inom 
SRF ledde en diskussion om hur rehabili-
teringen bör utformas och hur vi kan skapa 
resurser för den. Hon berättade att rehabi-
literingsgarantin endast omfattar patien-
ter med ospecifik smärta i rygg, axlar och 
nacke. Dessa ska diagnostiseras tidigt och 
insatser ska sättas in inom två månaders 
sjukfrånvaro – det är alltså arbetslinjen 
som gäller. Huruvida SRFs arbetsgrupp 
ska ställa sig bakom dessa rekommenda-
tioner är ännu oklart. 

Annika Telemann, verksamhetschef Reu-
matologi på Spenshults sjukhus, redo-
gjorde för en enkätundersökning om 
reuma-rehabiliteringen i Sverige som hon 
genomfört. Sammanlagt deltog 24 enhe-
ter, av vilka alla utom en hade egen reha-
biliteringsverksamhet. Svaren visar att 
patientskolornas roll har minskat kraftigt, 
framför allt på grund av minskat intresse 
från patienterna. På hälften av klinikerna 
kan alla i teamet remittera till rehabilite-
ring, på övriga enbart läkare. Slutenvårds-
möjlighet finns på åtta av enheterna, men 
i många fall endast i form av någon enstaka 
plats. Rehabiliteringen pågår i 6–20 dagar 
fördelat på 2–8 veckor, men skillnaderna 
mellan olika enheter är stora. 

Gerd Marie Alenius är verksamhetschef 
vid Reumatologiska kliniken Västerbot-
ten, en länsklinik med verksamhet i Umeå, 
Lycksele och Skellefteå. Här har organi-
sationen länge varit densamma trots att 

behoven har förändrats. Exempelvis har 
antalet dagvårdstillfällen minskat till en 
tredjedel på tio år, samtidigt som antalet 
sjukgymnastbesök ökat. Från och med i 
höst har man infört två olika varianter 
på dagrehab, som båda pågår i två veck-
or. Dagvård RAS riktar sig till patienter 
med lindringare sjukdom och innefattar 
endast arbetsterapeut och sjukgymnast. 
Svårare sjuka patienter erbjuds istället re-
habilitering med hela vårdteamet, inklusi-
ve läkare. För enstaka patienter med svårt 
funktionshandikapp där träning kan möj-
liggöra fortsatt yrkesliv eller boende hem-
ma finns även möjligheter till individuell 
dagvård eller slutenvård. 

Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin, överläkare på 
Kliniken för reumatologi vid Falu lasarett 
och föreningens kassör, berättade om hur 
de organiserat rehabiliteringen. Framför 
allt har man försökt skapa flexibilitet, bland 
annat genom att anpassa scheman och ti-
der efter patienternas behov och förutsätt-
ningar. Särskilt patienter som fortfarande 
yrkesarbetar kan t.ex. ha svårt att vara le-
diga flera veckor i sträck och vill hellre ha 
sin rehabilitering en dag i veckan under 
en längre period. Istället för RA-skolor er-
bjuds alla med artritsjukdom att delta i en 
artrit-informationsdag med sjuksköterska, 
sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator. 
Man erbjuder också korta tematräffar (2 
timmar) för alla patienter oavsett diagnos. 

Eva Baecklund, överläkare på Reumato-
logen vid Akademiska sjukhuset, beskrev 
rehabiliteringen i Uppsala. Där får alla 
nydiagnostiserade patienter träffa sjuk-
gymnast, arbetsterapeut, kurator och sjuk-

sköterska under en för- eller eftermiddag 
1–2 månader efter diagnos. Därefter sker 
åtgärder vid behov. Rehabiliteringsgrup-
per skräddarsys efter patienternas behov 
och ges tre dagar per vecka i fem veckor. 
En intensivträningsgrupp erbjuds de som 
framför allt behöver träning, t.ex. efter ett 
sjukdomsskov. Ett individuellt team tar 
hand om dem som inte kan eller vill delta i 
gruppverksamhet. 

Elisabet Lindqvist berättade att man i Mal-
mö/Lund erbjuder kontakt med teamet re-
dan sex veckor efter diagnos – sedan det 
infördes har behovet av reumaskola i prin-
cip försvunnit. Däremot finns olika un-
dervisningsmoment inbakade i de olika 
rehabiliterings programmen. Ett nyinfört 
samarbete med Försäkringskassan innebär 
att patienter som varit sjukskrivna i mer 
än sex veckor fångas upp för att se om det 
finns några ytterligare insatser att erbju-
da. En veckokurs (typ reumaskola) finns 
att tillgå, liksom fyra veckors reuma-rehab. 

Sofia Hagel är sjukgymnast på Reuma-
tologiska kliniken på SUS i Lund och 
doktorand på Rörelseorganens forsk-
ningsavdelning på samma sjukhus. Hon 
redogjorde för STAR-ETIC, ett europe-
iskt forskningssamarbete kring multidis-
ciplinär rehabilitering för personer med 
reumatiska sjukdomar. Under åren 2006–
2009 inhämtades data från 729 artrit-pa-
tienter från fyra länder: Sverige, Norge, 
Danmark och Nederländerna. Syftet var 
att fastställa vilka patienter som har mest 
nytta av ett multidisciplinärt arbetssätt. 
Livskvaliteten mättes med EQ5D och/el-
ler SF36. Resultaten visar att hälften av 

Annika	Telemann,	Eva	Baecklund,	Elisabet	Lindqvist,	Ingiäld	Hafström,	Gerd	Marie	Alenius,	Sofia	Hagel	och	
Britt-Marie	Nyhäll-Wåhlin	(ej	med	på	bilden)	talade	om	modern	reuma-rehabilitering.	Elisabet	Lindqvist	var	moderator.	
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patienterna uppnådde kliniskt relevant 
förbättring, och att förbättringen var störst 
hos de som vid inskrivningen rapportera-
de stora besvär av sin sjukdom. 

– Min egen uppfattning är att den hol-
ländska modellen med åtta dagars re-
habilitering utspritt över fyra veckor är 
framgångsrik. Deras resultat var impone-
rande, avslutade Sofia Hagel. 

Som sista talare i diskussionen om reha-
bilitering diskuterade överläkare Ingiäld 
Hafström från Karolinska universitets-
sjukhuset Huddinge införandet av ett mi-
nimalt ”core set” för rehabilitering i SRQ. 

– På så sätt kommer vi om några år att 
kunna avgöra vilka rehabiliteringsmodel-
ler som ger effekt och som vi kan rekom-
mendera, sade Ingiäld Hafström. 

En arbetsgrupp har tillsatts som kom-
mer att lägga fram förslag till SRF om vilka 
parametrar som ska ingå i core-setet. 

Gemensam	svensk	
reumatologi-biobank
Carl Turesson beskrev bakgrunden till att 
SRFs styrelse utsett en arbetsgrupp för att 
utreda frågan om en gemensam biobank-
verksamhet kopplad till kvalitetsregist-
ret, SRQ, och lämnade sedan över ordet till 
gruppens ordförande, Johan Askling, från 
Institutionen för medicin vid Karolinska 
Institutet. Han förklarade biobanken kan 
bli en unik resurs för svensk reumatologi. 

– Vi kan använda data till att förstå na-
turalförlopp och triggerfaktorer, identifie-
ra responsprediktorer och riskmarkörer, 
öka säkerheten och minska kostnader. Det 
är egentligen bara fantasin och möjligen 
behovet och kanske ekonomin som sätter 
gränserna. 

Enligt det förslag man skissar på ska 
SRF stå som avsändare i alla kontakter. 
Huvudman för biobanken är SRFs bio-
bankgrupp. Användaravtal måste utarbe-
tas som reglerar uttag och analys, liksom 
för återförande av information. 

Vetenskapsrådet stöttar sedan några år 
tillbaka ett nationellt nätverk för biobank-
verksamhet, BBMRI. De tillhandahåller 
ett effektivt system för sparande och ana-
lys av patientprover som är både billigt och 
kvalitetssäkrat. 

En viktig princip är att deltagandet ska 
medföra så lite merarbete i klinisk rutin-
sjukvård som möjligt. Dessutom vore det 
önskvärt att inte bara inkludera nytillkom-
na patienter utan att även gå åtminstone 
några år tillbaka i tiden. 

En fråga som togs upp under den ef-
terföljande diskussionen var hur man ska 
kunna inkorporera befintliga prover i bio-
banken – stridigheter om vem som äger 

prover har förekommit tidigare på flera 
håll. En annan fråga gällde hur man ska 
förhålla sig till om läkemedelsindustrin 
vill ha tillgång till biobanken. Detta är en-
ligt arbetsgruppen ännu en öppen fråga, 
men grundtanken har ändå varit att mate-
rialet ska användas av dem som har bidra-
git till biobanken. 

– Vi bör åtminstone ha lika bra kontroll 
över biobanken som vi har över de kliniska 
data som vi idag rapporterar in i SRQ, kon-
staterade Johan Askling. 

Vilka	frågor	ska	SRF	driva?
Ett antal frågor från styrelsen ställdes till 
mötesdeltagarna genom Johan Bratt. Det 
gällde bland annat vilka frågor SRF ska 
driva och hur föreningen ska synliggöras. 
I somras anordnade man ett seminarium i 
Almedalen i samarbete med Reumatiker-
förbundet – är det något som bör upprepas 
även 2012? I så fall måste ett tydligt tema 
och mål definieras. 

Andra frågor gällde hur föreningen ska 
förhålla sig till specialistindelningen och 
till införandet av regionala centra, liksom 
till vårdvalet och den ökande utlokalise-
ringen av den specialiserade öppenvården. 
En positiv fråga gällde hur det ekonomiska 
överskott som föreningen får i år ska an-
vändas. 

Bemanning/rekrytering
En session om läkarbemanning leddes av 
Johan Karlsson, styrelsens representant för 
yngre läkare. Han konstaterade att Social-
styrelsens riktlinjer sannolikt kommer att 
medföra ett ökat uppdrag och att behovet 
av reumatologer därmed kommer att öka. 

Därefter berättade Tomas Bremell 
om resultaten från den senaste läkar-
bemannings enkäten. Av den framgår att 
antalet specialistläkare idag är drygt 240 
och ST-läkarna knappt 100, medan anta-
let pensionsavgångar inom tio år är 98 – de 
två senare tar alltså ut varandra. Geogra-
fiskt är fördelningen ojämn, med betydligt 
högre bemanning i exempelvis Skåne och 
Stockholm jämfört med Västra Götaland. 
Under de senaste åren har både ST-läka-
re och specialister ökat något i antal. Ök-
ningen sker uteslutande på länssjukhusen. 

Hur ska man beräkna läkarbehovet som 
de nya riktlinjerna genererar? Ett sätt kan 
vara att utgå från bemanningen i Skåne 
som har högst bemanning av storstadsre-
gionerna och sedan räkna till de extra upp-
gifter som de nya nationella riktlinjerna 
medför. Om hela landet skulle ha samma 
bemannings grad som Skåne, skulle be-
hovet motsvara 75 nya specialister. Ska 
dessutom den ökade behandlingen samt 

forskning och utveckling enligt de nya 
riktlinjerna räknas med, så behövs ytterli-
gare 35 specialister, dvs. totalt 110. 

Johan Karlsson talade om hur SRF arbe-
tar för att öka intresset för reumatologin 
bland studenter och kollegor. En viktig 
del i detta arbete är att hålla en god kva-
litet på ST-utbildningen. Här ingår bland 
annat konceptet med regionala studierek-
torer, anpassning av SK-kurser till målbe-
skrivningen och deltagande i de nationella 
ST-dagarna. Andra viktiga inslag är bra 
fortbildnings- och forskningsmöjligheter. 
Dubbelspecialisering motverkar tillgång-
en på reumatologer; enligt den enkätun-
dersökning SRF genomförde bland landets 
ST-läkare tidigare i år skulle 77% tveka om 
sitt val av reumatologi om dubbelspeciali-
sering vore ett krav. 

– De ekonomiska möjligheterna för ny-
rekrytering måste säkerställas genom fort-
satt lobbyarbete, framhöll Johan Karlsson. 
Socialstyrelsens nya riktlinjer kan dessut-
om användas som hävstång för att få utö-
kade resurser. 

Ann Knight från Uppsala redovisade en in-
ventering av ST-rekryteringen till univer-
sitetssjukhusen, där fem av sju kliniker 
svarat. Resultaten visar att två av sjukhu-
sen aldrig annonserar sina ST-block, trots 
att man enligt lag är skyldig att göra detta. 
Annonsering synliggör dessutom specia-
liteten och ökar chanserna för att få rätt 
person på rätt plats. 

Inte något av de fem sjukhus som sva-
rat har en speciell budget för ST-läkare. 
Gråblockare förekommer i mycket liten 
omfattning. Några kliniker har en delvis 
central finansiering av ST-tjänster men de 
flesta har finansiering inom klinikbudge-
ten, vilket skapar bäst flexibilitet och ut-
rymme att anställa.

– En fråga som mottogs mycket positivt 
gällde regionövergripande ST-block, kon-
staterade Ann Knight. 

Utbildning	–	från	kandidat-	
till	specialistnivå
En session kring utbildning på olika nivåer 
leddes av Johan Karlsson och Åsa Reckner 
Olsson, utbildningsansvarig på Reumakli-
niken vid Universitetssjukhuset i Linkö-
ping. 

Catharina Lindholm, ansvarig för kandidat-
utbildningen i reumatologi på Sahlgren-
ska har på uppdrag av Professorskollegiet 
gjort en översyn av hur grundutbildningen 
i reumatologi är organiserad. Den visar att 
undervisningen tidsmässigt omfattar 1–2 
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veckor. På vissa orter är reumatologi en 
självständig kurs, på andra en del i medi-
cin. I många fall är detta det enda tillfälle 
då studenterna får lära sig ledstatus. 

I Professorskollegiet har man lagt fram 
ett förslag om att utse en arbetsgrupp för 
frågor kring grundutbildningen. En upp-
gift för gruppen skulle kunna vara att ta 
fram gemensamma lärandemål, en annan 
att arbeta för att göra reumatologi till en 
självständig kurs under utbildningen. 

Utvecklingen går mot ökad samordning 
mellan olika ämnen, liksom mot ökat sam-
arbete mellan universitetsklinikerna och 
öppenvården. E-learning är en resurs som 
kan utnyttjas betydligt mer. 

Bernhard Grewin från Läkarförbundet be-
rättade att det nu ska finnas dokumen-
terade rutiner för hur ST-utbildningen 
genomförs och utvärderas. Det är vårdgi-
varen som ansvarar för att detta sker – allt-
så inte nödvändigtvis klinikchefen. Likaså 
är vårdgivaren skyldig att se till att det 
finns en studie rektor; en handledarutbil-
dad specialistläkare med tid avsatt för de 
olika stödfunktionerna. 

Utbildningsprogrammet (ST-kontrak-
tet) ska upprättas så snabbt som möjligt, 
vara tydligt och strukturerat samt revide-
ras regelbundet. ST-läkaren ska, med stöd 
av handledaren, fortlöpande dokumente-
ra uppnådd kompetens. Även handledar- 
och kompetensutvecklings samtalen ska 
dokumenteras. En extern granskning ska 
genomföras i enlighet med SPURs check-
lista för inspektion. 

Ett välfungerande exempel på regional 
ST-utbildning gavs av Thomas Mandl, stu-
dierektor i Södra sjukvårdsregionen och 
hemmahörande i Malmö. Utbildningen 
äger rum i Lund och omfattar fyra heldagar 

per termin. Datum fastställs ett halvår i för-
väg. Ämnena varierar men utgår alltid från 
målbeskrivningen. I slutet av varje utbild-
ningstillfälle finns en program punkt med 
information om SK-kurser, ledarskapskur-
ser, SPUR-inspektion etc. En uppskattad 
programpunkt är Journal Club, då två av 
kursdeltagarna presenterar varsin artikel. 
Efter varje kurstillfälle skrivs kursintyg till 
dokumentportföljen i enlighet med Social-
styrelsens mall. 

Magnus Andersson, ordförande för Speci-
alitetsföreningarnas representantskap på 
Läkarförbundet konstaterade att den ac-
celererande hastigheten på den medicin-
ska utvecklingen ställer allt högre krav på 
fortbildning. Hittills har Läkarförbundets 
fortbildningskrav varit rent kvantitativa 
men det blir alltmer uppenbart att det-
ta inte är tillräckligt – kanske kommer vi 
framtiden att ha studierektorer och SPUR-
inspektioner även på denna nivå. 

Turid Stenshaugen, sekreterare i Nätverket 
för fortbildningsfrågor på Läkarförbundet 
redogjorde för årets fortbildningsenkät. 
Resultaten visar att allt färre specialister 
uppnår de önskvärda tio dagarnas extern 
fortbildning; 2010 var genomsnittet endast 
7,4 dagar per år. Däremot har tiden för egen 
fortbildning ökat något under senare år 
och ligger nu på 1,8 timmar per vecka. An-
delen läkare som anger 0 timmar/dagar för 
fortbildning har ökat, särskilt när det gäller 
egen fortbildning; där är andelen idag 42%. 
Störst är problemen inom primärvården. 

Den andel av utbildningen som finan-
sieras av läkemedelsindustrin är idag 11%, 
en minskning jämfört med tidigare år. Is-
tället har arbetsgivarens finansiering ökat 
och uppgår nu till 76%. 

Slutligen återgav Catharina Lindholm 
några idéer om vad regionala studierek-
torer kan bidra med som sammanställts av 
Mats Dehlin, studierektor för reumatolog-
specialister i Västra Götaland. En av dessa 
är MUR, Medicinsk fortbildning och ut-
bildning i regionen, ett utbildningsprogram 
som startats som motvikt till läkemedelsfö-
retagens utbildningar. MUR för reumato-
logi omfattar idag två heldags utbildningar 
och sex kvällsutbildningar per år. 

Förslag	från	deltagarna
Vid flera tillfällen under de två dagarna 
fick deltagarna arbeta gruppvis kring oli-
ka frågor.

Här är några av de förslag som framkom:
– Om vi ska kunna står starka gentemot 

Socialstyrelsen måste vi utveckla centrala 
riktlinjer och använda samma argument 
över hela landet. 

– Det är vår uppgift att inför politiker 
och tjänstemän informera om och argu-
mentera för både biologiska läkemedel 
och ökade kostnader – såväl lokalt som 
centralt. 

– Vi måste själva ta ansvar för hur vi 
använder de biologiska läkemedlen på ett 
kostnadseffektivt sätt. 

– Vi behöver gemensamma riktlinjer 
även för utsättning av biologiska läkeme-
del. 

– Det behövs hårda fakta för att vi ska 
kunna argumentera för ökad bemanning, 
t.ex. antalet patienter per läkare per år. 

– Regionala centra är ett sätt att stärka 
reumatologin. 

– Utbildningen av specialsjuksköter-
skor bör bygga på en gemensam grund. 

HeLeNA	NORDLUND

Bernhard	Grewin,	Catharina	Lindholm,	Magnus	Andersson,	Åsa	Reckner	Olsson,	Thomas	Mandl,	
Turid	Stenshaugen	och	Johan	Karlsson	redogjorde	för	utbildningssituationen	på	olika	nivåer.	
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I	Båstad	–	med	Hallandsåsen	på	ena	
sidan	av	huset	och	en	bedövande	
vacker	utsikt	över	Laholmsbukten	på	
den	andra	–	bor	sedan	två	år	tillbaka	
docent	Björn	Svensson.
Han	har	en	lång	karriär	i	svensk	reu-
matologi	att	blicka	tillbaka	på.
Björn	var	den	som	en	gång	startade	
Reumabulletinen,	och	han	var	även	
tidningens	första	redaktör.

Björn är född i Göteborg, och han 
tog studenten där. Sedan for han 
till Lund och läste humaniora på 

universitetet.
– Jag läste bl.a. engelska, litteraturhis-

toria och filosofi, berättar Björn.
Hans klassiskt humanistiska bildning 

blir tydlig under vårt samtal – Björn kan 
t.ex. komma med Shakespeare-citat på 
tidsenlig engelska.

Som ung hade Björn haft planer på att 
bli lärare, och han arbetade som det en tid 
på ett läroverk i Helsingborg. Men han 
kände att det var för tidigt i livet att redan 
slutligt bestämma sig, och ville fortsätta 
läsa något annat. 

– Jag bestämde mig för att läsa medicin. 
Det innebar att jag först fick komplettera 
min utbildning med de naturvetenskapli-
ga ämnena, och efter att ha gjort det kom 
jag in på medicinutbildningen i Lund, fort-
sätter Björn.

Artikel	i	Nature
År 1967 blev sedan Björn specialist i in-
ternmedicin. Då arbetade han i Borås.

– Det var i Borås som jag på allvar kom i 
kontakt med vetenskapen. En natt när jag 
var jour, kom det in en ung patient som var 
gul i ögonen och hade ett ärr under vän-
ster revbensbåge. Jag förstod då att den di-

agnos (sfärocytos) han hade var fel, minns 
Björn.

På sommaren vikarierade Björn på la-
boratoriet, och han bestämde sig för att 
försöka reda ut vad patienten egentligen 
led av. Han kunde slå fast att det var en 
defekt i patientens hemoglobin, men inte 
var det för typ. Han beslöt sig för att skriva 
till en auktoritet på området – professor H 
Lehmann i Cambridge.

– Lehmann blev intresserad, och det 
slutade med att jag åkte till honom med 
blodprov, och fick vara med när han ana-
lyserade det.

Det visade sig vara en tidigare helt 
okänd variant, som därmed fick namnet 
Hemoglobin Borås.

– Jag skrev en artikel om det, och den 
publicerades i Nature 1969. Det var så det 
gick till när jag kom in i forskningsvärlden, 
förklarar Björn.

Björn Svensson – med 40 år 
i reumatologins tjänst
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Från	primärvården	till	sjukhus
Efter detta valde Björn att bli provinsial-
läkare i Tidaholm. Han har två brev från 
kungen i sin ägo – ett när han blev utnämnd, 
samt ett där hans entledigande bekräftas.

– Det var många som frågade mig varför 
jag gick till primärvården. Orsaken var att 
jag ansåg att jag där skulle göra bäst nytta 
som doktor.

Den geografiska placeringen innebar 
att Björn kom att tillhöra Skaraborgs län, 
som – vid den här tiden – befann sig i en 
stark utveckling hälsovårdsmässigt. Björn 
arbetade på en treläkarstation – han minns 
tiden som full av spännande arbete, men 
också att det var mycket tungt. När jag då 
erbjöds en överläkartjänst vid det nybygg-
da Skara sjukhus så tog jag den.

Specialist	i	reumatologi	1973
Efter en tid blev det tal om att Björn skulle 
få det övergripande ansvaret för geriatri-
ken i Skaraborgs län.

– Jag insåg då att jag inte kunde tillräck-
ligt om reumatologi. Därför ringde jag pro-
fessor Kåre Berglund i Lund, och bad att 
få komma dit under några månader för att 
lära mig mer, berättar Björn.

Det mötte inga hinder. Björn for till 
Lund, och det slutade med att han i stället 
fick en fast tjänst på reumatologiska klini-
ken där. Specialist i reumatologi blev Björn 
1973. På reumatologen i Lund arbetade han 
kvar under tio år.

– Kåre Berglund blev min lärare. Vi 
hade samma vårdfilosofi: Långvariga sjuk-
domar som ger såväl medicinska som funk-
tionella konsekvenser bör angripas utifrån 
en analys av de svårigheter – medicinska, 
funktionella och sociala – som sjukdomen 
ställt till med, och som patienten behövde 
hjälp med. 

Teamets	betydelse
För att genomföra denna ambition krävdes 
det mer än endast en yrkesgrupps kompe-
tens.

– Vi behövde arbeta i team med sjuk-
gymnast, terapeut, kurator och sjuk-
sköterskor m.fl. Goda effekter av sådan 
teamverksamhet hade Merete Brattström 
redan under slutet av 1960-talet dokumen-
terat vid Reumatikerdispensären i Lund.

Denna vårdsyn kom att genomsyra de 
försöksverksamheter som Björn framgent 
kom att leda: Sjukhusbaserad teamvård 
(Lund, 1975), Reumatologi på vårdcentral 
(Dalby, 1980) samt i vårdprogram som 
Reumatologi i Länssjukvården (Reumati-
kerförbundet, 1995) och Riktlinjer för vård 
och behandling av patienter med RA (SRF 
2004).

På Björns initiativ bildades också 
Svenskt Reumaforum år 1989.

– Det är en mötesplats för de olika yrkes-
grupper som arbetar inom reumatologin.

Han tillägger att teamet även hade stor 
betydelse för reumakirurgernas verksam-
het.

– Tack vare teamets erfarenhet av pa-
tientens hela situation, kan de få optimala 
beslutsunderlag för val av kirurgiskt in-
grepp.

Svensk	reumatologis	historia
År 1981 kom Björn till Helsingborg, där 
man ville starta en reumatologverksam-
het. Björn hade då under en tid redan ar-
betat som konsult hos dem.

– Jag hade även hunnit disputera och få 
en docentur då.

Här stannade Björn sedan fram till sin 
pensionering år 1997.

Han kan alltså blicka tillbaka på en 
lång och vetenskapligt grundmurad kar-
riär inom svensk reumatologi, och därför 
blir det extra intressant att ta del av hans 
historiebeskrivning av utvecklingen av be-
handling av RA.

Vi går därför tillbaka i tiden till slutet av 
sextiotalet igen.

– Kunskapen om RA hade då varit för-
behållen en mindre del av läkarkåren, kon-
centrerad till universitetssjukhusen och 
Reumatikerförbundets tre sjukhus, som 
de vid den tiden hade, berättar Björn.

Felaktigt	förhållningssätt
Det var först 1969 som reumatologin blev 
en egen specialitet.

Under 70-talet skedde sedan en upp-
rustning av reumatologin, med tillkomst 

av reumatologiska enheter också vid läns-
sjukhusen.

– Men det var svårt att besätta dem – 
det var ont om specialister. 

Attityden till ledgångsreumatism var 
fortfarande passiv. Effektiva läkemedel 
fanns endast i begränsad omfattning, och 
rädslan för biverkningar av dessa var stör-
re än rädslan för själva sjukdomen och de 
konsekvenser den medförde.

– ”Go low, go slow. Wait and see”, var 
den tidens slogan, minns Björn. 

Detta förhållningssätt skulle visa sig 
vara ovederhäftigt, men det motsvarade 
den allmänna kunskapsnivån då.

– Alla gjorde så. Man skulle vänta en tid 
innan man satte in en starkare medicin – 
och när man väl gjorde det, kunde det vara 
för sent.

Nedslående	resultat
Däremot blev reumakirurgins utveckling 
en stöttepelare i behandlingen av reuma-
tiska sjukdomar. 

– Det var många patienter under den-
na tid som slapp rullstolsinvaliditet, påpe-
kar Björn.

Han berättar att i en enkät som gjordes 
med ledande reumatologer i USA, så an-
såg de att det som gjort mest nytta för de-
ras patienter de senaste tio åren var just 
reumakirurgin.

Den positiva utvecklingen av reuma-
tologins möjligheter under 1970- och 
1980-talet var dock inte tillräcklig.

– Under slutet av 80-talet kom det rap-
porter som inte var någon rolig läsning. De 
visade sig att prognosen i många fall var 
mycket dålig för dessa patienter – med be-
stående handikapp och för tidig död.

Samtidigt tog laboratorieforskning-
en kring de reumatiska sjukdomarna 
fart. Man kom till insikt om att en bättre 
prognos krävde följande: Tidig diagnos, 
tidigare insatt – helst skräddarsydd – be-
handling med rätt medicin i rätt dos.

– Vi lärde oss att det fanns ett tidsföns-
ter för behandling – och att när detta föns-
ter väl är stängt, så är det för sent!

Tog	saken	i	egna	händer
Därför insåg Björn att en kursändring var 
nödvändig. Han beskriver det själv som 
om han ”vaknade”.

– Jag hade då varit verksam i tio år som 
chef för reumatologen i Helsingborg – mitt 
i den medicinska verkligheten – och sett 
allt detta. Jag förstod att vi inte hade tid 
att vänta på initiativ från universitetskli-
nikerna

Därför samlade Björn i januari 1992 
reumatologerna vid ett antal sjukhus i söd-
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ra Sverige till ett möte. På dagordningen 
stod att de skulle diskutera hur de ute på 
fältet skulle möta de nya utmaningar som 
de ställts inför.

– Vi insåg att vi måste samverka. Våra 
nya uppgifter var bl.a. att fånga in den ny-
insjuknade patienten, finna de optimala 
verktygen för analys av sjukdomens ka-
raktär – aggressivare eller mildare form – 
och kunna förutspå sjukdomsförlopp och 
diagnos.

Samling	utanför	universitetssjukhusen
För att åstadkomma allt detta var det nöd-
vändigt att skapa en gemensam struktur 
för vård och behandling, uppföljning över 
lång tid – samt utbildning av primärvår-
dens vårdgivare. Denna nya vårdstruktur 
skulle dessutom kunna dokumenteras så-
väl vetenskapligt som ur forskningsaspekt.
Resultatet blev BARFOT.

Akronymen står för ”Bättre Antiinflam-
matorisk Farmakoterapi”. I BARFOT in-
gick sex reumatologcentra (Helsingborg, 
Kristianstad, Spenshult, Kalmar, Mölndal 
och Södersjukhuset – sedermera Hud-
dinge) med ett upptagningsområde mot-
svarande två miljoner invånare.

– Idén var att vi som var utanför univer-
sitetssjukhusen skulle samla ihop oss. Vi 
blev sedan de första i Sverige att fånga upp 
och visa värdet av nya analysmetoder för 
att fastställa sjukdomens intensitet. Vi var 
också först med att visa nyttan av vissa nya 
prognosmarkörer, och bidrog till att dessa 
så småningom kom att användas allmänt i 
Sverige, berättar Björn.

Nya	data	kommer	under	lång	tid	framåt
Dessutom studerade de olika behandlings-
alternativ och kunde bidra till att slutligen 
bestämma kortisonets plats i behandling-
en av RA.

– Vi kunde bl.a. visa att kortison i låga 
doser under sjukdomens första år mins-
kar leddestruktionen med cirka 50%. Där-
med var den långvariga konflikt som fanns 
inom reumatologin om och på vilket sätt 
man skulle använda kortison slutgiltigt bi-
lagd.

BARFOT följer fortlöpande sjukdoms-
förloppet för cirka 3000 patienter, och är 
därmed en källa till ovärderlig kunskap 
som dokumenteras fortlöpande i veten-
skapliga artiklar och presentationer.

– Rekryteringen av nya patienter upp-
hörde i mitten av 2000-talet, men vi håller 
på med de vi har under 15 år. Så det kom-
mer att komma nya data under lång tid 
framöver, påpekar Björn.

BARFOT-modellen kom snart att upp-
märksammas, och adopterades i ett min-

dre format av SRF. Det har nu utvidgats till 
Svenska Reumatologiregistret.

– Sedan mitten av 90-talet, har vårt 
vetenskapliga arbete även berikats av ett 
fruktbart samarbete med holländska fors-
kargrupper.

Förändrade	villkor	för	reumatologin
Det nya synsättet på reumatoid artrit bred-
de snart ut sig under 1990- talet. Diagnos-
tiken förbättrades, sjukdomsförloppet och 
behandlingsresultaten registrerades och 
följdes strukturerat.

– Till detta kan man addera de stora 
landvinningar som skedde på läkemedels-
sidan och som kulminerade med tillkom-
sten av de biologiska läkemedlen under 
2000-talet som kom att innebära stora vin-
ster för ett stort antal patienter – de har 
fått mindre smärta, bättre funktion och en 
högre livskvalitet, summerar Björn.

En bidragande orsak till denna förbätt-
ring var den kunskapsspridning – framför 
allt till blivande reumatologer och allmän-
medicinare – som under denna tid skedde 
på bred front. 

– Jag fick stora möjligheter att bidraga 
till detta. Jag ordnade kurser för blivan-
de specialister och startade kringresande 
reumateam genom vilka man, ganska hel-
täckande, kunde få ut kunskap till landets 
allmänläkare, berättar han.

Björn skrev redan 1977 en lärobok i kli-
nisk reumatologi. Den har sedan dess ut-
kommit i flera uppdaterade upplagor, den 
senaste kom 1993.

– Den användes allmänt i undervisning-
en i reumatologi på olika nivåer.

Sjuksköterskor	kan	göra	stor	insats
Så är det då så att – för att citera Shakes-
peare – ”All is well that ends well”? Återstår 
det ingenting att göra?

– Jo, förvisso! Trots all positiv utveck-
ling finns det en grupp patienter där all be-
handling slår slint. Hur stor denna grupp 
är, är svårt att säga, men kanske rör det sig 
om mellan 15 och 20%. Mellan fem och 
åtta år efter sjukdomsdebuten har de fort-

farande en svår sjukdom med fortsatt led-
destruktion, bestående funktionshinder 
och ett svårt liv, svarar Björn.

I den allmänna glädjeyran över de goda 
resultaten med biologiska läkemedel har 
denna patientgrupp hamnat i skymundan, 
anser han.

– Dessa patienter står nu i fokus för 
BARFOTs forskargrupp. Vi har på olika 
kongresser uppmärksammat problemet, 
och prövar nu olika möjliga förklarings-
modeller så att man i framtiden ska kunna 
förutse och förhindra en sådan sjukdoms-
utveckling.

Han understryker vikten av att man kan 
plocka ut denna grupp i tidigt sjukdoms-
skede.

– Därför behöver vi markörer. Dessa 
patienter måste sedan ha tight control – 
dvs. man måste kunna se dem mycket ofta, 
minst var tredje månad. De behöver ha en 
målinriktad behandling, s.k. treat to target .

Björn anser att man inte enbart kan 
skylla på att det finns för få reumatologer 
för att åstadkomma detta.

– Man kan använda specialutbildade 
reumasjuksköterskor. De kan ta över en 
del av reumatologens arbete – mäta, göra 
funktionsbedömningar m.m. 

Aktiv	pensionär
Trots att Björn gick i pension 1997, har han 
inte varit overksam sedan dess. Vi räknar 
till ett 50-tal originalartiklar som är publi-
cerade efter pensioneringen.

– Pensioneringen har inneburit att jag 
haft mycket mer tid att ägna mig åt forsk-
ningen, förklarar han.

Björn har dock för många år sedan läm-
nat över själva ordförandeskapet för BAR-
FOT till professor Ingiäld Hafström.

– Utan henne skulle BARFOT inte hålla 
ihop, konstaterar han.

Han sitter dock kvar i BARFOTs forsk-
ningsstyrelse och är där ansvarig för 
forskning om prediktion och för sjukdoms-
utveckling. Han är även delaktig i studier 
för andra grupper.

Ändå har pensioneringen inneburit att 
han fått lite mer tid för sina andra intres-
sen.

– Jag tycker om att spela tävlingsbridge 
på klubbnivå. Dessutom spelar jag tennis 
en gång i veckan och håller på att lära mig 
italienska, berättar Björn.

Därmed är vårt samtal slut. Tillsam-
mans med sin fru ska Björn nämligen ge 
sig iväg – just för att spela bridge.

PeR	LUNDBLAD

»Jag ordnade kurser för 
blivande specialister och 

startade kringresande 
reumateam genom vilka man, 

ganska heltäckande, kunde 
få ut kunskap till landets 

allmänläkare. «



ANNONS
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HISTORIA MED IDO Henrik Sjögren – hans privata liv

Henrik	Sjögren	–	hans	privata	liv

Min främsta källa för informa-
tion har varit nu framlidna 
dottern Gunvor Rönn. Jag har 

även intervjuat personer i Jönköping, som 
varit bland Sjögrens patienter samt använt 
andra källor.

Min efterforskning har fört mig så nära 
huvudpersonen, trots att vi aldrig möttes, 
att jag oftast i denna berättelse endast an-
vänder hans förnamn.

Henrik	Samuel	conrad	Sjögren föddes 23 
juni 1899 i Köping. Fadern, Conrad Johans-
son, var en framgångsrik affärsman, mo-
dern, Emelie Sjögren, var en – för den tiden 
– ovanlig kvinna. Hon arbetade på bank, ut-
över skötseln av parets tre barn. Hon var 
dessutom en hängiven feminist och ägnade 
sig åt arbete för social rättvisa och kvinnors 
rösträtt. Henrik hade en äldre broder, Val-
ter, och en lillasyster vid namn Ebba. Det 
bör noteras, att Henrik valde att använda 
moderns flicknamn som efternamn. San-
nolikt inte en slump utan ett uttryck för 
vidsynthet och tidig mognad.

Barndomen beskrivs som harmonisk. 
Henrik var en lugn, blyg och flitig gosse, 
drag som kom att prägla hans personlig-
het även som vuxen.

Han erövrade med strålande betyg den 
vita mössan 1918. Samma år avled brodern 
Valter i sviter efter Spanska sjukan. Han 
blev 23 år; medicinstudent i Stockholm. 
Var detta av betydelse för Henriks yrkes-
val?

Mycket snart efter att Henrik inlett 
sina medicinstudier blev han förälskad i 
en kurskamrat, Maria Hellgren, dotter till 
en välkänd ögonläkare i Stockholm. Giss-
ningsvis har detta haft betydelse för hans 
inriktning mot oftalmologi. 

Bröllopsresan, efter vigseln i Madelei-
ne-kyrkan i Paris 1928, gick till den engel-
ska sydkusten.

1927 fick Henrik i Acta Ophtalmologica 
publicerat sin första vetenskapliga artikel. 
Den handlade om spasm i ögonmuskula-
tur i relation till von Economos encefalit. 
Den stillsamme Henrik drog sig inte för 
att kritisera tidigare publikationer i äm-

net, skrivna av auktoriteter som fransmän-
nen Joseph Babinski och Pierre Marie. Ett 
kännetecken på förmåga till såväl kritisk 
granskning som nytänkande – av stort vär-
de i hans fortsatta yrkesutövning.

endast	30	år	gammal, 1929, fick Henrik 
Sjögren och hustrun Maria (som också 
blev ögonläkare) uppdrag av Medicinalsty-
relsen att undersöka de nyanlända Svensk-

byborna, från en by i nuvarande Ukraina, 
avseende förekomst av trakom. Dessa ca 
800 personer var tillfälligt inkvarterade 
på ett regemente i Jönköping. Journal-
anteckningar av makarna Sjögrens om-
fattande arbete finns bevarade. Man kan 
i dagboksanteckning, skriven av Maria, 
notera att hon tyckte att Jönköping var en 
tråkig stad. Hon kunde föga ana, att hon 
senare skulle vara bosatt där i dryga 30 år.

1930 mötte Henrik Sjögren, då verksam 
på Serafimerlasarettet, en 49-årig kvinna, 
som klagade över irritation i ögonen, torr-
het i munnen och ledvärk. Han hade mött 
några liknande fall med denna triad av 

Faktaruta	1.	Privatliv

1899	 födsel	i	Köping
1906	 pianolektioner
1919	 möter	kärleken	i	Maria	Hellgren
1921	 förlovning
1928	 vigsel	i	Paris
1934	 dottern	Gunvor	föds	(2/8)
1935	 flyttning	till	Jönköping	(1/10)
1951	 resa	runt	jorden
1955	 manus	till	detektivroman
1961	 ”TV-stjärna”
1967	 flyttning	till	Lund
1986	 avled	(17/9).	Begravd	i	Stock-

holm

Medlem	i	Jönköpings	orkestersällskap.
Medlem	i	Humanistiska	föreningen.
Medlem	i	Alliance	Française.
Studier	i	ryska	samt	ivrig	förespråkare	
för	esperanto.

Ung	Henrik	Sjögren	framför	
hemmets	piano.

Jag	(Magnus	Carlsson)	har	i	denna	artikel	valt	att	berätta	om	privata	händelser	och	upplevelser	i	Henrik	Sjögrens	liv.	
Viktiga	årtal	och	händelser	i	hans	liv	presenteras	i	faktarutor.	Jag	har	också	medvetet	utelämnat	

det	mesta	kring	Sjögrens	syndrom.	Detta	torde	vara	välbekant	för	reumatologer.

Bröllop	i	Paris	1928.	Vilket	stiligt	par!	
Notera	Marias	typiska	1920-talsklänning,	

speciellt	slöjan.

”Kärleken	övervinner	allt”.	Henrik	Sjögren	
och	Maria	Hellgren	i	en	något	bisarr	miljö	

(anatomisal	KS).
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»Intresset för främmande språk var stort. Han 
behärskade engelska, tyska och franska, försökte lära 
sig ryska och var en ivrig förespråkare för esperanto.« 

HISTORIA MED IDO Henrik Sjögren – hans privata liv

symtom och publicerade sina iakttagelser 
i ”Hygiea”. Han myntade begreppet ”kera-
toconjunctivitis sicca”.

1933 försvarade Henrik doktorsavhand-
lingen med titeln ”Zur Kentniss der Kera-
toconjunktivitis sicca”. Han erhöll betyget 
1,5 på skalan 1–3. Det krävdes minst 2 för 
att kunna gå vidare mot en docentur. Dör-
ren till en vetenskaplig karriär var stängd.

Nu fick yrkesbanan inriktas mot tjänst-
göring utanför universitetssjukhusen. I 
Jönköping, ”den tråkiga staden”, planera-
de man för den första separata ögonklini-
ken på ett landsortssjukhus.

1935 inledde Henrik sitt arbete där. Han 
var den ende läkaren, och köerna av pa-
tienter ringlade långa i väntrummet, enligt 
uppgift faktiskt även ned längs trapporna. 
Det blev långa arbetsdagar.

Hustrun Maria startade privat ögon-
mottagning i hemmet och tog hand om pa-
rets enda barn, dottern Gunvor.

I	början	av	1940-talet	fick Henrik ovän-
tat ett brev från en ögonläkare verksam 
i Hobart på den till Australien tillhöriga 
ön Tasmanien – så långt från Sverige, som 
man kan komma. Avsändare var Bruce Ha-
milton, utbildad vid Moorfield’s Eye Hos-
pital i London. Denne delade Sjögrens 
intresse för ”sicca-syndromet” och över-
satte 1943 hans avhandling till engelska.

Efter detta blev eponymen Sjögrens 
syndrom vida spridd över världen. Blyg-
seln medförde dock, att Henrik själv an-
vände begreppet ”sicca-syndrom”. Jag har, 

trots ivrigt letande, endast funnit två till-
fällen, då han gjorde avsteg från detta.

1959 remitterades en kvinna, som kla-
gade över ögonirritation, till ögonkliniken 
för bedömning. Remissvaret var kortast 
möjliga: ”Sjögrens syndrom”, underteck-
nat av Henrik Sjögren.

Det andra tillfället var då en pion-
jär inom immunologin (Deborah Doni-
ach) höll föredrag i Göteborg i början på 
1960-talet. Henrik satt bland åhörarna. 
”Sjogren’s syndrome” omnämndes, Hen-
rik ställde så många frågor, att han ansåg 
sig föranlåten att förklara varför. Han sade: 
”Ursäkta mig, att jag är så intresserad i äm-
net, men det är jag som är Sjögren”. Svaret 
blev: ”Är ni Sjögren? Jag trodde, att han var 
död sedan länge!”.

När Henrik Sjögren hade lite fritid, vad 
gjorde han då? Han var en sann humanist. 
Han var under många år starkt engagerad 
i Jönköpings Orkestersällskap. Han skrev 
de facto små kompositioner.

Han var medlem i Humanistiska för-
bundet.

Intresset för främmande språk var stort. 
Han behärskade engelska, tyska och fran-
ska (medlem i Alliance FranÇaise), försökte 
lära sig ryska och var en ivrig förespråkare 
för esperanto.

Han älskade att skriva julklappsrim och 
små vardagspoem.

Från	mitten	av	1950-talet härstammar ett 
mycket märkligt manus. Det finns endast 
i ett exemplar, och jag fick tillgång till det 

Den	musikaliske	och	patientvänlige	
Henrik	Sjögren	roar	under	rond.

1929	i	augusti.	Ca	800	personer	i	ålderdomliga	kläder	
anländer	till	Jönköping	–	Svenskbyborna.

Henrik	Sjögren	med	dottern	
Gunvor.	En	stolt	fader!

Faktaruta	2.	Studier	och	karriär

1906	 skolstart	i	Köping
1918	 student	i	Västerås
1919	 medicinstudier	på	KI	inleds
1922	 med.kand.-examen
1925	 amanuens	i	patologi
1927	 första	vetenskapliga	publikationen
1927	 med.lic.-examen
1929	 uppdrag	åt	Medicinalstyrelsen,	se	

brödtext
1930	 första	publikation	ang.	”sicca-syn-

dromet”
1933	 med.dr.	i	Stockholm
1935	 ögonläkare	i	Jönköping
1943	 översättning	av	hans	avhandling	till	

engelska
1951	 föreläsningar	jorden	runt
1957	 docent	vid	Göteborgs	universitet
1961	 tilldelas	professors	namn
1967	 pension
1970–1976	hedersutmärkelser
I	dec	1976	den	förste	person	som	säkert	
kallats	till	hedersledamot	i	Svensk	Reu-
matologisk	Förening

En	elegant	kliniker	som	utstrå-
lar	det	lugn	om	vilket	patienter	än	

idag	vittnar.
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HISTORIA MED IDO Henrik Sjögren – hans privata liv

via dottern. Det är en ”vetenskaplig kriminalhistoria med titeln 
”Mannen med nebulisatorn”, skrivet under pseudonymen Henri 
Siccard (sic!). Det är en mycket bisarr skrift. Den sändes aldrig till 
något förlag. Tack och lov!

1951 inbjöd Bruce Hamilton Henrik att hålla föredrag i dennes 
hemstad, Hobart. Avsikten var att hustrun Maria skulle medfölja. 
Tyvärr blev hennes åldriga moder sjuk, och Henrik fick åka ensam.

Det blev närmast en triumffärd. Han höll, på begäran, föredrag i 
Kairo, Karachi, New Dehli, Singapore, Sydney och Melbourne innan 
han nådde Hobart. Han erhöll utmärkelsen Member of The Royal 
Australian College of Ophtamologists.

Motsvarande utmärkelse erhöll han i Wellington på Nya Zee-
land. Färden gick vidare via Honolulu (Hawaii) till San Francisco. 
På Stanford University stiftade han bekantskap med det ämnesom-
råde, som skulle bli hans framtida huvudsakliga intresse: hornhin-
netransplantation. Han erhöll ytterligare information och praktisk 
övning i New York, innan han efter sin resa runt jorden återvände 
till Jönköping.

Han genomförde fler än 500 hornhinnetransplantationer på 
patienter från hela Sverige. 1961 sände Sveriges Television ett re-
portage, där man kunde se Henrik i full aktion. Reporter var Bengt 
Bedrup.

Dörren till den vetenskapliga banan hade stängts 1933. Hans 
uppmärksammade bedrifter ledde dock till att Henrik Sjögren 1957 
blev docent vid Göteborgs universitet. Karriärens höjdpunkt nåd-
des, när han 1961 av regeringen tilldelades professors namn.

Sjögren	var	i	klinisk	tjänst till 1967. Han flyttade till Lund, dit många 
pensionerade kollegor/vänner hade flyttat sina bopålar.

Henrik Sjögren avled 17 september 1986, i en ålder av 87 år. Hus-
trun Maria levde ytterligare några år. De fick 65 lyckliga år tillsam-
mans. De ligger begravda på Norra Begravningsplatsen i Solna. 
Gravstenen är lika blygsam, som de som vilar därunder.

1998, inför det jubileumsfirande som skedde i Jönköping 1999, 
gjorde jag en högst ovetenskaplig undersökning. Jag skickade ett 
brev till institutioner motsvarande Svenska Läkaresällskapet i 148 
länder.

Min fråga var enkel, och jag försökte att vara ”non-biased”: vil-
ken svensk läkare är den, till namnet, mest kände i ert land? I de 
många svar jag fick, angav en klar majoritet: Henrik Sjögren. Det 
både överraskade och gladde mig.

Vid jubileumsfirandet år 1999 (100 år efter hans födelse) avtäck-
tes en stor bronsrelief, som nu är placerad utanför entrén till ögon-
mottagningen på Länssjukhuset Ryhov. Dåvarande landshövding 
Birgit Friggebo invigde ”Henrik Sjögrens plats”, belägen nära det 
idag rivna sjukhus, där han i tre decennier hjälpte så många.

Hans minne lever alltså vidare!

Kompletterande publikationer:
Manthorpe R. Mannen bakom syndromet: Henrik Sjögren. Klarlade tårproduk-

tionens betydelse för ögat. Läkartidningen 1988; 84: 3937-8.

Carlsson M. Medicinhistorisk paus: ”True love”. Läkartidningen 2001; 98: 3437.
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Länssjukhuset	Ryhov
551	85	Jönköping

magnus.carlsson@lj.se
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Reumatologi på Centralsjukhuset i Kristianstad 
– en personlig betraktelse

MÅNADENS	REUMATOLOGENhET

Verksamheten inom reumatologi i 
Kristianstad startade i liten ska-
la 1981 då Ido Leden for upp från 

Lund en dag i veckan. 1982 startade Ido på 
heltid och han såg till att från början få bra 
personella resurser som kunde svara upp 
till dåtidens rehabiliteringsbehov hos reu-
matikerna. 

Undertecknad kom också från Lund 
1983 och tillsammans med medarbetarna 
utvecklade vi dåtidens reumatologi på den 
slutenvårdsavdelning med 12 vårdplat-
ser som öppnades 1984. Vi satsade också 
mycket på utbildning av primärvårdens 
medarbetare dels via konsultverksam-
het från Hanöbukten till Kattegatt i gamla 
Kristianstad län och dels via utbildnings-
möten för distriktsläkare.

Behandlingsresultaten	 var	 dock inte så 
uppmuntrande med dåtidens Myocrisin, 
Penicillamin, och antimalariamedel, som 
ofta sattes in sent i sjukdomsförloppet. 

Studier kom som visade att prognosen för 
reumatoid artrit var dyster och risken för 
handikapp stor även om utvecklingen av 
reumakirurgin under denna tid bidrog till 
att färre patienter blev beroende av rull-
stol. 

Behovet av förnyelse var stor för vården 
av den stora patientgruppen med reuma-
toid artrit. På initiativ av Björn Svensson, 
Helsingborg, samlades en liten grupp reu-
matologer från södra Sverige för att dis-
kutera hur en sådan förnyelse skulle ske. 
Tidigare behandling, bättre inflamma-
tionsbehandling, strukturerad uppföljning 
blev ledorden när ”Bättre antireumatisk 
farmakoterapi” (BARFOT) sjösattes sep-
tember 1992.

I	Kristianstad	medförde Barfotsamarbetet 
en stor förändring. Resurser omfördelades 
till att ta hand om nyinsjuknade patienter 
med inflammatorisk reumatisk sjukdom 
på ett optimalt sätt. Speciella Barfotmot-

tagningar etablerades där patienterna 
inte bara träffade läkare utan även övriga 
i reumateamet, dvs. arbetsterapeut, kura-
tor, sjukgymnast och sjuksköterska. Med 
detta arbetssätt blev alla medarbetare ti-
digt delaktiga i patienternas problem. 
I Kristianstad valde vi Prednisolon och 
Methotrexate för att åstadkomma inflam-
mationskontroll, vilket blev ett lyckokast. 
Från att stå ensam som läkare med nyin-
sjuknade i inflammatorisk ledsjukdom 
fick man tillgång till hela teamets kun-
skap. Vi såg snabbt potentialen i den nya 
behandlingen. Patienterna blev bättre i en 
utsträckning som var helt oväntad. Hela 
teamet deltog i glädjen över den nya reu-
matologin och vi insåg att detta var rätt ar-
betssätt. 1994 infördes husläkarreformen 
i Skåne och intresset för reumatologkon-
sulter försvann. Något som jag inte sakna-
de då nätverket var uppbyggt och vi hade 
gjort klart för primärvården att vi ville se 
tidiga artriter direkt. I de nedskärningsti-

Sektionens	läkare	från	vänster:	Ido	Leden	(timanställd	senior),	Anneli	Östenson	(överläkare),	Jan	Theander	(överläkare	&	sektionschef),	
Nazanin	Naderi	(specialistläkare),	Jonas	Strömbäck	(ST	läkare).

I	serien	med	presentationer	av	Sveriges	reumatologiska	enheter	har	turen	kommit	till	Kristianstad.	
Jan	Theander	är	sektionschef	för	Reumatologsektionen	på	centralsjukhuset.
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der som följde hade vi en lätt agenda. Vi såg 
inte något behov av en reumatologisk slut-
envårdsavdelning på 2000-talet. Vi hade 
sett vilka underverk man kunde göra med 
Methotrexate- och Prednisolonbehandling 
på ett strukturerat sätt. 

Under	några	år av andra hälften av 90-talet 
växlade vi upp vår slutenvårdsavdelning 
till en dagvårdsavdelning. När vi i septem-
ber 1999 öppnade vår nuvarande mottag-
ning och lämnade avdelningsstrukturen 
högre upp i huset, kändes det som vi kom-
mit hem. Vårt ställningstagande att lämna 
alla slutenvårdsplatser underlättades av 
vår position som en sektion på medicinkli-
niken. Vi deltog i medicinjourerna och in-
såg tidigt att reumapatienter sköttes bättre 
på den specialmottagning som vi hade eta-
blerat jämfört med att ligga på en vanlig 
medicinavdelning. Enstaka patienter sköt-
tes på konsultbasis inneliggande på medi-
cinkliniken. Alternativet till detta vid svår 
sjukdom, som kräver slutenvård, är vård på 
regionkliniken i Lund.

I slutet av 90-talet fick vi möjlighet att 
använda biologisk behandling som kom-
plement till den etablerade behandling-
en med Methotrexate och Prednisolon. Vi 
deltog i en av de första studierna med En-
brel och insåg snabbt potentialen i denna 
nya terapi. Utvecklingsarbete via Lands-
tingsförbundets ”Bättre flyt i vården” 
ledde fram till vår största succé, dagvårds-
vecka för nyinsjuknade i inflammatorisk 
ledsjukdom. Denna vecka har blivit en 
sluss till insikt om att man som patient har 
en kronisk sjukdom, och man får som ny-
insjuknad patient möta alla yrkeskatego-
rier som är beredda att lindra sjukdomen. 
Utredning görs, behandling startas och 
merparten av patienterna följs sedan upp 
av teamet i de s.k. Barfotmottagningarna. 
Vinsten är stor. Patienten lär sig från bör-

jan vilken yrkeskategori de bäst vänder sig 
till vid olika problem.

Infusionsmottagningen som vi drog 
igång i början av 2000-talet har hela ti-
den utvecklas, men kräver ständigt ut-
vecklingsarbete för att svara upp mot ny 
efterfrågan med ökat antal patienter och 
nya behandlingar. Med patienten i fokus 
kan vi inom rimlig tid ge de dropp som vi 
tillsammans med våra patienter bedömer 
som mest lämpliga.

Mycket	fungerar	fantastiskt	bra med det-
ta sätt att driva reumatogisk vård och alla 
medarbetare är beredda att se till att pa-
tienter som kontaktar mottagningen får 
snabb och professionell hjälp. Det stora 
problemet är den del av patientstocken 
som inte hör av sig självmant. Rehabilite-
ring sker idag huvudsakligen individuellt 
via reumateamet. Rehabiliteringsdagvård 
under 5 veckor i grupp genomförs 2 gånger 
per år. Utöver detta remitteras enstaka pa-
tienter till Spenshult och till rehabilitering 
utomlands (klimatvårdsresor).

Vårt uppdrag är att förse nordöstra Skå-
nes invånare (170 000) med reumatologisk 
vård. Vi som skall göra det är 3 specialis-
ter med visst jouruppdrag på medicin-
kliniken tillsammans med ST-läkare. Till 
detta kommer 4 sjuksköterskor, 2 arbets-
terapeuter, 3 sjukgymnaster, 1 kurator och 
2 sekreterare. Det fungerar ganska bra och 
vi är den största sektionen på medicin- kli-
niken när det gäller polikliniska läkarbe-
sök, nästan 4 000 under 2010.

Vi håller vårdgarantin genom en flexi-
bel organisation som snabbt tar hand om 
patienter med stora problem. Våra resur-
ser är otillräckliga för rutinkontroller. Ge-
nom vårt arbetssätt där patienten tidigt 
efter utredningen på dagvården blir med-
veten om olika teammedlemmars kompe-
tens och har möjligheten att direkt vända 

sig till lämplig person minskar behovet av 
återkommande rutinmässiga kontakter.

Jag	är	övertygad	om att vi i nordöstra Skå-
ne under lång tid har etablerat ett bra sätt 
att ta hand om nyinsjuknade reumatiker. 
Kvittot på detta är det stora antalet patien-
ter vi sett gå i remisson sedan vi började 
med Prednisolon-, Methotrexatebehand-
ling och strukturerad uppföljning. 2000-ta-
lets biologiska behandling har ytterligare 
bekräftat reumatologins utvecklingspo-
tential. Immunologiska landvinningar har 
framgångsrikt omsatts i klinisk praxis och 
utvecklingspotential. Vi har också kunnat 
glädja oss åt reumatologins allt starkare po-
sition på sjukhuset. Vår roll som inflamma-
tionsexperter på konsultbasis har blivit allt 
tydligare. Framför allt förhindrar vi onödig 
antiinflammatorisk behandling och inte så 
sällan får patienter med inflammatorisk 
reumatisk sjukdom tidigare kontakt med 
reumatolog.

Vi	i	Kristianstad	kan se tillbaka på en fan-
tastisk snabb medicinsk utveckling som 
började med att etablera reumateam, och 
skapa slutenvårdsplatser, för att efterföljas 
av 1990-talets insikt att i den nya reumato-
login är reumateamet helt centralt för att 
bibehålla patientens friskbeteende och 
välbefinnande. Det gamla rehabiliterings-
tänkandet ersattes av ett nytt och modernt 
samtidigt som reumatologins slutenvårds-
platser på länsnivå kunde avvecklas.

Utvecklingsarbetet fortsätter och vi 
håller nu på med projekt som syftar till att 
optimera infusionsmottagningarna och 
att starta strukturerade sköterskemottag-
ningar i ett första skede.

JAN	THeANDeR
Kristianstad

Redaktionen önskar  
ReumaBulletinens läsare

God Jul &
Gott Nytt År!



ANNONS
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Kampen	för	en	självständig	klinik	är	
över,	en	reumatologklinik	i	Väster-
ås	istället	för	sektion	gäller	från	och	
med	1	nov	2011.	

Till följd av diverse olyckliga om-
ständigheter under ett antal år 
tvingades reumatologkliniken att 

gå in som sektion i medicinkliniken 1 jan 
2008. Det skulle vara en tillfällig lösning 
under ett par år för att komma tillrätta med 
problemen, men det blev istället ett arrang-
erat äktenskap som inte så lätt gick att dra 
sig ur. Kampen om att få arbeta självstän-
digt med reumatologi som sektion i medi-
cinkliniken utan pek pinnar var emellanåt 
tuff. Det tog nästan fyra år att komma loss 
från den allsmäktiga medicinkliniken. 

Stor	är	inte	alltid	stark
Argumenten mot att återgå till en själv-
ständig klinik var många. En liten klinik är 
sårbar och har svårt att hävda sig bland de 
stora och starka klinikerna. Många betrak-
tar tyvärr fortfarande reumatologi som 
subspecialitet till internmedicin. Man ska 
vara med och hjälpa till på medicinaku-
ten, alla resurser ska utnyttjas. Problemet 
är att länsreumatologin på flera platser be-
finner sig i en situation där de mer eller 

mindre tvingats att ingå i jourverksamhe-
ten på medicinkliniken. Det är inte heller 
tillräckligt fint att ”bara” vara reumatolog, 
man skall också vara internmedicinare. 

Dessa argument håller tyvärr inte i 
längden. Viktigt att påminna om att vår 
specialitet är en basspecialitet och inte 
grenspecialitet till internmedicin.

Vår	litenhet	är	vår	styrka	
Länsreumatologin är tilldelad ett visst an-
tal tjänster för att bedriva ren reumatolo-
gi. Om man blir intvingad i medicinjourer 
tappar man resurser med längre väntetider 
och sämre tillgänglighet som följd. Det gör 
att reumapatienter inte får den optimala 
behandlingen och uppföljningen man an-
nars idag har rätt till. Vårt väl definierade 
och begränsade uppdrag ger oss styrka till 
att med fokus på rätt saker får mycket god 
tillgänglighet för patienterna och vänteti-
der på 4 veckor. 

Länsklinik	som	
bedriver	specialiserad	vård
Reumatologkliniken i Västerås har ett 
länsövergripande ansvar för reumatiska 
sjukdomar i Västmanland. Kliniken består 
av en mottagning med omfattande öppen-
vårdsaktiviteter, fyra dagvårdsplatser för 

Reumatologkliniken i Västmanland 
återuppstånden

utredning och sex infusionsplatser. Beho-
vet av slutenvård har minskat senaste åren 
men vi har kvar fyra slutenvårdsplatser på 
en medicinavdelning som vi har det medi-
cinska ansvaret för. Dessutom en välfung-
erande paramedicinsk enhet som består 
av kurator, arbetsterapi och sjukgymnas-
tik som utöver dagvårdsrehabilitering in-
går i teamarbetet såväl inom sluten- som 
öppenvården. Livsstilsskola för patienter 
med inflammatorisk led- eller hudsjuk-
dom är under utveckling och ersätter kli-
matvården 

Slår	vakt	om	reumatologins	kärna
Framgångsfaktorn i Västerås beror således 
på att vi har slagit vakt om reumatologins 
kärna och kämpat för en självständig verk-
samhet som erbjuder patienterna i Väst-
manland högkvalitativ vård med mycket 
god tillgänglighet samt en bra placering i 
de öppna jämförelserna. Det gör att våra 
patienter och uppdragsgivare är nöjda och 
stolta.

MILAD	RIzK
tf	verksamhetschef	Reumatologkliniken

Västmanlands	sjukhus	Västerås

Scandinavian	research	foundation/Scandinavian	Journal	of	Rheumatology	

Stipendium	för	Reumatologisk	Forskning

Svensk Reumatologisk Förening har via Editorial Board i Scandinavian Journal of Rheumatology återigen i år fått möjlighet att 
utlysa ett stipendium på 100 000 norska kronor, varav ¾ del är ett forskningsstipendium och ¼ del personligt pris. Stipendiet 
kommer att delas ut till en etablerad forskare inom reumatologi – som dock ännu ej erhållit akademisk tjänst i form av professur 
– och som bedriver aktiv och framgångsrik forskning. 

Motsvarande stipendium kommer också att delas ut av de övriga skandinaviska reumatologföreningarna. 

Nomineringar till stipendiet sändes enbart	elektroniskt till: 
Carl.Turesson@med.lu.se
senast den 13 januari 2012. 

Nomineringen skall bestå av nomineringsbrev från en senior kollega, väl förtrogen med ditt arbete, CV, publikationslista och en 
kort beskrivning av aktuell forskning. 
Pristagaren utses av Svensk Reumatologisk Förenings styrelse utifrån bedömningar av en sakkunnigkommitté, och priset 
kommer att överlämnas 19 april 2012 vid SRFs vårmöte i Malmö. 

cARL	TUReSSON	
Vetenskaplig	sekreterare	för	2011

Svensk	Reumatologisk	Förening
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Vi	hoppas	att	den	nya	hemsidan	
fungerar	bra	för	er	alla	och	att	ni	
har	hunnit	bekanta	er	med	det	nya	
utseendet.	

Förhoppningen är att ni skall tycka 
att det går lätt att hitta det ni sö-
ker! Tips och idéer för att göra 

hemsidan till ett ännu bättre redskap tas 
gärna emot. Har du nyheter som du vill 
förmedla? Eller kanske en intressant fråga 
till nästa ReumaQuiz? Skicka dina förslag 
med e-post till webbredaktör Milad Rizk 
(milad.rizk@ltv.se).

NÅGRA	AV	eR	HAR	HAFT	PROBLeM att se hem-
sidan på ett korrekt sätt. Det kan oftast lö-
sas genom att rensa webbhistorik samt att 
ta bort gamla bokmärken och favoriter. Vi 
har lagt ut tekniktips, vilka kan nås från för-
stasidan, eller på www.svenskreumatologi.
se/tekniktips. Om ni trots allt har svårig-
heter att se den nya hemsidan ordentligt, 
går det bra att maila till webbmaster Ma-
ria Johansson (maria@mediahuset.se) för 
support.

DU	BeHöVeR	SKAPA	eTT	”ANVäNDARKONTO” 
på hemsidan, för att kunna delta i debat-
ter eller läsa de medlemsspecifika sidorna. 
(Endast SRF-medlem blir godkänd som 
användare.) Ditt användarnamn skall be-
stå av för- och efternamn. Det är valfritt 
att stava sitt användarnamn med versa-
ler, gemener, mellanslag, punkt osv. Ef-
ter att du angett ditt användarnamn och 
e-postadress, återstår att bli godkänd av 
en administratör som kontrollerar ditt 
medlemskap i SRF. Efter det skickas en 
”engångsinloggning” till din e-postlåda. 
När du följt länken, ombeds du att ange 
ett eget lösenord. Tänk gärna på att ett lö-
senord skall vara svårt att lista ut och an-
vänd olika lösenord för olika ställen på 
Internet.

NI	 KAN	 NU	 LADDA	 NeR	 VÅR	 WeBB-APP från 
hemsidan till era smarta mobiler. Appen 
innehåller några av hemsidans populä-
raste funktioner, såsom ReumaKalender, 
Riktlinjer och den senaste ReumaBulleti-
nen. På hemsidan finns beskrivning med 
bilder, som visar hur ni går tillväga för att 
börja använda Appen.

TANKARNA	BAKOM	FöRäNDRINGeN till SRFs 
nya hemsida finns det skrivet om i Reuma-
Bulletinen nr 2/2011. Den nya tekniken ger 
bättre säkerhet samt fler möjligheter att 
utveckla hemsidan vidare. Inte minst sä-
kerhet med krypterade lösenord och andra 
”filter” har ju uppmärksammats i media 
denna höst. Nu har vi utökat säkerheten 
på hemsidan, så att information inte skall 
hamna på villovägar. Nya funktioner inne-
bär inte bara app och forum, det ger också 
möjlighet för sidansvarige, som är intres-
serad, att själv göra ändringar på ”sin” 
sida. Den moderna CMS-tekniken är mer 
lättanvänd och gör att fler kan delta direkt 
i redigeringen, utan specialprogram.

eN	NATURLIG	MöTeSPLATS är Diskussions-
forum som står öppet för alla medlemmar! 
Välkommen med dina funderingar och frå-
gor som du vill diskutera/debattera med an-
dra som arbetar inom reumatologi. Ju fler 
vi är som tar för vana att ofta besöka Dis-
kussionsforum, desto bättre blir denna ka-
nal. Här finns möjlighet att ha kontakt med 
andra medlemmar, utan att personer utan-
för SRF kan ta del av debatten. Man är inte 
anonym som debattör, eftersom användar-
namnet anger vem man är. Vett och etikett 
krävs om man ska få fortsätta ha möjlighet 
att skriva inlägg. Johan Karlsson som är sty-
relseledamot och representant för ST-läka-
re är moderator för diskussionsforumet och 
har rätt att ta bort eventuella olämpliga in-
lägg eller att stänga av en debattör.

NyA	KNAPPAR	MeD	UTFäLLBAR	MeNy som gör 
det enklare att hitta information om olika 
arbetsgrupper. Under knappen Om	SRF▼	

hittar du bland annat Styrelsen, redaktio-
nen, grupper, SPUR, hedersledamöter och 
ledstjärnor. Under knappen FoU▼ hittar 
du Future Faculty och Professorskollegiet.

SKöNLITTeRäR	KANON är en helt ny meny 
komponerad hösten 2011 av Ido Leden . 
Skönlitteratur och Medicin, en kortfat-
tad introduktion och ett utkast till litterär 
kanon. Skönlitterär text som berör, hur 
påverkar den oss och kan den utnyttjas di-
daktiskt och terapeutiskt? Det är frågor 
som livligt diskuterats under de senaste 
decennierna. Termer som biblioterapi och 
litteraturterapi har använts för lindrande/
tröstande läsning. 

Förstärk Svensk Reu-
matologisk Förening 
genom att aktivt be-
söka vår nya hemsi-
da!

MILAD	RIzK
Webbredaktör,	

www.svenskreumatologi.se,	
milad.rizk@ltv.se

MARIA	JOHANSSON
Webbmaster,	

www.svenskreumatologi.se,	
maria@mediahuset.se

Välkommen till SRFs nya hemsida!

WEBBREDAKTÖR Milad Rizk
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Som de flesta läsare säkert noterat är SRF:s nya hemsi-
da nu sjösatt. I vänsterspalten finns bl.a. en ruta kallad 
Bildarkiv som öppnas för inloggade medlemmar. Redak-
tionen välkomnar bidrag till alla Bildarkivets delrubri-
ker: Kliniska bilder med underavdelningar, Reumatologi 
i Sverige, Reumatologihistoria 1900-talet, Reumatolo-
gihistoria före 1900, SRF-relaterade bilder. Sökmotor 
finns och enklast är att söka på namn alternativt sjuk-
domsbegrepp.

Framöver kommer en del av de foton som Per Lund-
blad tagit och som publiceras i RB att också finnas åt-
komliga i Bildarkivet under SRF-relaterade bilder.

Här visas ett par bilder som nyligen lagts in under 
SRF-relaterade bilder (fotot) och Kliniska bilder/Gikt 
och kristallartriter (röntgenbilden).

Välkomna med era bidrag!

IDO	LeDeN
Redaktionsmedlem

SRFs bildarkiv – bidrag välkomna

Vårmötet Stockholm 1996 med samtidigt 50-årsjubileum. Från 
vänster Ingiäld Hafström (huvudansvarig för jubileumsfirandet), 
Nils Feltelius (ordförande SRF) och Veronica Eriksson, SKB (sam-
arbetspartner jubileumsboken).

Kondrokalcinos. Detaljbild knäled. Kondylkonturerna syns tydligt 
och utanför, i broskytan, ett pärlband av utfällda CPPD-kristaller.

Mitt i skogen en oväntad glänta
som bara kan hittas av den som gått vilse. 
(Tomas Tranströmer)

The real voyage of discovery consists not 
in seeking new landscapes, but seeing with 
new eyes. 
(Marcel Proust)

Skönlitterär text som berör – hur på-
verkar den oss och kan den utnytt-
jas didaktiskt och terapeutiskt? Det 

är frågor som livligt diskuterats under de 
senaste decennierna. Litteraturvetare har 
framfört att litteraturläsning ger den typ 
av kunskapserfarenhet och personlighets-
utveckling som Aristoteles benämnde fro-
nesis, dvs. praktisk kunskap/klokhet och 
personlig handlingskunskap. De flesta lä-
rosäten anordnar numera kurser i skön-
litteratur för medicinare och naturvetare. 
Studenterna väljer bland anvisad skönlit-
teratur med uppgift att sedan kommente-
ra och reflektera utifrån vissa områden ex. 
etik, genusperspektiv, livsstilsfaktorer osv. 
Allt för att ge ett humanistiskt perspektiv 

på lärandet. Katarina Bernhardsson, litte-
raturvetare i Lund, berättade nyligen i ett 
föredrag (Tal, text & tanke, okt 2011) om 
sina erfarenheter av att vara lärare i sådana 
kurser för blivande läkare. Läsningen och 
den efterföljande diskussionen ger dessa 
ökad människokunskap och livserfaren-
het. I dialogen mellan lärare & kursdelta-
gare och dessa sinsemellan framkommer 
tydligt ”litteratursamtalets kraft”.

RB-redaktionen	vill	härmed propagera för 
denna typ av samtal och potentiella in-
slag i olika typer av utbildning för såväl 

Vilka läsupplevelser är värda att vidareförmedlas?
Hemsidan med Skönlitterär kanon inbjuder till debatt.

specialister som blivande sådana. Läsar-
na uppmanas nu att dela med sig av läs-
upplevelser genom inlägg på hemsidans 
debattforum, http://www.svenskreuma-
tologi.se/. Som incitament för dialog och 
debatt publiceras på hemsidan ett utkast 
till skönlitterär kanon. Redaktionens upp-
fattning är att läsande av skönlitteratur 
med efterföljande dialog och/eller reflek-
tion på många sätt kan vara berikande och 
utvecklande. Dock är det absolut inte för-
bjudet att förmedla kunskap och debattera 
annan angelägen och läsvärd litteratur. Av 
denna anledning har till den skönlitterära 
förteckningen bifogats ett addendum med 
exempel på över-
siktslitteratur inom 
området idéhistoria 
och reumahistoria.

Välkomna att be-
träda den nya arena 
som nu öppnas!

IDO	LeDeN
På	uppdrag	av	redaktionen	för	RB

Framsidan på en av de 
böcker som finns i litte-
raturförteckningen på 
hemsidan. Blanche var 
Charcots ”favorithys-
terika”. Efter Charcots 
död blev hon snabbt fri 
från sin hysteriska lägg-
ning och började arbeta 
som assistent åt Marie 
Curie. För vidare info se 
RB nr 63, mars 2006, 
sid 8–11.
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S100A4 belongs to the family of cal-
cium-binding S100 proteins and 
modulates cell proliferation, cy-

toskeletal rearrangement, cell motili-
ty, and angiogenesis. Increased levels of 
S100A4 expression correlate with high in-
cidence of metastasis of cancers. Up-regu-
lation of S100A4 protein is demonstrated 
in synovial tissue and in plasma of rheu-
matoid arthritis (RA) patients compared 

The	role	of	S100A4	protein	as	a	regulator	of	inflammation	
and	bone	metabolism	in	experimental	arthritis
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The aim of this thesis was to exam-
ine the role of diet in ankylosing 
spondylitis (AS). Patients were 

examined in: i) a postal questionnaire sur-
vey of dietary habits and gastrointestinal 
(GI) symptoms; ii) a study on biomarkers 
of diet and disease activity; iii) a compari-
son of cardiovascular risk factors with the 
general population using data from the 
Västerbotten Intervention Programme 
(VIP), and; iv) a 21-week omega-3 fatty 
acid supplementation study regarding the 
effects on disease activity.

The	 postal	 survey (111 respondents) re-
vealed no correlation between dietary 
habits and disease activity measured by 
the Bath Ankylosing Spondylitis Disease 
Activity Index (BASDAI). However, GI 
problems, and in particular GI pain, were 
prevalent in patients with AS irrespective 
of NSAID usage. Gastrointestinal pain 
was predicted by higher BASDAI and a 
higher consumption of vegetables. Over-

all, 30 (27%) of the patients experienced 
an aggravation of gastric symptoms when 
consuming certain foods. In the study of 
biomarkers (n=66) no correlation was 
found between diet and disease activity as 
assessed by BASDAI. There were, howev-
er, positive correlations between BASDAI 
and the content of arachidonic acid (AA) 
in plasma phospholipids (rs=0.39, p<0.01) 
and the estimated activity of the enzyme 
delta-5-desaturase (rs=0.37, p<0.01). This 
may reflect a process involved in the in-
flammation associated with AS that re-
quires further investigation. Comparing 
data from the VIP for patients (n=89) and 
controls showed no significant differences 
regarding diet, physical activity or smok-
ing. Nonetheless, more pronounced corre-
lations between blood lipids and diet were 
identified among patients than in controls. 
Furthermore, the levels of cholesterol and 
triglycerides were lower in patients com-
pared with controls. Lastly, in the supple-
mentation study, a high-dose of long-chain 

omega-3 fatty acids (4.55 grams/day) was 
found to lower disease activity, as meas-
ured by BASDAI, whereas low-dose treat-
ment (1.95 grams/day) caused no change.

In	 conclusion, within a group of Swed-
ish AS patients we found no correlation 
between ordinary dietary habits and dis-
ease activity. Diet in western populations 
of patients with AS may, however, be of 
importance for gastric symptoms and for 
cardiovascular risk factors. The finding of 
a lowered disease activity in patients on 
high-dose supplementation with long-
chain omega-3 fatty acids indicates that a 
radical dietary shift may influence disease 
activity. The findings of a positive correla-
tion between disease activity and plasma 
AA, and the decreased levels of blood lip-
ids imply the need for further studies into 
fatty acid metabolism in AS.

Key	words:	diet,	ankylosing	spondylitis,	fatty	acids
ISBN	978-91-7459-272-6
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with osteoarthritis, and the elevated ex-
pression of S100A4 is associated with in-
creased disease activity in patients with 
RA. Dichloroacetate (DCA) was shown 
to have a potent anti-tumour effect by fa-
cilitating apoptosis and inhibiting pro-
liferation. The aims of this thesis are to 
investigate contributions of S100A4 in ex-
perimental models of septic arthritis and 
antigen-induced arthritis, and in bone for-

mation using S100A4KO mice. In addition, 
we also aim to find out the impact of DCA 
on collagen type II-induced arthritis.

Our	studies	showed	that S100A4 deficiency 
resulted in reduced joint inflammation and 
cartilage/bone destruction in both septic 
and antigen-induced arthritis in mice. Ad-
ditionally, in septic arthritis, S100A4KO 
mice had less bone loss and showed a low-



ReumaBulletinen Nr 84 • 5/2011                39

er bacterial load in the kidneys. S100A4 
deficiency resulted in changed pattern of 
adhesion molecules. In antigen-induced 
arthritis, S100A4 deficiency resulted in 
reduced intensity of arthritis and signifi-
cantly lower frequency of bone destruc-
tion, supported by fewer numbers of CD4+ 
T cells and CD19+CD5+ B cells accumulat-
ed in synovia and spleen compared with 
WT mice. Smaller populations of CD4+ 
and CD8+ T cells in spleen of S100A4 defi-
cient mice were accompanied by reduced 
productions of INF-γ and IL-17A, and low-
er expression of Th17 transcription factor 
RORγt. Difference in the severity of arthri-
tis was observed in female mice in septic ar-
thritis and in male mice in antigen-induced 
arthritis. To assess the role of sex hormone 
on bone, we analysed BMD in S100A4KO 
and WT mice. S100A4KO mice had high-
er total BMD and female mice displayed 
more cortical bone content compared with 
WT mice. Following ovariectomy (OVX), 
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Staphylococcus aureus–induced arth-
ritis leads to severe joint destruction 
and high mortality despite antibio-

tic treatment. Thus, there is a need to iden-
tify new treatment targets in addition to 
antibiotic therapy. Interleukin (IL)-15 has 
been implicated both in osteoclastogene-
sis and in bacterial clearance – two im-
portant issues in S. aureus-induced joint 
destruction. Interleukin-17A has been dis-
covered as an important mediator of asep-
tic arthritis both in mice and men, while 
its function in S. aureus–induced arthritis 
is largely unknown. 

The	aim	of	this	thesis	was to investigate 
the importance of IL-15 and IL-17A and 
in addition, the interaction between IL-
17A and interleukin-23 in S. aureus-indu-
ced arthritis. Wildtype, IL-15 knockout 
and IL-17A knockout mice were inocula-
ted (systemically or locally) with a defined 
number of toxic shock syndrome toxin-1 
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Interleukin	15	and	17	in	Staphylococcus aureus	arthritis

both S100A4KO and WT mice lost BMD. 
However, cortical bone loss was more pro-
nounced in S100A4KO mice than in WT 
supported by high CTX-I level. The loss of 
trabecular bone was similar in S100A4KO 
and WT mice. DHEA treatment resulted 
in a significant increase in the trabecular 
and cortical BMD both in WT and S100A-
4KO mice. This increase of BMD was low-
er in S100A4KO mice. The collagen-type 
II arthritis model was employed to study 
the potential effect of dichloroacetate 
(DCA) treatment on experimental arthri-
tis. Our results showed that mice treated 
with DCA had a slower onset of CIA, and 
significantly lower severity and frequency 
of joint inflammation and cartilage/bone 
destruction compared with water-treated 
controls. Moreover, DCA prevented arthri-
tis-induced loss of cortical mineral density. 
The beneficial effect of DCA was present 
only in female DBA/1 mice. DCA treatment 
on the OVX mice did not protect from the 

development of arthritis, indicating that 
effect of DCA is potentially estrogen-de-
pendent.

In	 conclusion, our studies demonstrate 
that S100A4 plays an important role in in-
flammation and bone metabolism in ex-
perimental arthritis. S100A4 deficiency 
protects against inflammation and carti-
lage/bone destruction in staphylococcal 
and antigen-induced arthritis by chang-
ing the expression of adhesion molecules, 
affecting lymphocyte maturation and 
functions. S100A4 is a regulator of bone 
formation in both estrogen sufficient and 
deficient mice. Our studies indicate that 
S100A4 protein can be a therapeutic target 
in arthritis and osteoporosis. We also dem-
onstrate that DCA can be a potential anti-
arthritis drug for female patients with RA.

Key	words:	S100A4,	arthritis,	animal	model,	bone,	
inflammation
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(TSST-1) producing S. aureus. At sacri-
fice, tissues were collected and further 
analysed. We found that mice genetical-
ly lacking IL-15 or treated with anti-IL-15 
antibodies developed less severe and de-
structive arthritis compared with control 
mice. In neither situation the bacteri-
al clearance was negatively influenced. 
Furthermore, the IL-15 knockout mice 
had fewer osteoclasts in the joints com-
pared with wildtype mice. We suggest that 
due to IL-15 absence, the mice developed 
milder arthritis probably because of less 
bone and cartilage destruction. We obser-
ved that IL-17A was of minor importance 
in systemic S. aureus arthritis but played 
a major role in local S. aureus arthritis. In 
the systemic model of arthritis we found 
elevated levels of IL-17F in the IL-17A 
knockout mice, suggesting that IL-17F 
compensates for the absence of IL-17A 
and that IL-17F in a normal wildtype mice 
is inhibited by IL-17A. 

Furthermore	we	found	that IL-17A regu-
lates the production of IL-23, a cytokine 
that is known to regulate the production 
of IL-17A, in a negative feedback manner, 
which means that IL-17A may have regula-
tory properties. Thus, we have found that 
IL-15, but not IL-17A, could represent a 
promising treatment target along with 
antibiotics in S. aureus-induced arthritis, 
and that IL-17A negatively regulates its 
upstream inducer, IL-23.

Key	words:	IL-15,	IL-17A,	IL-17F,	IL-23,	arthritis,	
mice,	osteoclasts,	S.	aureus.
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Information/program/inbjudan återfinnes i Reumakalendern på www.svenskreumatologi.se

Pottholtz funderingar 
enligt Tomas Weitoft 

ReumaKalender
2012
17	januari	 Klinisk	epidemiologi	med	reumatologiska	

exempel	
17–19 januari, Halmstad

18	januari	 Allt	en	reumatolog	behöver	kunna	om	bild-	och	
funktionsdiagnostik.	SK-liknande	kurs.	
18–19 januari, Göteborg

26	januari	 Register-	och	riktlinjedagar	
26–27 januari, Stockholm 
inga.lodin@karolinska.se 
johan.bratt@karolinska.se

12	mars	 Kroniska	artritsjukdomar	–	diagnostik,	
patogenes	och	behandling.	SK	c-kurs	
12–16 mars, Stockholm 
Kontaktperson:  
christina.ingemarsson@karolinska.se 

18	april	 SRFs	Vårmöte	
18–20 april, Malmö 
www.svenskreumatologi.se

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

2	september	 Scandinavian	congress	of		
Rheumatology	2012	
2–5 september, Köpenhamn 
www.scr2012.dk

19	september	 Allt	en	reumatolog	behöver	kunna	om	bild-	och	
funktionsdiagnostik.	SK-liknande	kurs.	
19–20 september, Göteborg

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

 4	oktober	 SLe	–	modern	behandling,	diagnostik	och	
utredning	
4–5	oktober,	platsen	ännu	ej	fastställd.	
Inbjudan/program	presenteras	senare.	
Henrik.Karlen@ucb.com

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


