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REDAKTÖRENS RAD · Tomas Bremell

Redaktören har ordet
Här kommer nr 5/2015 av ReumaBulletinen. Ett fylligt nummer som domineras av Per Lundblads fylliga reportage
från Reumaveckan 2015 i Tylösand 1-4
september.

D

agarna i Tylösand var mycket givande ur såväl klinisk och vetenskaplig synpunkt. Men också som
en stor gemensam samling med Reumatikerförbundet, SweReFo, FRS och Fysioterapeuterna. Ett sådant här arrangemang
innebär en social samvaro och gemenskap
som är värdefull framåt. Jag tror också att
det uppmuntrar hela den breda gruppen
arbetande inom reuma-sfären till vetenskaplig utveckling. Per skildrar förutom de
enskilda föreläsningarna också de många
pristagarna.
Tylösand fungerade utmärkt som konferensställe. Vi fick också kultur – både i form
av konstvandring på hotellet men också besök på Halmstadgruppens museum.
För första gången fanns även en postersession avseende verksamhetsutveckling
– en företeelse som kommit för att stanna.
Jag tror att vi inom reumatologin är först
(?) av specialitetsföreningarna med detta.
Överhuvudtaget kommer reumatologins
fokus att vara framförallt på Reuma-veckan

i september och Reuma-dagarna i januari.
Riksstämmans betydelse blir allt mindre.
I föreliggande nummer finns årsmötesprotokollet men förslag till årsberättelse
kommer i nr 7/2015, liksom presentation av
nya styrelseledamöter.
Eva Nordin redogör för SRFs engagemang
i Almedalen. Ett deltagande som parkerar

”Reumadagarna uppmuntrar
till social samvaro och
gemenskap”

oss rakt in i beslutsfattar-Sverige.
Som en återkommande punkt kommer
Sofia Ernestam att rapportera ”Nytt från
SRQ” – för första gången iom detta nummer.
Patientens egen provhantering beskrivs.
Ioannis Parodis som håller i uppskattade
”Ur vardagen - fallpresentationer” skriver dessutom sin krönika om semesterns
välsignelser.
I Historia med Ido redogör Ingrid Thyberg för reuma-arbetsterapins historia och
Kerstin Nived för reuma-kuratorns.

Månadens reumatologenhet är Karolinska i Stockholm där Cecilia Carlens och
medarbetare berättar om såväl historia som
aktuella aktiviteter fr.a. på forskningssidan.
Vi kommer under 2016 att börja en artikelserie där resp. universitetsort skildrar
sin historia från akademisk synvinkel.
Utbildningsansvariga Yulia Stennikova
och Ann Knight skriver sitt sista brev för
ReumaBulletinen när de nu lämnar över till
Valgerdur Sigurdardottir (Falun) och Katarina Almehed (Göteborg).
Christopher Sjöwall berättar om nytt
från vetenskapssidan. Ralph Nisell har
skrivit ledaren. Katerinas Cartoon och STkrönika signerad Sara Wedrén finns också
med. Nästa nummer - 6/2015 – blir ett RB
Vetenskap. Välkommen till ReumaBulletinen nr 5/2015!

Tomas Bremell

Antagna vid styrelsemötet 2015-06-02
Ordinarie medlemmar:
John Svensson, Sundsvall
Nya associerade medlemmar:
Khaled Amara, Kista
Maria Andersson, Johanneshov
Susanne Ax, Karlskrona
Sharzad Emamikia, Stockholm
Antagna vid styrelsemötet 2015-09-01
Nya associerade medlemmar:
Antonia Boman, Umeå
Linda Johansson, Umeå
Agne Lundell, Borås
Anna-Lina Nordenström, Umeå
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FRÅN STYRELSEN · Ralph Nisell

Reuma-Sverige sjuder av aktivitet
SRF (Svensk Reumatologisk Förening)
bildades i april 1946 och har följaktligen nu fyllt 69 år. Min morfar blev 69 år.
Det är egentligen ”ingen ålder” som man
brukar säga, men det förstod jag förstås inte då, vid mitten av 60-talet, när
jag själv var 8 år.

O

m hälsan, energin och nyfikenheten
finns kvar är det många ”pensionärer” som idag är mycket aktiva och
även ”unga” i sinnet. Den kronologiska åldern säger inte alltid hur ”gammal” en person egentligen är. Det finns till åren unga
människor som har fastnat i sin utveckling
och de har därmed tidigt blivit ”gamla”.
Och tvärtom, dvs till åren äldre personer
som nyfiket ser möjligheter och är imponerande kreativa, nytänkande och ungdomliga i sinnet. Med dessa inledningsord, vars
tanke vi framöver kommer att få anledning
att återkomma till, går vi raskt över till något helt annat.
Reumadagarna
Reumadagarna i Tylösand som gick av stapeln första veckan i september, är när detta
skrivs ganska nyligen avslutade. Det blev
intensiva och lyckade dagar i den idylliskt
belägna och samtidigt utmärkta konferensanläggningen på Hallandskusten. Det var
första gången SRF hade sina viktigaste sam-

lingsdagar direkt efter sommaren och det
blev, precis som vi önskat, en riktig kickstart inför höstens arbete. Rekordmånga
deltagare bidrog till hög mötesenergi och
med viktiga presentationer, interaktioner
och diskussioner. Det är också roligt att de
parallella programmen organiserade av våra
inbjudna ”icke-läkare-vårdgivare-samarbetspartners” det vill säga sjuksköterskor,
fysioterapeuter och arbetsterapeuter, även
de blev lyckade. Det var genomgående hög
nivå på såväl det vetenskapliga programmen som sociala aktiviteter. Allt detta lovar
förstås gott inför framtiden. Än en gång,
stort tack till alla som bidragit till de lyckade (för att inte säga succé-artade) Reuma-

”Stora kostnader för
biologiska preparat påverkar
landstingens budgetar”
dagarna 2015, och inte minst även tack till
de deltagande sponsorerna som vi har ett
gott samarbete med och även till Åsa och
hennes medarbetare på Malmö Kongressbyrå som gjorde ett stabilt och mycket gott
arbete. Organisationskommittén med dess
ordf Boel Mörck i spetsen är redan i full
gång att tillsammans planera Reumadagarna inför nästa år i Umeå vilket vi redan nu
börjar se fram emot. Givetvis finns i kommittén med Umeå-representation vilket
kommer att sätta viktig lokal prägel på Reumaveckan 2016.
Riksstämman
På Riksstämman i år kommer det under
torsdag (dvs den 3 dec) på eftermiddagen
hållas två symposier med reumatologiska
tema och notera att SLS har beslutat att
inträdet är gratis på hela Riksstämman för
alla SLS-medlemmar. Vi hoppas därmed att
många SRFare då tar sig till Stockholm och
Waterfront congress, men kom gärna redan
dagen före den 2 dec. Då planeras nämligen
en ”post ACR” sammankomst, tillsammans
med Dagens Medicin som arrangerar mötet
med SRFs hjälp. Vi testade framgångsrikt
”post-Eular” rapportering under ett pass
på fredag förmiddag under Reumadagarna
i Tylösand och någon form av fortsättning
på denna form av kunskapsförmedling utlovas.
Reumatologi-dagarna i januari i Stockholm startar tisdagen 26 januari med
SRFs Utvecklingsdag och följs därefter
av Riktlinjedag och Registerdag. Den sist-
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nämnda dagen arrangeras av SRQ (svensk
reumatologis kvalitetsregister med dess
registerhållare Sofia Ernestam i spetsen)
och de två första dagarna av SRF. På tisdag eftermiddag och kväll (26/1-16) firar
vi SRF 70 år. Anteckna detta datum redan
nu. Det blir jubileumsföreläsningar från
kl 15 och SRF sponsrad festmiddag på
kvällen.
Användandet av biosimilarer
En aktuell och het fråga som diskuteras
myckat just nu i Reuma-Sverige är användandet av biosimilarer. Många intressenter
och krafter finns i spel. Förutom professionen och företagen som tar fram och säljer preparaten så är ju även politiken och
landstingen i hög grad inblandade, inte
minst pga de stora kostnader dessa biologiska preparat medför och därmed i hög
grad påverkar landstingsens budgetar. Här
är vårt kvalitetsregister SRQ guld värt, att
snyggt kunna visa hur vi (adekvat)använder
dessa läkemedel, och vilka effekterna blir.
Avgörande är förstås att alla (!) behandlingar registreras på ett bra och kvalitativt
sätt och det ansvaret måste vi gemensamt
ta inom svensk reumatologi.
Almedalen
I Almedalen hade vi i somras två lyckade
seminarier tillsammans med Reumatikerförbundet, och vi planerar redan nu uppföljande seminarier till nästa år. Samarbetet
med Reumatikerförbundet fördjupas och är
viktigt för att kunna ge bästa tänkbara vård
till alla som drabbas av reumatisk sjukdom.
Även seminarium tillsammans med SRQ
hoppas vi på i Visby under 2016.
Det sjuder av aktivitet i Reuma-Sverige
och i SRF. Det händer mycket parallellt
och flera viktiga frågor kommer att avgöras under den närmaste tiden som alltså
blir särskilt spännande. SRF fyller samtidigt 70 år nästa år 2016, vilket förstås
kommer att firas på olika sätt. En pigg
och ungdomlig 70-åring går ju inte av för
hackor!

Ralph Nisell
Ordförande SRF

FRÅN STYRELSEN · Christopher Sjöwall

Imponerande uppslutning på
Reumadagarna i Tylösand
När det är dags att sammanställa dessa
rader har en dryg vecka passerat sedan
jag lämnat badhotellet i Tylösand. Jag
minns en vecka med föreläsningar av
hög kvalité, utdelning av fina priser, nya
avhandlingar, postersessionens många
intressanta abstracts och - kanske framförallt – en imponerande uppslutning
från kollegor, medarbetare, Reumatikerförbundet och läkemedelsindustrin
i en fantastisk miljö. En styrkedemonstration av svensk reumatologi, helt enkelt. Redan nu har arbetet med 2016 års
Reumadagar i Umeå påbörjats!

M

ot bakgrund av den dramatiska
omorgansation som skett inom
reumatologin i Halland under
de senaste åren kändes det naturligtvis
mycket speciellt när vår ordförande Ralph
Nisell förklarat mötet i Tylösand invigt och
lämnat över ordet till Annika Teleman från
arrangörsorten. Efter Annikas snillrika välkomsttal om reumatologins, och särskilt
Hallands, gyllene tider var det dags för
årets invigningstalare Hans Winberg, generalsekreterare i Leading Health Care och
med en bakgrund från Handelshögskolan,
att äntra scenen. Leading Health Care är en
fristående stiftelse, akademisk tankesmedja, som lobbar för bättre kunskap, organisation, ledning och styrning av svensk sjukvård. Med sin annorlunda bakgrund, skarpa
iakttagelser och kritik av ledarskap och organisation i sjukvården bidrar han till en vitalisering av debatten. Hans har även varit
aktuell som föreläsare under SRFs ledarskapsutbildning RULe under året.
Värdsymposium och Nanna Svartz-föreläsning
I sedvanlig stil fick arrangörsorten ansvar
för det första symposiet som de valt att
kalla Från epidemiologi till klinik. Här gav
Maria Andersson, Ann Bremander och Stefan Bergman oss en exposé över den kunskap som tagits fram genom ett imponerande arbete med patientkohorterna BARFOT,
SpaScania och EpiPain.
Årets Nanna Svartz-föreläsare var österrikaren Georg Schett, verksam i Erlangen,
Tyskland. I första hand har han skapat sig
ett namn inom experimentell artritforskning genom att belysa mekanismer bakom uppkomst av strukturella skador i ben,
brosk och blodkärl vid artritsjukdom men
även varit drivande i läkemedelsprövning-

ar för t.ex. psoriasisartrit under senare år.
Professor Schett avbröt sin semester på
Bali för att komma till Reumadagarna. Det
kanske säger något om hur hedrande uppdraget att hålla denna föreläsning är bland
världsledande forskare inom reumatologi!
Väl i Tylösand höll han en ca 50 min lång
föreläsning följt av en längre frågestund
på en nivå där de flesta av åhörarna kunde
tillgodogöra sig innehållet. Föreläsningen
innehöll även flera referenser till framstående skandinaviska internister, bland annat
Nanna Svartz och Erik Waaler.
Nya grepp som måste utvärderas
Det fanns flera nyheter på årets möte. En av
dessa var frukostsymposierna som hölls för
de morgonpigga. Två bolag hade nappat på
idén och inbjudit internationella föreläsare
som lockade en ansenlig mängd åhörare.
Under onsdagsmorgonen inbjöd AbbVie
till symposium om dosminskning och utsättning av biologisk behandling. Professor Philip Conaghan, Leeds, höll i denna
intressanta diskussion. På torsdag morgon
inbjöd BMS till ett spännande symposium
om ACPA vid RA i relation till behandlings-

”Arbetet med 2016 års
Reumadagar i Umeå har
redan påbörjats!”
respons med Jeremy Sokolove, Stanford
University, och Carl Turesson, Malmö, som
talare. Solbritt Rantapää Dahlqvist, Umeå,
agerade moderator.
Ytterligare ett nytt grepp var post-Eular
under fredagsförmiddagen. Tanken med
denna programpunkt var att åhörarna skulle kunna få ta del av huvudnyheterna från
Eular-mötet Rom. Tre företag uppvisade
intresse för post-Eular. Pfizer rapporterade
huvudsakligen om nyheter inom RA-området. Janssen-Cilag hade inviterat Lars-Erik
Kristensen, The Parker Institute, att berätta om nya behandlingsmöjligheter vid
psoriasisartrit och Dagens Medicin hade
engagerat Michele Compagno, Lund, för
att berätta om nyheter inom området systemsjukdomar.
Reumadagarnas programkommitté är
naturligtvis mycket angelägen om att få
återkoppling och synpunkter på årets program – och det gäller nyheterna i synnerhet! Ambitionen är naturligtvis att kunna

sätta samman ett minst lika bra program till
mötet den 13–16 september nästa år. Arbetet med 2016 års Reumadagar i Umeå har
redan påbörjats!
Priser & stipendier
Jag vill även ta tillfället i akt att gratulera de
många pristagare som uppmärksammades
under mötet. Pris för de två bästa abstracten, utvalda av professorskollegiet, tilldelades Gunnel Nordmark och Karin Hjorton, bägge Uppsala. Årets SRF-stipendium
till Andrzej Tarkowskis minne delades av
Kristofer Andréasson, Lund, och Niklas
Hagberg, Uppsala. Johanna Dahlqvist,
Uppsala, tilldelades Celgenes stipendium
för samarbetsprojekt inom reumatologi
2015 och Alf Kastbom, Linköping, tilldelades Reumatologistipendium 2015 med stöd
från Roche.
Årets bästa abstractbidrag inom Kvalitets
och verksamhetsutveckling gick till Jörgen
Lysholm och medarbetare i Falun. Posterpriser tilldelades Ulf Lindström, Sahlgrenska, Solbritt Rantapää Dahlqvist, Umeå,
Eva Klingberg, Sahlgrenska, Philip Wallin,
Linköping, Gunnel Sandqvist, Lund, och
Mathilda Björk, Linköping.
Kommande möten
Riksstämman återfinns som vanligt under första veckan i december och hålls i
Stockholm Waterfronts lokaler. I år är entréavgiften åter borttagen för medlemmar
i Svenska läkaresällskapet, förutsatt att
man anmält sig i tid. SRF finns representerat med två programpunkter: Njurbiopsi
vid systemsjukdomar – vad har vi att vinna
och vad kan vi förlora? med Iva Gunnarsson som moderator (samarrangemang med
Svensk Njurmedicinsk Förening) och Gikt
– en underbehandlad sjukdom. Hur kan vi
förbättra oss? med Lennart Jacobsson som
moderator. Bägge programpunkterna ligger
under torsdag eftermiddag den 3 december.
Redan under eftermiddagen den 2 december bjuder Dagens Medicin in till postACR med återrapportering från mötet i San
Francisco för de som i år inte haft möjlighet att besöka ACR. Mötet av avgiftsfritt för
SRFs medlemmar. Lokal meddelas senare.
Jag hoppas att vi ses på både post-ACR
och Riksstämman i Stockholm i december!
Christopher Sjöwall
Vetenskaplig sekreterare
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FRÅN STYRELSEN · Yulia Stennikova, Ann Knight

Vår sista spalt för Bullen
Nu lämnar Yulia och jag våra poster
som ansvariga för utbildningsfrågor i
SRFs styrelse och överlämnar med varm
hand och stort förtroende till våra efterträdare Valgerdur Sigurdardottir (yngreläkarepresentant) respektive Katarina Almehed (utbildningsansvarig).

A

tt arbeta med utbildningsfrågor har
känts mycket meningsfullt och roligt, och det är tveklöst ett huvuduppdrag för en specialitetsförening att sörja
för innehåll och kvalitet i lärandet för såväl
läkare under ST som för specialisternas
fortbildning. Den rollen för specialitetsföreningen är mycket tydlig när man tar del av
såväl Socialstyrelsens som Läkarförbundets
och Läkarsällskapets utredningar om läkares fortbildning efter specialistkompetens.
Vi får inte släppa det uppdraget! Och
verksamhetscheferna var på sitt senaste
möte också eniga att fortbildning bör prioriteras bland SRFs kommande satsningar.
Med det nya Lif avtalet finns större möjligheter för företag att själva arrangera utbildningar med program som kanske inte
i första hand ser till specialitetens, verksamheternas och den enskilda läkarens
fortbildningsbehov och vi behöver istället
hitta goda samarbetsformer med industrin
för att kunna utveckla den för reumatologin
intressantaste fortbildningen.
”Fortbildningssnurra”
Därför är det läge att påminna Er om den
”fortbildningssnurra” vi satte samman under ett höstmöte för några år sedan. Många
alternativ till kurs diskuterades också t ex
webbaserade föreläsningar, men kurser prioriterades, inte minst för interaktionen och
erfarenhetsutbytet som är möjligt när man

Planerade fortbildningskurser

Kursansvariga

SLE/Sjögren				Lund/Uppsala
Reumatologisk immunologi		

Göteborg

Spondartriter/Reumatisk ryggsjukdom

Göteborg

Reumatoid artrit/läkemedel		

Umeå/Stockholm

Systemiska vaskulitsjukdomar		

Uppsala/Stockholm

Bild och funktionsdiagnostik*		

Linköping/Göteborg

Myosit, Systemisk skleros och		
andra reumatiska systemsjukdomar med lungengagemang		

Stockholm

Figur 1

faktiskt träffas på riktigt! De fortbildningskurser som stod högst upp på önskelistan,
för vilka också kursansvariga/orter har kunnat utses. (se figur 1)
Målgruppen för kurserna ska vara i första
hand vara specialister i reumatologi.
Kursen ges uppreade gånger, ibland med
några års mellanrum och i uppdaterad form
så att alla specialister ges möjlighet att delta. Kursgivaren kan samarbeta med industrin, men kvalitet och innehåll garanteras

”Större möjligheter för företag
att arrangera utbildningar”
av kursgivaren. SRF föreslår att alla kurser
IPULS certifieras och det är i första hand
endast dessa kurser som stöds av SRF och
annonseras i kalendariet i Bullen och på
hemsidan. Flera av kurserna har redan gi-

vits både en och flera gånger. Så nu behövs
bara en fortsatt planering och datum för
kommande kurser!
Och så några ord om kommande årets
SK-kurser. Socialstyrelsen har tidigare i
år bestämt att SK-kurser 2016 skulle upphandlas enligt samma avtal som för år 2015
vilket bland annat innebär att endast två
reumatologiska SK-kurser ges. Vi har haft
en dialog med kurshandläggare på Socialstyrelsen avseende det aktuella kursbehovet för våra ST-läkare. Socialstyrelsen
tog till sig våra önskemål och SK-kurserna
Reumatologisk immunologi och Reumatologisk farmakoterapi kommer att ges nästa år. I övrigt finns det några Akutmedicin
kurser samt Ledarskap-, Sjukvårdsorganisation- och Patientsäkerhet kurser att söka
för 2016. Kurserna är sökbara på Socialstyrelsens hemsida under hösten 2015. Ni
kan hitta mer information om de aktuella
SK-kurserna under ST-fliken på hemsidan.
Tack från oss!

YULIA STENNIKOVA
ST-läkarrepresentant
ANN KNIGHT
Utbildningsansvarig
6
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FRÅN STYRELSEN · Diagnostiskt prov

Diagnostiska provet
för ST 2015
Antalet ST läkare som skrivit det diagnostiska provet de senaste åren har
inte varit helt tillfredsställande.

D

et ser vi kanske som ett litet trendbrott i år. Med reservation för möjlig bristfällig inrapportering från
några orter verkar det som det totala antalet ST läkare som skrivit provet i år uppgår
till 60 stycken, av totalt angivet 82 anställda
ST läkare (2012 47 st, 2013 51 st, 2014 40 st).
Då totala antalet ST läkare är felaktigt låg
( jfr Tomas Bremells statistik februari 2015
då det totalt angavs finnas 101 ST läkare i
landet) blir andelen som skrivit provet i år
är ca 60%, med Norra regionen som klar le-

dande där 6/6 ST såväl skrivit provet som
haft genomgång med sin handledare! Gratulerar!
Passar nu på att påminna särskilt verksamhetschefer men också ST studierektorer att uppmana, uppmuntra och möjliggöra för alla ST läkare att skriva nästa
diagnostiska prov mars 2016. Kom ihåg att
SRF föreslagit att en ST läkare ska ha skrivit minst 4 diagnostiska prov under sin ST
tid för godkänd specialistexamen!

Uppsala 2015-09-12
Ann Knight

Välkommen

SRF´s STYRELSE 2015
Ralph Nisell
Ordförande
Reumatologiska Kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
Tel 08-517 760 93
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ST-KRÖNIKA · Sara Wedrén

Saras ST-krönika

Denna skribent har sedan sist utan bakläxa erhållit bevis på papper (av förvånande låg kvalitet, tunt och utan vattenstämpel) från Socialstyrelsen om uppnådd specialistkomepetens.

M

ed detta följde INTE någon USBsticka med facit på mina hittills
olösta patientfall, ingen uppdatering av de eventuella kunskapsluckor
som föreligger och inte någon bugfix för
de eventuella personlighetsdrag som inte
är direkt ändamålsenliga för en friktionsfri
och kostnadseffektiv sjukvårdsproduktion
inom det reumatologiska fältet. Icke desto
mindre finns det skäl att glädja sig eftersom
intyget innebär att studierektor Grewins
näsa för vad som krävs för att få damerna
på Enheten för behörighet på gott humor är
fortsatt exakt och intakt. (Bild 1)
Plötsligt känns det som om man är en del
av kliniken på ett helt annat sätt. Den är
min också, med alla fram- och baksidor. De
långa väntelistorna är också mina, bristen
på rum, vakanserna på sköterskesidan, de
skenande kostnaderna men också den goda
stämningen, vårt brokiga, trevliga och kompetenta kollegium. Massor av energi, framåtanda och idéer. De flesta dagarna känns
det som ett privilegium att vara en del av
detta. Andra dagar är det sömnstörande.
Den sammanfattande termen för vuxenblivandet på jobbet är nog ansvar. Men vem
har egentligen ansvar för vad? Hur benar
man ut vilka ansvar som man kan tillåta sig
att väckas av kl 04? Vilka surdegar bör man
för den mentala hälsan överlämna till dem
i vars arbetsuppgifter det ingår att äta protonpumpshämmare och betablockad om de
får jäsa över bänkskivan?
Eget ansvar
Jag har tänkt att man kanske ska börja inifrån och arbeta sig utåt. Vad är det som ingen annan kan eller vill ta ansvar för om inte
jag gör det? Där ligger de uppgifter som jag
inte kan avsäga mig och som kanske med
rätta bör visa tänderna under vargtimmen
om de missköts.
Jag har ansvar för mig själv och för vårdandet av mig själv som resurs, för den
stämning jag bidrar till, för det arbete jag
utför och för mina patienter. Ingen annan kommer att gå in och ta kommandot
så länge jag inte omyndigförklaras. Ingen
har tid eller möjlighet att kontrollera mitt
arbete och bevaka mina terapeutiska relationer, medicinska åtgärder eller min aktiva
expektans. Dessa ansvar måste vara mina,
ingen annans. Så långt känns det klart som
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korvspad. Sen är det en annan femma att
ansvar är kronan på myntet vars klave är
makt. För att man ska kunna ta fullständigt
ansvar för något måste man också ha makt
att påverka förutsättningarna.
Brist på personal
Förutom att göra mitt bästa för smidigt
samarbete och en trevlig stämning vet jag
däremot uppriktigt sagt inte vad jag ska
göra åt att det saknas kollegor och sköterskor. Det ligger utanför min makt. Alltså sover jag nog vidare när dessa problem bubblar upp till hjärnbarken på småtimmarna.
Förutom att göra mitt arbete så effektivt
som jag kan och bidra till att eliminera onödigt arbete finns ingen möjlighet för mig att
påverka köerna. Skulle jag börja slarva med
mina patienter för att hinna med fler besök
skulle jag ju avhända mig en uppgift som
ingen annan städar upp efter mig. Det finns
förädiska slukhål: ”Jo, det är okej att boka
några patienter till”. Vi klämmer in en på
lunchen, ringer några telefontider till, kanske tar de sista på söndag förmiddag (”Jo, vi
jobbar söndagar också, det är inget konstigt
med att jag ringer dig nu. Var inte orolig.”).
Här någonstans har man ju börjat släppa
ansvaret för sig själv som mänsklig resurs.
I ett solidariskt skattefinansierat system är det alltid ont om pengar. Systemet
innehåller mängder av balanspunkter mellan olika intressen, från makro- till micronivå, där ständig brist (på allt utom patienter och kaffe) är inbyggt i systemet och, intressant nog, utgör energin som håller allt
på plats. Man skulle troligen inte stå ut med
kroniskt suboptimala förhållanden och malande påminnelser om effektivisering om
det inte vore för det faktum att det är ganska vackert i sin byråkratiska gråhet att vi
strävar efter utmärkt och lika sjukvård till
alla. Dyr, men troligen prisvärd.

Bild 1.

Bild 2.

Glöm då inte, kära kollegor, att i detta
system, gäller ännu principen om att fippla
på sig sin egen syrgasmask först, innan man
försöker hjälpa andra. (Bild 2)
Sara Wedrén
ST-läkare
Karolinska Universistetssjukhuset
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Ioannis krönika

Onsdagen den 16 september 2015.

Om Europa och Grekland var ett par
Kommer du ihåg folkomröstningen i Grekland i våras? Om Europa och Grekland hade
varit ett par hade det sett ut ungefär så här:
Europa: Tar du hand om disken?
Grekland: NEJ.
Europa: Vad sa du?
Grekland: Varför bara disken, älskling?
Om fyra dagar är det val i Grekland. Igen.
Det känns som att det var igår när Alexis
Tsipras, som utlovade förändring, och hans
parti SYRIZA fick det grekiska folkets förtroende. Har du sett någon förändring? Det
har inte jag. Men nej, nu ska vi inte deppa.
På kryss bland kobbar och skär
Visst var det länge sedan du och jag pratades vid senast? Mycket har hänt sedan dess.
Jag har till exempel gått igenom doktorandens skräckstation som heter ”halvtidskontroll”. Det gick bra, det känns bra. Mina
handledare och jag fick höra att vi gör vettiga saker och vi fick grönt ljus att fortsätta.
Kul!
Efter sin halvtidskontroll vill man ha
semester. Vad ska man göra? Vart ska man
åka? Jag bestämmer mig för att inte åka till
Grekland denna sommar. Anledningen är
dels en nypa besvikelse på grund av händelserna där, dels att jag egentligen inte får
vistas i Grekland i mer än trettio dagar per
år. Armén betraktar mig som värnpliktsvägrare eftersom jag aldrig infann mig när jag
kallades till militärtjänsten. Vad blir det istället? Segling i Sverige!
Första stopp, Klintemåla! Härlig stämning med Bengt, Ann-Kathrin, Johan, Henrik och krönikören ombord på första kvällens middag. Redan dagen efter inser jag att
segling inte är att leka med. Det kan hända
saker till sjöss. Eller så råkade jag anmäla
mig till fortsättningskursen. Vi börjar med
en fin segling norrut men vinden blir snart
för stark och det första revet räcker inte. Vi
kämpar ett tag men tar till slut ner storseglet för att istället gå för motor. Där börjar
upplevelsen. Focken strular vid nedtagning
och i den friska vinden slås snabbt en reva i
fockens bakkant. Inte bra. Som tur är har vi
en genua som vi hissar upp utanför fladen
till Loftahammar.
Efter denna oroliga start har vi bättre tur
och vädret är med oss. Vi fortsätter norrut
och övernattar för det mesta i naturhamnar.
Vi lunchar dock i organiserade hamnar för
att friska upp oss med dusch och glass och

Solnedgången i skärgården som man ser den från båten. Svårslaget.

I Nice hamn är båtarna modell större och dyrare jämfört med de som seglade förbi oss på
ostkusten i Sverige.

för att ladda datorer och mobiler. Skärgårdens natur är svårslagbar och trots regn och
kyla mitt i juli känner jag mig uppfylld och
nöjd. Dels har jag upptäckt att jag gillar att
segla, dels har jag förälskat mig i skönheten
som skärgården bjuder på.
Trosa visar sig vara en mysig liten stad
som snabbt förför både mina ögon och mitt
hjärta. Vi tar en promenad genom staden,
men efter bara några minuter börjar det
regna. Det blir ett utmärkt läge för en glass
och den godaste chai latte jag någonsin
druckit i ett varmt och mysigt hamnkafé.
När vi har fikat klart får vi tillfälle att njuta
av en dubbelregnbåge över hamnen.
Nätterna i naturhamnarna är lugna,
ibland lite för lugna, på gränsen till mystiska. Utom den där sista natten i Lersundsudd i Myrängsflacket på Kymmendö. Efter
en god middag på temat ”hänt i veckan”
och ett par glas vitt lägger vi oss för att sova
vilket i natt visar sig vara en utmaning. An-

ledningen är att vi hör konstiga ljud under
natten. Nej, det är inte bara jag utan även
mina seglarkompisar hör ljuden. Det låter
som om en stor mängd småfiskar försöker
äta från skrovet. Kanske växer det alger
som smakar gott under båten? Jag hoppas
verkligen att det smakade gott så att vår offrade sömn inte bara gick till spillo.
Efter denna konstiga natt är det dags att
lämna båten till nästa gäng. Vi lägger till i
Karlslunds marina, söder om Dalarö, äter
en sista lunch ombord och städar ur båten.
Tack för en fin, ehuru något kall och solfattig vecka! Tack även för ett nyupptäckt intresse som jag gärna är med mer om framöver, nämligen segling. Kanske borde jag gå
en kurs i vinter och sikta på förarbeviset?
Tio dagar, fem länder, en bil, noll vila
Sommaren är inte slut och tankarna kring
semester har pendlat mellan Skottland och
den franska Rivieran. Vi har väntat med att
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boka resan vilket visar sig vara klokt eftersom valet blir enkelt efter den kalla seglingen. Det bär av mot Rivieran, så klart. Jag
har alltid varit förtjust i Frankrike, särskilt
sedan jag började läsa franska, någon gång
under mina tonår. Men nu är jag kär. Konceptet ”tio dagar, fem länder, en bil, noll
vila” blir en succé och ett minne för alltid.
Vi börjar i Nice och rör oss österut mot
Monaco och Italien, fram till Sanremo där
det enda badstället som är öppet och tillgängligt när vi väl är framme snart förvandlas till ett öppet disco, fullt av såväl galna
unga som minst lika galna äldre. Så många
vespor som jag ser där samlade på ett och
samma ställe har jag inte sett i hela mitt liv.
Men kul är det!
Tillbaka till Nice och en hel dag ägnas åt
två villor, den vackra rosa Villa Ephrussi
de Rothschild och den grandiosa grekiska
Villa Kérylos. Så kan man också bo, i lyx
och fröjd. Vi fortsätter längs med kusten
åt andra hållet genom Antibes och Cannes
mot Aix-en-Provence, Toulon, Hyères och
ett St. Tropez som överraskar glatt med sin
skönhet. Jag missar inte heller att sjunga
och dansa till ”Sur le pont d’Avignon” på
den berömda bron i Avignon. Jag missar
sällan chanser att göra bort mig.
Vi firar största delen av min födelsedag i
bilen under färden till Andorra i störtregn.
Frankrike visar sig inte vara lika solsäkert
som vi hade föreställt oss. Dessutom har vi
underskattat hur lång tid det tar att ta sig
upp genom Pyrenéerna. Vi kommer fram
till semesterns lyxigaste hotell klockan
fyra på morgonen. Det blir endast några få
timmars sömn innan klockan ringer och
påminner om att det är sista chansen för
bufféfrukosten. Den vill man ju inte missa.
Promenaden i Andorra la Vella kombineras
med shopping och jag köper en kabinväska
för att säkra att allt som inhandlas får åka
med på hemresan. Bra köp, trettio procent
billigare jämfört med hemma i Sverige.
Tack, Andorra!
En snabb sväng i Spanien, egentligen bara
för att kunna säga att vi har prickat av fem
länder under semestern, och snart tillbaka
till fransk mark. Pyrenéerna utlöser i sommardimman en oförklarlig attraktion som
leder till ett ”här ska det vandras”-löfte.
Men det får bli en annan gång, för nu måste
det bära av till Carcassonne. Francesca, en
nyrekryterad kollega från Italien, har tipsat
om staden och dess pittoreska borg. Det var
ett utmärkt tips! Francesca kan man tydligen lita på! Hon har koll på det mesta och
brukar imponera på mig med sina kunskaper i gammalgrekiska. Hon kan onekligen
mer gammalgrekiska än jag, utan någon
som helst tvekan.
Det vi inte har räknat med är att man inte
kan förvänta sig att hitta lediga hotellrum
på Marie himmelfärdsafton om man inte
har bokat lång tid i förväg. Vi snurrar runt
10
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Côte d’Azur. På riktigt.

Villa Ephrussi de Rothschild. Så kan man också bo!

Saint Paul de Vence. Mysig butik. Mycket syltprövning blev det för att välja ut den bästa!

ett bra tag innan vi inser att det bara finns
en enda lösning för denna natt. Det blir således övernattning i bilen, med himlen som
tak och vågornas brus som vaggvisa. Man
känner sig inte så fräsch när man vaknar på
morgonen, men allt går ju.
Menar du den om antifosfolipidant
kroppar?
Mycket resande blir det denna sommar och
fortsättningen följer samma mönster. Först
en tidig höstkongress inom SLE i Wien.
Vilken stad! Vackra byggnader vart man än
vänder blicken. Den stora överraskningen
är när man följt kartan och anlänt till stället
där kongressen äger rum för att inse att det
är själva Hofburg, ett palats i centrala Wien,
tillika ett före detta kejserligt residens. Idag
är Hofburg det officiella sätet för Österrikes
president. Det tar en stund att vänja sig vid
storheten och vid att hålla blicken rak mot
talarna och inte mot de underbara målningarna i taket.
Själva mötet är mycket bra. Jag har börjat

En söt kissemiss på ett franskt fönsterbräde
i La Turbie. Även katterna i Frankrike har stil
och elegans.

uppskatta småskaliga möten där man inte
behöver välja bland hundra olika sessioner
och temata. Här är det bara två parallella sessioner och valet blir oftast självklart
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Regn och dimma i Pyrenéerna. Kyrka i Andorra, på vägen tillbaka till Frankrike.

beroende på ens enskilda intressen. Därtill
är lagom lång tid avsatt för postervandring
utan stress.
För första gången har jag på mina egna
postrar en bild på mig själv som i tryck
blev större än vad jag hade tänkt mig. Pinsamt var det första jag tänkte på jag när jag
såg det, men det visar sig ha sina fördelar.
”Visst har du fler postrar?” är det första som
folk säger när de kommer förbi postern jag
har valt att stå vid. ”Ja, det har jag”, svarar
jag. ”Menar du den om antifosfolipidanti-

kroppar vid lupusnefrit?” ”Det vet jag inte”
blir svaret, ”men jag kommer ihåg din bild”!
Ok, kanske inte det man vill folk ska komma ihåg, men onekligen ett bra sätt för att
påbörja ett samtal.
Vi är ett stort gäng från Karolinska, nämligen Elisabet Svenungsson, Iva Gunnarsson, Cristina Anania och jag. Även Jakob
Gerhardsson var med, en relativt nyregistrerad doktorand i vår grupp som nu gör
sin AT i Kiruna. I ett försök att ”lura” unga
krafter till SLE-forskning har vi med oss två
läkarstudenter som gjorde sitt examensarbete hos oss i våras, nämligen Frida Söder
och Klara Amdahl. Trevligt och riktigt, riktigt kul!
Sista kvällen innan hemresan, precis när
jag känner att jag gett alla krafter jag har
och bestämt mig för en tidig kväll och en
lång natts sömn, har Cristina andra planer
för mig. Hon imponerar på mig med hur
mycket hon orkar gå och med den nyfikna natur hon är. Hon vill, som jag, se allt!
Kvällen avslutas med det sista åket i det stora Pariserhjulet på Prater innan stängning.
Cristina, tack för denna kväll! Det var en
finfin upplevelse!
Det som är lite synd är att kongressen i
Wien sammanfaller med Reumadagarna
i Tylösand. Mycket olyckligt eftersom jag
har postrar även där, men även för att Reumadagarna är ett bra tillfälle för att träffa
kollegor från hela landet. Nåväl, jag får sikta
på nästa gång i stället.

dagar senare bär det av till Tallinn på den
sedvanliga Get Together-kryssningen med
de nya läkarstudenterna. Innan taxin hämtar mig från Karolinskas huvudentré har
jag hållit ett föredrag vid autoimmunitetssessionen på det årliga mötet som Karolinska Institutet arrangerar tillsammans med
Mayo Clinic. Det blir min första gång att bidra till det mötet och jag gillar det mycket.
Elisabet Svenungsson från oss och Timothy
Niewold från Mayo Clinic håller i programmet. En trevlig, inspirerande diskussion i
avslappnad ton och samarbetsvänlig miljö,
precis som det ska vara. Efter kryssningen
missar jag inte att träffa Timothy, Elisabet
med flera på en båttur runt Stockholm ut
till Fjäderholmarna. Jag kan konstatera att
Stockholm har mycket att bjuda på om man
upplever det från en båt.
Jag hade egentligen tänkt skriva några få
rader den här gången men inser nu att det
blev långt. Jag sparar resten av mitt delirium till nästa nummer och uppmuntrar dig
att vidare läsa dels Saras krönika, dels ”Ur
vardagen” som i detta nummer bjuder på
ytterligare ett spännande fall från Linköping, men även stimulerande diskussioner
kring tidigare publicerade fall. Och förstås,
Karolinska är ju ”månadens enhet” i detta
nummer. Läs och njut!
Men framför allt, först och främst, sist
och bäst, glöm aldrig att le!

Mer kryss, fler kobbar, fler skär
Väskan behöver inte packas upp. Bara några

Ioannis Parodis
ioannis.parodis@karolinska.se

KATERINAS CARTOON · Katerina Chatzidionysiou
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REUMADAGARNA I TYLÖSAND · Per Lundblad

Reumadagarna 2015 i Tylösand
För första gången genomfördes de nya
Reumadagarna på hösten. SRFs ordförande Ralph Nisell hälsade välkommen
och uttryckte sin glädje över det stora antal deltagare som kommit till Tylösand. – I år är det rekord – idag har
vi 455 personer som står på deltagarlistan, sa han. Ralph tackade också organisationskommittén och dess ordförande
Boel Mörck som arbetat med kongressen, samt även sponsorerna som gjort
den möjlig. I egenskap som representant för den halländska reumatologin,
hälsade Annika Teleman också alla välkomna. Hon berättade lite om Hallands
historia.

Ö

ppningsföreläsningen hölls av Hans
Winberg från Leading Health Care.
Det är en svensk forskningsstiftelse
som ska främja forskning och kunskapsutveckling, relevant för styrning, ledning och
organisering av verksamheter inom hälso- och sjukvårdsområdet. Titeln på Hans
föreläsning var Gränsöverskridande värdeskapande i vården.
– Mycket av det som sägs om organisation, styrning och ledning bygger inte på
evidens, utan på traditioner, sa Hans inledningsvis.
Värde uppstår när man kombinerar olika
kunskaper, fortsatte han.
– Man kan inte styra med indikatorer.
Hur många man än har, kan de ändå inte
täcka alla enskilda möten med patienten.
Man riskerar också att jaga indikatorer
– för att få resurser – istället för att skapa
värde för patienten, ansåg Hans.
Att utveckla detaljerad styrning på distans är som att försöka leda ett barnkalas
per sms – hur många riktlinjer och indikatorer man än har, påpekade han och fick
många skratt.
Ett exempel på detta är en reumatiker
som behöver många olika kompetenser för
att hantera sin sjukdom och sitt liv. På så
sätt skapas ett värde för patienten.
– Vi måste alltså gå från en rollkultur till
en värdekultur, avslutade Hans.
Föregångare till SRQ
Från epidemiologi till klinik var rubriken på
nästa symposium, som var årets värdsymposium där tre företrädare från Halland
berättade om sin forskning.
Stefan Bergman arbetar för FoU Spenshult.
– Vi kallar oss fortfarande det, trots att vi
flyttat från själva sjukhuset till egna lokaler
år 2014, berättade han.
12
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Två starka forskningsfält för FoU Spenshult är dels klinisk forskning med personen i fokus, samt epidemiologi till stöd för
klinisk praktik. Tre projekt – BARFOT,
SpaScania och Epipain – var det som man
presenterade under symposiet. Maria Andersson inledde med att tala om BARFOT.
– Vi samlar in kliniska data, röntgen och
blodprov till en biobank, berättade Maria.
BARFOTs syfte är att verka för en förbättrad prognos för varje enskild patient
som insjuknar i RA, och för att skapa ett
strukturerat program för tidig diagnostik,
utvärdering och uppföljning.
– Vi syftar också till att utveckla nya metoder för bedömning av prognos och sjukdomsförlopp samt för utvärdering av be-

”Förbättrad prognos
för varje
enskild patient”
handlingseffekter, fortsatte Maria.
BARFOT var tidigt ute med att spara kliniska data i en databas för uppföljning och
forskning – och därmed en föregångare
till Svensk Reumatologis Kvalitetsregister
SRQ.
Tog reda på vad patienterna tyckte
Maria beskrev några områden där BARFOT
tillfört kunskap. Ett sådant område är den
medicinska behandlingen.
– Där kunde vi se att salazopyrin gav fler
biverkningar än metotrexat.

Maria Andersson, Stefan Bergman och Ann
Bremander

Att addera kortison till den vanliga DMARD-behandlingen medförde att
röntgen-destruktionen minskade och att
fler var i remission. Lågdos kortison inhiberar leddestruktion genom att påverka
MMP-aktiviteten, samt minskar aktiveringen av osteoklaster.
– Förekomst av reumatoid faktor (RF)
och antikroppar mot citrullinerade proteiner (ACPA) predikterar inte radiologisk
leddestruktion hos patienter som behandlats med kortison, sa Maria.
Ett annat område hon beskrev var extra-artikulär RA.
– Rökning och ”shared epitope” är starkt
associerad till extra-artikulär sjukdom.
Närvaro av reumatoida noduli vid baseline är en markör för extra-artikulärt engagemang och svår sjukdom, och är även en
prediktor för leddestruktion.
Maria berättade också att de funnit en
lägre incidens av ExRA hos patienter behandlade med anti-TNF.
Ann Bremander fortsatte med att berätta
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om SpaScania – en studie där man skapat
en longitudinell kohort bestående av patienter med spondylartrit för att studera
sjukdomens konsekvenser för individen
och samhället.
– Vi ville inte bara titta på registerdata,
utan också ta reda på vad patienterna själva
tyckte. Därför skickade vi ut ett frågeformulär till dem, förklarade Ann.
Kronisk generaliserad smärta har betydelse
Ann visade ett urval av de studier som sedan gjorts på de data de samlat in. När det
gällde komorbiditet vid AS visade hon att
kardiovaskulär sjukdom är vanligare hos
personer med AS jämfört med den vanliga
befolkningen.
– Depression är också vanligare förekommande – cirka 80 % för kvinnor och 50 %
för män.
När det gällde rökning visade det sig att
den som någon gång har varit rökare, ”ever
smoker”, hade sämre funktion, generell
hälsa och livskvalitet. De hade också mer
smärta, trötthet och större antal smärtområden. Ann underströk dock att detta är
självrapporterade data.
– Så uppmärksamma i kliniken den ökade risken för komorbiditet vid AS, och glöm
inte att fråga om ångest och depression, rekommenderade hon.
Hon påpekade också, med stöd av SpaScania, att kronisk generaliserad smärta
spelar roll, och att patienter med U-Spa
(odifferentierad spondylartrit) och PsA
mår minst lika dåligt som de med AS.
– Coacha levnadsvanor, och glöm inte de
unga kvinnorna och deras fysiska aktivitetsnivå, var Anns budskap.
Vanligt med långvarig smärta
Avslutningsvis talade Stefan Bergman om
Epipain, en studie om smärta som startade
1995.
– Vi skickade då ut en enkät till 3928
hallänningar, gjorde en registerkoppling
och kliniska undersökningar. Nya enkäter
skickades sedan ut 1998, 2002, 2007 och är
planerad nu år 2015.
Smärta delas i Epipain upp i tre kategorier:
Ingen kronisk smärta (NCP), definieras
som smärta under mindre än tre månader.
Kronisk regional smärta (CRP) definieras
som varande tre månader eller mer och
gäller alla kombinationer av smärta som
inte uppfyller kriterierna för generaliserad. Slutligen kronisk generaliserad smärta (CWP) som varar tre månader eller mer
och är generaliserad enligt kriterierna för
fibromyalgi.
– Vi fann att långvarig smärta är mycket
vanligt! 35 % uppgav muskoskeletal smärta som varade längre än tre månader. 11 %
hade CWP och 24 % CRP. RA stod för 0,5 %
14
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i fynden i Epipain, sa Stefan.
Hans slutsatser var att långvarig smärta
är sällan lokal – därför bör man använda en
smärtfigur i kliniken för att fånga upp helheten.
– CWP är vanligt, och måste beaktas i kliniken. Dessa patienter har en sämre prognos, och måste ha mer insatser tidigt.
CWP har andra bestämningsfaktorer än
akut smärta, och måste ses i ett biopsykosocialt perspektiv vilket kräver teamarbete.
– CWP predikterar en fördubblad risk för
allvarliga medicinska tillstånd som kräver
sjukhusvård. Var därför uppmärksam på de
som ”bara” har smärta, avslutade Stefan.
Antikroppar åter i fokus
Hur immunsystemet kontrollerar ben var
ämnet för Nanna Svartz-föreläsningen som
gavs av Prof Georg Schett, Universitetet i
Erlangen-Nuremburg, Tyskland.
Han inledde med att tala om patogenesen för RA, och beskrev de trender som rått
inom forskningen. Under 50-talet intresserade man sig mycket för antikroppar, 70och första halvan av 80-talet dominerades
av T-celler. Därefter följde ett intresse för
cytokiner och från 90-talets mitt koncentrerades det på genetik.
– Men nu är det intressant att antikropparna åter står i fokus. Vi har mycket bättre
verktyg, och jag tror också att det kommer
komma andra trender i framtiden, sa Prof
Schett.
Även om vi kan behandla inflammationen bra idag, så blir vi inte av med autoimmuniteten, påpekade han vidare.
– Och jag tror inte att reumatid faktor
(RF) är en oskyldig åskådare till RA.
Prof Schett fortsatte med att beskriva
interaktionen mellan ACPA och RF vid
RA-medierad förlust av ben.
– ACPA är känt som en faktor för dålig
prognos. ACPA känner igen citrullinerade
proteiner – det sker via PAD-enzymer.

Georg Schett

ACPA framkallar differentiering av osteoklaster
Antikropparna RF och ACPA förekommer
långt före diagnos av RA. Det förklarar
antagligen varför RA-patienter med ACPA-positiv RA har större benförlust.
– Små erosioner förekommer före debuten av artrit, framför allt i kortikalt ben.
Prof Schett visade en bild på en klippa
som stack upp ur vattnet vid en strand, och
som var tagen för 100 år sedan. Sedan visade han en bild tagen på samma plats idag,
och där klippan inte längre fanns kvar – den
var borteroderad.
– Det här illustrerar begreppet ”havet av
cytokiner” på ett bra sätt!
Alla inflammatoriska sjukdomar leder
till benförlust – inte endast RA, underströk
Prof Schett och visade bilder av effekten av
inflammatorisk tarmsjukdom på ben.
I sin summering konstaterade han att
antikroppar som RF triggar benförlust via
en Fc-medierad stimulering av osteoklaster.
– ACPA framkallar differentiering av osteoklaster.
Benerosion vid RA beror på stimulering
av benabsorberande osteoklaster som beror
på autoantikroppar och cytokiner.
– Observationen att denna benförlust fö-

REUMADAGARNA I TYLÖSAND · Per Lundblad

taldos, 0,02 miliSivert.
– En DECT-maskin kostar som två ”vanliga” CT, och finns på många sjukhus.
Granskningstiden är mellan 5 och tio minuter, och kostar 2865 kr för båda fötterna.
Hon avslutade med en vidareutveckling
av en gammal slogan: ”When in doubt,
think of gout. When in doubt of gout –
think DECT”.

Lennart Jacobsson, Ylva Aurell, Meliha Kapetanovic och Mats Dehlin

rekommer innan det kliniska förloppet vid
RA startar är intressant. Det kan bidra till
att förhindra att sjukdomen bryter ut – och
även till hur den ska behandlas, avslutade
Prof Schett.
Behandlingen kan återupptas
Under Reumadagarna genomfördes två
satellitsymposier, tidigt på morgonen innan det ordinarie programmet började. Det
första av dessa var sponsrat av Abbvie, och
handlade om dosnedtrappning och utsättning. Prof Philip Conaghan från Storbritannien föreläste.
Han började med att beskriva begreppet
Treat-to-target som en fundamental strategi.
– Då är en tät monitorering av patienten
essentiellt, och när målet med terapin har
uppnåtts ska sedan patienten bedömas var
tredje månad, underströk Prof Conaghan.
Ett antal studier visar att det är ofta som
patienten får recidiv vid utsättning, och
han gick igenom flera av dessa.
– Men studien PRESERVE visar att en
dossänkning fungerar betydligt bättre, jämfört med utsättning. Det var mycket liten
radiologisk progression i de tre armarna
(50 g ETN + MTX – 25 mg ETN + MTX –
Placebo + MTX), dock lite mer i placeboarmen, sa Prof Conaghan.
En holländsk randomiserad studie för
utsättning av TNF-inhibitorer (POET) för
patienter i stadig remission, alternativt låg
sjukdomsaktivitet visade att de patienter
som fick sin TNF-inhibitor utsatt fick en
högre förekomst av skov. Mediantiden till
första skov var 24 veckor.
– Men POET visade också att det är möjligt att återstarta behandlingen och ”ta
igen” det patienten förlorat. Mediantiden
till att de kommit tillbaka till ett DAS28-värde under 3,2 var 12 veckor, påpekade han.
Prediktorer för skov vid utsättning saknas
POET visade också att patienter med ultraljudsfynd av artrit i en eller flera leder löpte
störst risk att drabbas av skov.
I sin sammanfattning konstaterade Prof

Conaghan att EULARs rekommendationer föreslår en dosminskning för patienter
i upprätthållen remission – men att en tät
monitorering och säkerställande av att målet uppfylls genom hela sjukdomsförloppet
är nödvändigt.
– För närvarande finns det inga tillförlitliga prediktorer för vilka patienter som
kommer att få skov vid dosminskning. Imaging är ett bra sätt att följa patienten på –

”...det är möjligt att återstarta
behandlingen och ”ta igen” det
patienten förlorat”
framför allt ultraljud med Power Doppler.
Det är troligen det som används mest i den
kliniska vardagen. En pågående studie –
PREDICTRA – syftar till att identifiera
RA-patienter som inte ska selekteras för
dosminskning, avslutade Prof Conaghan.
DECT för bilddiagnostik vid gikt
Ett temasymposium ägnades åt gikt. Mats
Dehlin, Sahlgrenska, inledde med att berätta att vårdkonsumtionsdatabasen VEGA
identifierar 34079 patienter med giktdiagnos från år 2000 – 2012 i Västra Götalandsregionen.
När det gäller förebyggande behandling
är det bra för smärta.
– Men data om njuren i det här sammanhanget har vi inte – påverkan på hjärta/kärl
är också okänd. Patienter med gikt dör tidigare, men om behandling skulle ändra på
det är också okänt, konstaterade Mats.
Radiolog Ylva Aurell, Mölndal, talade om
aktuell bilddiagnostik vid gikt – tidiga erfarenheter av Dual Energy CT (DECT).
Hon visade bildexempel på typisk klinisk
gikt. DECT använder sig av två olika rörspänningar (energier) vid undersökningen.
– Med särskild mjukvara kan specifika
vävnadsegenskaper framställas – t.ex. kalk
och uratkristaller, förklarade hon.
Metoden ger en stråldos cirka 10 ggr konventionell röntgen – men ändå en liten to-

Studier på prediktorer behövs
Lennart Jacobsson, Sahlgrenska, talade om
mikroskopi vid gikt, och gav några praktiska tips.
– Det ska helst vara ett färskt prov. Leukocyter lyserar successivt, men kristaller finns dock kvar under dagar och t.o.m.
veckor. Ser man uratkristaller är det patologiskt! De ska inte finnas i vävnad.
Förstoringsgraden ska vara totalt 1000
gånger – variera mellan objektiv med 10
respektive 40 gångers förstoring. Centrifugera helst preparatet – men om det finns
mycket kristaller kan man undersöka utan
centrifugering.
Lennart höll med Ylva om att DECT förmodligen den bästa diagnostiska metoden
– efter mikroskopi.
– Urat visualiserat med DECT är sant.
Det är det vi ser, slog han fast.
DECT ökar därigenom våra möjligheter
att diagnostisera gikt tidigt, och i oklara fall
av artrit.
– Men longitudinella studier av patienter
med hyperurikemi behövs för att identifiera prediktorer för utveckling av klinisk gikt,
avslutade Lennart.
Meliha Kapetanovic, Lund, presenterade
olika patientfall. Efter varje presentation,
fick publiken rösta om olika behandlingsalternativ. Efter omröstningen redogjorde
hon för den evidens som föreligger för de
olika alternativen.
Symposiet avslutades med att samtliga
talare tog plats på scenen för diskussion
och för att svara på frågor från publiken.
Tre nya subgrupper av myosit
Nästa temasymposium hade rubriken Nya
möjligheter till diagnostik och behandling av
myosit.
Ingrid Lundberg, Karolinska, talade om
nya subtyper av myosit – ofta är dessa kopplade till upptäckten av nya antikroppar. En
av dessa är antisyntestassyndrom (ASS).
Hon beskrev ett patientfall med den kliniska bild som kallas ASS.
Ett annat patientfall ledde in Ingrid på
immunmedierad nekrotiserande myopati.
Det är en nekrotiserande myopati utan
andra histopatologiska tecken på polymyosit. Nästa fall var klinisk amyopatisk dermatomyosit.
– Så förutom de gamla klassiska subgrupperna, har vi fått åtminstone tre nya, konstaterade Ingrid.
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Det finns få kontrollerade studier på farmakologisk behandling av myosit. Men rituximab gav underlag till en placebo-kontrollerad studie – RIM – på patienter med
refraktär adult och juvenil myosit och adult
polymyosit.
– Crossoverdesignen – som har blivit
mycket omdiskuterad – innebar att alla
patienter fick aktiv behandling. Rituximab
vecka 0/1 eller vecka 8/9. 200 patienter
ingick, och primär endpoit var tid till uppnådd definition av förbättring, förklarade
Ingrid.
De primära och sekundära endpointen
uppnåddes inte. Men 83 % av patienter med
refraktär adult och juvenil myosit uppnådde definitionen av förbättring. En signifikant kortisonbesparande effekt sågs vid
studiens slut.
– Anti-Jo-1 och anti-Mi-2 antikroppar var
prediktorer för responders. Det kan vara
något att tänka på om man funderar på Rituximab, sa Ingrid.
Lovande nya behandlingar för kliniska
subgrupper
ARTEMIS är en studie på adult dermatomyosit (DM) och polymyosit (PM). 20
patienter – 9 DM och 11 PM – randomiserades till tidig eller fördröjd behandling, 10
mg/kg abatacept intravenös infusion.
– 47 % av patienterna uppnådde definitionen av förbättring efter sex månaders
aktiv behandling. Tre månader efter studiestarten hade 50 % av patienterna med aktiv
behandling förbättrats, att jämföra med 14
% i den fördröjda behandlingsarmen. Vi såg
ingen skillnad mellan DM och PM. Ytterligare studier behövs, och BMS diskuterar nu
detta, berättade Ingrid.
Hennes summering var att debutsymptom för myosit är RA-lik artrit, ILD, hud
eller muskelsvaghet. Nya subgrupper associerade med myositspecifika antikroppar
kan leda till en ökad förståelse av sjukdomsmekanismer.
– I nya behandlingsstudier – klassificera
patienter efter autoantikroppar.
Blockering av B-celler och T-celler är lovande nya behandlingar i distinkta kliniska
subgrupper.
– Vi behöver nationellt och internationellt samarbete för att utveckla behandlingen för patienter med myosit, konstaterade Ingrid.
Patienter med anti-SRP svarar dåligt på
behandling
De olika antikropparna och kliniska fenotyperna vid inflammatorisk myosit sammanställdes av Johan Rönnelid, professor i klinisk immunologi vid Uppsala universitet.
– Sammanfattningsvis kan man titta på
klinisk fenotyp, sa han och presenterade
en lista: ASS – Jo-1, PL7 och PL12. Juvenilt
inträde i sjukdom: NPX2 och TIF1γ – de16
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samma gäller även för malignitet. Nekrotiserande myopati: SRP och HMGCR.
– Patienter med anti-SRP svarar tyvärr
dåligt på behandling, sa Johan.
Amyopatisk sjukdom: MDA5 och SAE.
Överlappssyndrom: PmScl, Ku och RNP.
ILD: MDA5, anti-syntetas och överlappande antikroppar. Hudsjukdom och sår:
NXP2 ( juvenil), TIF1γ och MDA5.
Utred lungengagemang vid myosit
Myosit kompliceras ofta med interstitiell
lungsjukdom (ILD). Lungmedicinare Göran Tornling, Karolinska, berättade mer om
sjukdomen.
– Litteraturen kring myosit och ILD har
mer än tredubblats de senaste 15 åren, påpekade han.
Prevalensen för ILD vid myosit rapporteras mellan 20 – 80 %, och spannet förklarade Göran med att metoden för ILD-diagnos
är avgörande för uppskattning av prevalens.
– ILD är associerad med hög morbiditet
och mortalitet.
När det gäller behandlingen av myosit-associerad ILD, ansåg han att en stegvis
ökande behandling – i brist på kontrollerade studier – kan vara ett alternativ.
– Vad jag skulle säga som lungmedicinare är att börja med kortikosteroider, sedan
immunsuppressiva läkemedel som cyklofosfamid, ciklosporin eller takrolimus. Sista
alternativet är biologiska läkemedel.
I sin sammanfattning påpekade Göran att
vi under senare år fått en ökande förståelse
av komplexa fenotyper avseende anti-syntetas antikroppar, klinisk presentation av
muskel- och hudengagemang samt olika
typer av ILD.
– Patienter med myosit bör utredas för
lungengagemang – vid diagnos, regelbundet under sjukdomsförloppet och vid nytillkomna lungsymptom eller generella aktivitetstecken.
Vid snabb progress av lungengagemang
kan experimentell farmakologisk behandling övervägas.
– Och träning kan hjälpa patienten att
hantera sina lungsymptom – man kan träna
upp lungorna, avslutade Göran.

Alla myositpatienter bör träna
– Totalt har 26 studier på träning vid
myosit genomförts, det har varit stor aktivitet, berättade sjukgymnast Helene Alexanderson, Karolinska.
Det finns inga tecken på ökad sjukdomsaktivitet eller muskelinflammation som resultat av träning. Nya data indikerar att träning kan minska sjukdomsaktivitet och inflammation, fortsatte hon.
– Alla studier – inkluderande personer
med PM och DM – indikerade bättre funktion och livskvalitet. Viss evidens indikerar
också positiva effekter av träning på styrka
och funktion.
Baserat på detta, ansåg Helena att samtliga patienter med myosit bör träna – anpassat utefter sjukdomsaktivitet, trötthet och/
eller smärta. Träningsrekommendationer
för etablerad PM eller DM skiljer sig inte
från träningsrekommendationer för friska.
– Så länge man mår bra av sin träning, så
är det bra!
Smärta vid tidig RA en varningssignal
Smärta vid RA var rubriken på nästa temasymposium.
– Vi har traditionellt ansett att smärta är
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kopplad till inflammation – men nya fynd
visar att smärtan finns kvar, även när vi är
duktiga på att behandla inflammationen,
inledde Ralph Nisell som var moderator.
Jon Lampa, Karolinska, beskrev hur artrit påverkar smärtsignalering – inflammationen påverkar nociceptorer nära leden.
– Smärtutvecklingen är dynamisk vid RA
och utvecklas med sjukdomsdurationen.
En studie har visat att efter ett år så är känsligheten ökad vid inflammationsområdet,
men inte vid andra områden. Men efter fem
år har känsligheten ökat även där, sa Jon.
Kvarstående smärta vid tidig RA associerar med ökad risk för senare generaliserad
smärta.
– Vi måste göra allt för att förhindra utvecklingen till generaliserad smärta. Det
finns ett ”window of opportunity” det första året, underströk Jon.
Långvarig generell smärta och fibromyalgi är vanligt vid RA, fortsatte Stefan Bergman.
– All smärta kan inte förklaras av ledsjukdomen – biopsykosociala faktorer interagerar med varandra.
Ett högt DAS28 ska tas på allvar även vid
låg grad av inflammation – det indikerar
ett obehandlat smärtproblem, och medför
en större risk för allvarliga komorbiditeter,
fortsatte Stefan.
– Det föreligger ett behov av en insats
från ett team för att uppnå ”remission”.
Riskpatienter kan hittas på ett enkelt sätt
genom att de har hög VAS smärta redan vis
sjukdomsdebuten, summerade han.
Identifiera smärtan och hitta strategier
är viktigt
Professor Tuulikki Sokka-Isler, Jyväskylä,
Finland, tryckte på vikten av att man ska
fråga patienten.
– Patientens egen rapport är mer giltig,
precis och reproducerbar jämfört med beskrivande rapporter i medicinska journaler.
Fråga om patienten har någon smärta, om
denne har mer eller mindre smärta jämfört
med förra besöket, uppmanade hon.
Tuulikki beskrev också hur teamet runt
patienten med tidig RA i Finland ska vara
sammansatt, och vilka uppgifter de olika
medlemmarna har.
– Försök att förstå om patientens
smärta är inflammatorisk eller icke-inflammatorisk, och agera därefter. Lär av dina
egna patienter!
Sjukgymnast Sofia Hagel, Lund, talade
om smärta och rehabilitering vid RA.
– Smärta och trötthet (fatigue) är bland
de sjukdomskonsekvenser som patienterna
upplever som mest begränsande, sa Sofia.
Även vid ”lägre” smärtnivåer påverkas
funktion och delaktighet. Smärta, trötthet
oro och rädsla samt fysisk funktion påverkar varandra.
– Sjukgymnast, arbetsterapeut och kura18

ReumaBulletinen Nr 106 · 5/2015

Stefan Bergman, Jon Lampa, Tuulikki Sokka-Isler och Sofia Hagel.

tor undersöker, behandlar och coachar. Patienten behöver undervisning – coachning.
Klinisk evidens och vetenskaplig evidens
för de olika delarna av teamets arbetsuppgifter är ökande, påpekade hon.
Hennes budskap var att det är viktigt att
identifiera smärtan och hitta strategier för
individen.
– Man måste identifiera patienter i riskzonen för att utveckla generaliserad smärta!

”Vi behöver pålitliga biomarkörer för att beräkna utfallet
av behandlingen”

ACPA en markör vid behandling med
biologiska läkemedel
Den allt mer framträdande betydelsen av
ACPA var ämnet för det andra satellitsymposiet under Reumadagarna. Det var
sponsrat av Bristol-Myers Squibb.
Moderator Solbritt Rantapää Dahlqvist,
Umeå, inledde med att tala om ACPA och
hur antikroppen förknippas med utvecklandet av RA.
– ACPA är relaterat till utvecklingen av
den radiologiska progressionen av sjukdomen, sa Solbritt.
Jeremy Sokolove, Stanford University,
USA, talade om interaktionen mellan T-celler och B-celler.
– Det är inte bara dendritiska celler som
presenterar antigen för T-cellen – B-celler
gör det också, påpekade han.
Många reumatiska sjukdomar karaktäriseras av autoantikroppar, så väl som flera
andra organspecifika autoimmuna tillstånd.
Det är interaktionen mellan T- och B-celler som driver produktionen av autoantikroppar.
– T-celler kan också förvärra de patogena
effekterna av autoantikroppar, fortsatte Dr
Sokolove.
AMPLE-studien är den första som testat två biologiska DMARD (abatacept och
adalimumab) tillsammans med metotrexat.

Studien visade att båda dessa hade större
effekt på patienter som var ACPA-positiva.
– Hög titer av ACPA vid baseline korrelerade med bättre DAS28 och HAQ med abatacept – men inte med adalimumab, summerade Dr Sokolove AMPLEs fynd.
Senare tids observationer pekar mot att
närvaro av ACPA kan tjäna som en biomarkör för behandling med abatacept, summerade han.
ACPA – en användbar markör
Med hjälp av register och studier fortsatte
Carl Turesson, Malmö, med att beskriva
hur ACPA och T-cells-modulation fungerar
i klinisk praktik.
– ACPA har hög specificitet för RA, och
förekommer innan sjukdomsutbrottet,
konstaterade Carl.
Anti-CCP och RF är associerat med en
längre drug survival hos patienter som behandlas med abatacept. Seropositiva patienter har även bättre utfall av rituximab,
och möjligen tocilizumab.
– ACPA är en användbar biomarkör för
RA – men också en användbar biomarkör
för att förstå patogenesen vid RA. Det är
dessutom en användbar biomarkör för att
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ökad risk för att utveckla cervixdysplasier,
men inte invasiv cervixcancer.
– Jämfört med bionaiva kvinnor med RA,
löper de kvinnor som inleder behandling
med anti-TNF ökad risk för att utveckla
höggradiga dysplasier och invasiv cervixcancer – frågan är om det är en sann riskökning eller selektion, summerade Hjalmar.

Dag Leonard, Uppsala, Mikael Brink, Umeå, Angelina Bernardi, Göteborg, Lena Innala, Umeå
och Hamed Rezaei, Karolinska presenterade sina avhandlingar.

styra hur man ska behandla RA i den kliniska vardagen, summerade Carl.
I sin avslutande summering, sa Solbritt
att vi behöver pålitliga biomarkörer för att
beräkna utfallet av behandlingen.
– Närvaro av ACPA och IgM-RF kan hjälpa oss med det, slog hon fast.

– totalt, men även för män och kvinnor separat.
– Medianvärdet för prevalens i Europa är
0,19 % för AS. I epidemiologiska studier är
AS 2 – 3 gånger vanligare hos män, berättade Lennart.
Det resultat han kunde rapportera var att
studien funnit en prevalens av kliniskt diagnostiserad AS på 0,18 % i Sverige år 2009.
Man hade också kunnat konstatera en
skillnad mellan olika sjukvårdsregioner –
högst i norr och lägst i Stockholm.
– Det föreligger geografiska och socioekonomiska skillnader. Dessa skillnader
behöver undersökas för att se i vad mån de
kan förklaras av genetiska, och fortfarande
okända miljöfaktorers, inverkan.
Man fann även könsskillnader beträffande sjukdomsuttryck och farmakologisk behandling.
– Med en tendens till att kvinnor oftare har perifer artrit och psoriasis, samt
mer kortison och mindre behandling med
TNF-inhibitorer, summerade Lennart.

Geografiska och socioekonomiska skillnader för prevalens av AS
Av de postrar som skickats in till Reumadagarna, valdes åtta ut av professorskollegiet
för muntlig presentation. Under ett symposium presenterades dessa.
En av dem som framträdde med sitt arbete var Aladdin Mohammad, Lund. Han
presenterade en populationsbaserad studie
där man undersökt frekvensen av komorbiditet vid ANCA-associerad vaskulit (AAV).
Syftet var att jämföra denna frekvens med
bakgrundsbefolkningen.
– Vi fann att patienter med AAV lider av
en högre frekvens av komorbiditeter och
allvarliga infektioner. Man bör ha detta i
åtanke när man planerar och ger vård till
dessa patienter, summerade Aladdin.
Lennart Jacobsson presenterade en nationell registerstudie där man beräknat den
nationella prevalensen av kliniskt diagnostiserad AS i Sverige år 2009. Studien syftade också till att karaktärisera sjukdomens
fenotyp och behandlingen av AS-patienter

Anti-TNF och risk för cervixcancer
Immunosuppression är en etablerad
riskfaktor för virus-associerad cancer.
TNF-hämmare kan påverka kroppens försvar mot virusinfektioner – men det är
oklart om dessa ökar risken för virus-associerad cancer, såsom cervixcancer. Följsamhet till screening är den viktigaste riskdeterminanten för cervixcancer.
Detta var bakgrunden till en studie presenterad av Hjalmar Wadström, Karolinska.
Den syftade till att jämföra följsamheten
till cellprovstagning/cervixcancerscreening, risken för cervixdysplasier och risken
för cervixcancer mellan kvinnor med RA
som startar behandling med TNF-hämmare, kvinnor med RA som är bionaiva och
bakgrundsbefolkningen.
– Vi fann att följsamhet till screening inte
skiljer sig markant mellan kvinnor med
RA och bakgrundsbefolkningen, berättade
Hjalmar.
Han sa också att kvinnor med RA löper

Helena Enocsson, Linköping och Anna Svärd,
Falun presenterade sina avhandlingar.

Lipidmetabolismen annorlunda hos RApatienter
RA-patienter har ökad mortalitet och morbiditet i kardiovaskulär sjukdom. Traditionella riskfaktorer spelar stor roll. Intermediatjockleken (IMT) är ett tidigt tecken
på ateroskleros, men det är ingen skillnad
i IMT vid sjukdomsdebuten – men en mer
tydlig skillnad under uppföljning, förklarade Anna Södergren, Umeå.
Hon presenterade en uppföljningsstudie
fem år efter debut, där man jämfört lipidprofil och IMT hos RA-patienter med kontroller.
– Vi ville se om det fanns ett samband
mellan lipidprofil och IMT, förklarade
Anna.
Studiens slutsats var att lipidmetabolismen skiljer sig mellan de båda grupperna.
– Den ändras över tid, och vi kunde konstatera ett samband med utvecklingen av
ateroskleros, rapporterade hon.
suPAR speglar organskada
Ett stående inslag på Reumadagarna är
symposiet med rubriken Axplock avhandlingar. Här presenterar en del av dem som
under året har disputerat delar av sina arbeten. Eftersom dessa var 11 till antalet, följer här ett ”axplock bland axplocken”.
Michele Compagno, Lund, beskrev studier på anti-dsDNA antikroppar och andra
potentiella biomarkörer vid SLE.
– Mina take-home messages är att antiDNA positivitet hos patienter med symtom
från rörelseapparaten har låg reproducerbarhet och är av lågt diagnostiskt värde. De
ger ingen prediktion av framtida SLE, men
är associerade med nefrit och pleurit, sa
Michele.
Helena Enocsson, Linköping, beskrev
biomarkörer och mediatorer vid SLE.
– Ingen enskild biomarkör för SLE speglar aktivitet och inflammation. Det krävs
en sammanvägning av olika variabler, som
labb och symptom. Det är också svårt att
skilja mellan pågående aktivitet och permanent skada, konstaterade Helena.
Hon beskrev även suPAR (soluble urokinase plasminogen activator receptor). Frågan är om suPAR är en bra biomarkör vid
SLE?
– Ja, suPAR speglar inte sjukdomsaktiviteten – men det speglar graden av organskada, besvarade Helena sin egen fråga.
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IRF8 nyupptäckt riskfaktor
Dag Leonard, Uppsala, hade studerat olika mekanismer som ligger bakom kardiovaskulär sjukdom vid SLE.
– Kärlbilden för unga kvinnor med SLE
liknar den som ses hos 30 år äldre kvinnor.
Ultraljudsmätning av intima och media kan vara en bra metod att identifiera
SLE-patienter med ökad kardiovaskulär
risk, sa Dag.
Han berättade också att SLE-patienter
med STAT4 riskgenvarianten har ökad risk
för att drabbas av stroke och/eller TIA.
Denna ökade risk kan vara medierad via
fosfolidantikroppar.
– Vi har identifierat en ny genetisk riskfaktor för ischemisk hjärtsjukdom vid SLE:
Patienter med genvarianten IRF8 hade
aterosklerotiska förändringar i halskärlen,
fortsatte han.
Dag avslutade med att berätta att aktiverade T-celler från SLE-patienter förstärker
produktionen av IFN-alfa, och därför kan
ha en viktig roll för att förstärka interferonproduktionen vid SLE.

och benförlust i experimentell artrit.
– I kollagen-inducerad artrit så kan lasofoxifen och bazedoxifen likt östrogen
minska frekvensen och svårighetsgraden
av artrit, minska mikroskopisk synovit samt
ben- och broskerosioner och öka densiteten
av trabekulärt ben, sammanfattade Angelina.

Lasofoxifen och bazedoxifen
Olof Berggren, Uppsala, konstaterade att
IFN-alfa är normalt inducerat av virus. Den
främsta producenten av IFN-alfa är den
plasmacytoida cellen (pDC).
– SLE och andra autoimmuna sjukdomar
uppvisar en IFN-signatur. Flera gener i typ
I IFN är associerade med SLE, sa Olof.
Angelina Bernardi, Sahlgrenska, hade
undersökt hur lasofoxifen och bazedoxifen
påverkar B- och T-celler. Hon rapporterade
att båda dessa hämmar – likt östrogen – utvecklingen av B-celler. Hon hade gått vidare och undersökt vilka effekter lasofoxifen
och bazedoxifen har på ledinflammation

MSUS ökar den diagnostiska säkerheten
Hamed Rezaei, Karolinska, hade bl.a. funnit att majoriteten av patienter med tidig
RA, och som svarade bra på metotrexat,
fortsatte att må bra under de första två åren.
– Men radiologisk progression var förvånansvärt hög hos en del av dessa patienter
med klinisk remission, avslöjade han.
Hamed talade också om användbarheten
av muskoskeltalt ultraljud vid bedömning
av patienter med misstänkt inflammatorisk
ledsjukdom.
– Reumatologisk ultraljudsundersökning
för dessa patienter ökar den diagnostiska
säkerheten signifikant. Därför är tekniken

Jonas Karlsson Wallman, Lund, Michele Compagno, Lund, Olof Berggren, Uppsala och Jonas
Eriksson, Karolinska presenterade sina avhandlingar.

mest värdefull för patienter med diagnostisk osäkerhet, summerade Hamed.
Två tredjedelar av alla SSc-patienter har
dysmotorik i esofagus
Fortbildning var temat för den sista dagen.
Gastroenterolog Hans Törnblom, Sahlgrenska, talade om Systemisk skleros (SSc) och
övre gastrointestinala kanalen – utredning
och behandlingar.
– SSc är en svår sjukdom att behandla –
inte bara i mag-tarmkanalen, konstaterade
han.
Det är vanligt att patienter med SSc har
symtom i mag-tarmkanalen.
– Dock av varierande svårighetsgrad –
men en väsentlig grupp har stora besvär.
Upp till 75 % av patienter med SSc har
inte fullvärdig nutritionsstatus. Att ha samtidiga depressionssymptom påverkar, och
är därför viktigt att förebygga.
– Då är det viktigt att man som reumatolog eller gastroenterolog inte ”checkar ut”,
och patienten känner sig överlämnad till
psykologen, påpekade Hans.
SSc affekterar ofta glatta muskeldelar i
esofagus med fibros, vilket ger besvär med
peristaltiska aktiviteter. Två tredjedelar av
patienterna har dysmotorik i esofagus.
– Men många av patienterna klarar detta
bra – om de inte ligger och äter. Rikligt med
vätska och födans konsistens har stor betydelse för hur stora problemen är.
Ungefär hälften av SSc-patienter har
gastropares – dvs. långsam magsäckstömning.
– Sätt då ut mediciner med negativa effekter – opiater, antikolinergika och GLP-1
analoger. Bedöm sedan diagnosen igen.
Den viktiga delen är sedan att optimera
den icke-farmakologiska behandlingen. Det
finns svag evidens för läkemedelsbehandling, och den är baserad på gamla studier.
Amerikanska rekommendationer om läkemedel vid gastropares
Kostbehandling för gastropares innebär
mindre måltider med ett ökat måltidsantal.
Man strävar efter liten partikelstorlek,
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Aladdin J Mohammad

Hjalmar Wadström

Anna Södergren

fettreduktion, fiberreduktion och ger näringstillskott i form av dryck.
– Det är det här dietisten kommer att tala
med patienten om, och det är bra för oss
doktorer att känna till, fortsatte Hans.
Han beskrev de olika tekniker som
gastroenterologen använder sig av för att
utreda GI-besvär hos SSc-patienter.
– Det är inte meningsfullt att utreda med
de metoder jag beskriver om patienten
ännu inte utretts avseende annan organpatologi – såsom endoskopi, radiologi och
histopatologi – som kan förklara besvären,
sa Hans.
När det gäller läkemedel vid gastropares
så finns det inga europeiska rekommendationer, men i USA har AGA rekommenderat
metoklopramid under tre dagar 5 – 10 mg
x 2 - 3. Dosen kan ökas till det dubbla vid
inkomplett respons.
– Om besvären kvarstår bör man reevaluera kostfaktorer och överväga intermittent erytromycin 250 mg x 3. Som sista
åtgärd kan man ta till nutritiv jejunostomi.
Jag rekommenderar då att man börjar med
nässond.
SSc-patienter med överväxt av bakterier
i tarmen behandlas med icke-absorberande
antibiotika.
– Jag har även börjat behandla SSc-patienter med förstoppning med prukaloprid,
sa Hans.
Han avslutade med att beskriva några
mindre vanliga gastrointestinala manifestationer vid SSc: Pneumatosis cystoides intestinales och gastric antral vascular ectasia
(GAVE).
Ett behandlingsalternativ vid terapirefraktär SSc
Den sista föreläsaren på Reumadagarna var
hematolog Hans Hägglund, Uppsala, som
talade om blodcellstransplantation (SCT).
Han inledde med att förklara skillnaden

mellan allogen SCT och autolog SCT. Vid
allogen är det en annan individ som är donator, vid autolog är det patienten själv som
är donator. Det är autolog SCT som man använder sig av vid autoimmuna sjukdomar.
– Syftet med den här föreläsningen är att
ni ska komma ihåg att den här möjligheten
finns, förklarade Hans.
Autolog blodcellstransplantation (ASCT)
är ett behandlingsalternativ vid autoimmuna sjukdomar trots introduktionen av
många nya läkemedel. Vid vissa sjukdomar – MS och SSc – där remission ses efter
många års uppföljning har intresset ökat.
Vid andra sjukdomar – RA och SLE – där
effekten är mindre fördelaktig och biologiska läkemedel effektiva, har intresset för
ASCT minskat. Dock finns indikation för
utvalda patienter.
– ASCT-aktiviteten varierar mellan olika länder. I Sverige förekommer det vid
samtliga universitetssjukhus, majoriteten
har dock gjorts vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och Akademiska
Universitetssjukhuset i Uppsala. Det finns
ett nationellt vårdprogram, berättade Hans.
Den transplantationsrelaterade mortaliteten (TRM) är under 1 %, i retrospektiva
material är den högre vid SLE. Exklusionskriterier diskuteras – det finns en ökad
risk för TRM vid pulmonell hypertension,
hjärtsvikt, konstriktiv perikardit och nedsatt lungfunktion.
– Överväg ASCT vid terapirefraktär SSc.
Patientselektion och timing samt centrets erfarenhet är viktiga faktorer. Jag
tycker ni som reumatologer ska prata ihop
er och diskutera vilka av era patienter som
kan vara aktuella för ASCT, avslutade Hans.
Därmed var 2015 års Reumadagar till
ända.
Per Lundblad
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Priser och stipendier
på Reumadagarna
Som brukligt var det flera som blev belönade under Reumadagarna. År 2015
fanns flera nyheter – Celgenes stipendium för samarbetsprojekt, Reumatologistipendium 2015 med stöd från Roche
samt tre verksamhetsutvecklingspriser.

R

eumatologistipendiet med stöd av
Roche tilldelas en ”forskare vars
projekt av kommittén beskrivs som
ett spännande och patientnära forskningsprojekt som potentieras av goda upparbetade
samarbeten. Forskaren visar god självständighet, projektet är nyskapande och forskaren är ung men väletablerad”.
Prissumman är på 100 000 kronor, och
tilldelades år 2015 Alf Kastbom, Linköpings
universitet, för projektet MUCOSA-ASSOCIATED ANTIBODIES IN RHEUMATOID ARTHRITIS.
Vill öka kunskapen om patofysiologin
till AAV
Ett nytt pris år 2015 var Celgenes nyinstiftade stipendium för samarbetsprojekt
inom reumatologi. Det gick till Johanna
Dahlqvist, Uppsala universitet. Det forskningsprojekt Johanna belönades för var
IDENTIFIERING OCH FUNKTIONELLA
ANALYSER AV GENETISKA RISKFAKTORER FÖR ANCA-ASSOCIERADE VASKULITER.
ANCA-associerade vaskuliter (AAV)
är en grupp inflammatoriska systemsjukdomar som ofta karaktäriseras av uttalad
organpåverkan och sjukdomsrecidiv trots
pågående behandling. Bakgrunden till AAV
är ofullständigt känd. Det långsiktiga syftet
med Johannas forskning är att öka kunskapen om patofysiologin vid AAV, och därigenom öka möjligheterna till en förbättrad
diagnostik och mer individanpassad behandling för patienterna. Ett skandinaviskt
nätverk för genetiska studier har initierats
av stipendiaten. Stipendiesumman är 100
000 kronor som utdelas som forskningsanslag och förvaltas av stipendiatens forskningsinstitution.
Det är SRFs professorkollegium som utser båda dessa pristagare.
15 postrar om verksamhetsutveckling
En annan nyhet år 2015 var verksamhetsutvecklingspriset. Till Reumadagarna kunde
man skicka in postrar som beskrev verksamhetsutveckling man genomfört på sin
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enhet. Initiativet till detta har tagits av Boel
Mörck, SRFs vice ordförande.
– Vi har ju inte längre några dedikerade
verksamhetsutvecklingsdagar, som tidigare
ägde rum under hösten, Vi har försökt att
ta upp ämnet på Register- och Riktlinjedagarna, men där är det trångt om utrymme,
berättar Boel.
Därför testar man nu att lyfta ämnet på
Reumadagarna med postrar.
– Det är en lämplig arena att göra det på
– även sjuksköterskor är ju här, och de arbetar mycket med verksamhetsutveckling,
fortsätter Boel.

Gunnel Nordmark och Karin Hjorton

Alf Kastbom

REUMADAGARNA I TYLÖSAND · Per Lundblad

CELLS (PDC) BUT NOT BY NATURAL
KILLER (NK) CELLS.
Christopher underströk att det inte var
någon inbördes rankning mellan de båda.

Karolina Larsson, Saedis Saevarsdottir och Jörgen Lysholm

Johanna Dahlqvist

Kristofer Andreasson

15 stycken postrar hade kommit till Tylösand, och en kommitté bestående av
Britt-Marie Zaman, Sofia Ernestam och
Mathilda Björk utsåg de tre som prisbelönades.
Tre pristagare
Jörgen Lysholm, Falun, mottog 1:a pris för
”IT-stöd i modern reumarehabilitering”.
Juryns motivering: ”Detta innovativa projekt har använt befintliga data och IT-system som stöd för att identifiera behov av

tidiga rehabiliteringsinsatser för patienter
med RA. Nytänkande avseende ett kliniskt
problem i vardagen där implementering
nationellt är möjlig och skulle ge stor spridningspotential.”
Ytterligare två bidrag uppmärksammades:
Karolina Larsson, Göteborg, fick pris för
”Särskilt omhändertagande av Unga Vuxna”
Juryns motivering: ”Detta gedigna projekt har förbättrat omhändertagandet för en
viktig och mycket utsatt patientgrupp. Efter
kartläggning har ett förändrat omhändertagande sjösatts som gett markant ökad patientnytta med mätbara resultat inom flera
områden.”
Saedis Saevarsdottir, Solna, fick pris för
”Kortare tid till RA-diagnos”.
Juryns motivering: ”På ett rationellt och
effektivt sätt har ett nytt arbetssätt med ultraljud som screening tidigt i sjukdomsförloppet initierats där resultat avseende reducerad tid till diagnos redan kan ses.”
Prissumman är på 5 000 kronor.

Årets Tarkowski-stipendium delades
SRFs stipendium till Andrzej Tarkowskis
minne ges till en forskare inom reumatologi
som söker besvara kliniska frågeställningar
med translationella vetenskapliga metoder
och som har disputerat för inte längre än 5
år sedan. Bedömningen sker av SRF:s professorskollegium.
Två jämnstarka ansökningar visade sig
omöjliga att skilja för granskarna. Därför
delades 2015 års stipendium mellan två
forskare:
Kristofer Andréasson, Lund, tilldelades
priset för sitt program ”Gastrointestinala
manifestationer av systemisk skleros”.
Niklas Hagberg, Uppsala, tilldelades priset för sitt program ”Funktionella effekter
på immunsystemet av genetiska variationer
i den autoimmunassocierade genen STAT4”.
Stipendiesumman på 100 000 kr får användas till finansiering av forskningstid eller täckning av kostnader för resa till vetenskaplig kongress, och delas således mellan
de bägge.
Per Lundblad

Bästa abstrakt
Christopher Sjöwall, SRFs vetenskaplige
sekreterare, berättade att SRF fått in över
50 abstrakt till Reumadagarna. De granskades av professorskollegiet.
– Två av dem har blivit utsedda till bästa abstrakt: Gunnel Nordmark, Uppsala, för
EPIGENOME-WIDE DNA METHYLATION ANALYSIS IN MULTIPLE TISSUES
IN PRIMARY SJÖGREN’S SYNDROME
REVEALS HYPOMETHYLATION IN REGULATORY REGIONS OF INTERFERON
INDUCED GENES. Även Karin Hjorton,
UPPSALA, för HYDROXCHLOROQUINE
(HCQ) INHIBITS TNF-ALPHA PRODUCTION BY PLASMACYTOID DENDRITIC
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Protokoll Årsmöte
Årsmöte i Svensk Reumatologisk Förening (SRF) Tylösand 2 september 2015
§1 Årsmötet öppnades av ordförande Ralph
Nisell.
§2 Kallelse och dagordning godkändes
§3 Sittande ordförande Ralph Nisell valdes
till mötesordförande, Marcus Rehnberg valdes till mötessekreterare.
§4 Tomas Bremell och Annika Teleman valdes till protokolljusterare
§5 En övrig fråga lades till dagordningen SPUR, Annika Teleman
§6 SRFs kassör Thomas Mandl redovisade
SRFs medlemsantal och ekonomi under räkenskapsåret 140701-150630.

SRFs styrelse

§7 Revisorernas redogörelse och ansvarsfrihet för styrelsen. Ido Leden föredrog
revisorernas berättelse. Styrelsen föreslås
ansvarsfrihet. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet godkänns.
§8 Val av styrelse
Valberedningens ordförande Carl Turesson
redogjorde för valberedningens förslag:
Två ledamöter är valda på ytterligare ett år:
Gerd-Marie Ahlenius (facklig sekreterare)
Thomas Mandl (kassör)
Omval:
Ralph Nisell (ordförande)
Boel Mörck (vice ordförande)
Christopher Sjöwall (vet. sekreterare)
Nyval:
Katarina Almehed (utbildningsansvarig)
Valgerdur Sigurdardottir (yngre läkarerepr.)
Nya styrelsen godkändes
Styrelsen 2016 består av:
Ralph Nisell, ordförande (omval två år)
Boel Mörck, vice ordförande (omval två år)
Christopher Sjöwall, vetenskaplig sekreterare (omval två år)
Gerd-Marie Ahlenius, facklig sekreterare
(ett år kvar)
Thomas Mandl, kassör (ett år kvar)
Katarina Almehed, utbildningsansvarig (nyval, två år)
Valgerdur Sigurdardottir, ynge läkarrepresentant (nyval, två år)
§9 Val av två revisorer och en suppleant
valberedningens förslag på revisorer:
Ido Leden och Bernard Grewin är valda på

Ido Leden (t.h.) blev utsedd till Hedersmedlem i SRF.

ytterligare ett år. Omval: Lars Cöster
Revisorerna godkändes.
Revisorer 2016:
Lars Cöster (omval 2 år)
Ido Lidén (1 år kvar)
Bernard Grewin (suppleant, 1 år kvar)
§10 Val av valberedning
Carl Turesson och Solveig Wållberg-Jonsson är valda på ytterligare ett år.
Omval: Tomas Bremell
Valberedningen godkändes.
Valberedning 2016:
Tomas Bremell (omval 2 år)
Carl Turesson (1 år kvar)
Solveig Wållberg-Jonsson (1 år kvar)
§11 Årsavgift för år 2016

Oförändrat 500kr för ordinarie, och 300kr
för associerade medlemmar.
§12 Information om SRFs grupper
Gerd-Marie Ahlenius informerade om arbetet i SRFs grupper under året och poängterade vikten av att meddela om man
startar, avvecklar eller byter medlemmar i
en grupp.
§13 Utvecklings-, riktlinje- och registerdagar 2016. Ralph Nisell informerade om datum (26-28 januari) och tänkt upplägg.
§14 SRFs 70-årsjubileum 2016
Ralph Nisell informerar om hur 70-årsjubileet kommer att firas under året, bland
annat under eftermiddagen på utvecklingsdagen i januari.
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§15 SRFs deltagande i Almedalen 2015 och
2016. Ralph Nisell och Boel Mörck berättade om SRFs deltagande i Almedalen, och
samarbetet med RF.
§16 Reumadagarna 2016 och 2017
Ralph Nisell informerade om att Reumadagarna hålls i Umeå 13-16 september 2016
och i Västerås 2017 (datum inte spikat ännu)
§17 Övriga möten
Medicinska Riksstämman: Styrelsen informerade om att SRF har två symposier på
medicinska riksstämman. Båda hålls under
eftermiddagen torsdag 3 december. Ämnena är Gikt och Njurbiopsi (hålls i samarbete
med Njurmedicinska föreningen). I år är
det gratis inträde för medlemmar i SLS.
PostACR: Styrelsen informerade om att
SRF arrangerar en postkonferens med
höjdpunkter från ACR tillsammans med
Dagens medicin. Onsdag 2 december kl 1217, fritt inträde för medlemmar i SRF.

Per Eriksson (t.h.) blev utsedd till Årets Ledstjärna.

§18 RULe-rapport. Boel Mörck informerade om SRFS ledarskapsprogram RULe som
pågår under 2015.
§19 Övriga styrelseaktiviteter under året
Styrelsen informerade om arbetet med årsrapport och remisser, samt ställde frågan
om det finns intresse från fler att delta i arbetet med remisser då dessa ibland är väldigt omfattande. Styrelsen berättade även
om deltagandet i UEMS samt att man bjuds
in till och försöker delta internationella
möten (till exempel EULAR).
§20 Motioner. Inga motioner.
§21 Övriga frågor
a) Diskussionspunkt från CARRISS-gruppen angående representation i registerråd,
ARTIS och SRQs styrgrupp. Ralph Nisell
meddelar att styrelsen inte tycker det är
en fråga för årsmötet. Styrelsen bereder ett
förslag som presenteras på föreningsmötet
i januari.
b) SPUR. Annika Teleman lyfte frågan om
SPUR-inspektioner. SPUR-ansvariga upplever att det finns ett motstånd, och att det
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Yulia Stennikova avgick ur styrelsen.

Ann Knight avgick ur styrelsen.

inte genomförs så många inspektioner som
planerat (2 av 6-8 planerade genomförs),
samt att en SPUR-inspektör hoppat av på
grund av bl.a. detta. Frågan tas med till nästa verksamhetschefsmöte.
c) Årsberättelse för 2015.
Förslag till årsberättelse kommer att presenteras på föreningsmöte i januari 2016.

delades ut. Till hedersmedlem utsågs Ido
Leden. Motivering lästes upp och diplom
delades ut.

§22 Utmärkelser. Årets ledstjärna blev Per
Eriksson. Motivering lästes upp och diplom

§24 Årsmötet avslutades

§23 Tack till avgående styrelseledamot.
Avgående ledamöter, utbildningsansvarig
Ann Knight och yngre läkarrepresentant
Yulia Stennikova avtackades.

ALLT I
DEN HÄR
ANNONSEN
ÄR GRATIS.
Så mycket pengar som möjligt ska gå
till att rädda liv. Och så lite som möjligt
till administration och andra omkostnader – som till exempel reklam. Det
är målet för Sjöräddningssällskapet.
Vi får nämligen inga bidrag av staten
utan litar helt på gåvor och frivilligt
arbete.
Ett bra sätt att stödja oss är att
bli medlem på sjoraddning.se. Du kan
också ringa 077-579 00 90 eller sätta
in en slant på pg 90 05 00-0. Även om
den här annonsen är gratis, behöver vi
pengar till allt från bränsle och reservdelar till utrustning och utbildning.
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Hur säkerställer du att dina patienter tar sitt läkemedel på rätt sätt?
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Välbesökt seminarium
i Almedalen
Vad är värdeskapande behandling och
hur ska hälso- och sjukvården säkerställa att patienter får den bästa och mest
kostnadseffektiva behandlingen? Det
var temat på den paneldebatt som
Reumatikerförbundet och Svensk Reumatologisk Förening arrangerade i Almedalen.

D

et är dyrt med sjukdom. Rörelseorganens sjukdomar är den vanligaste
orsaken till ohälsa och sjukfrånvaro
och beräknas kosta samhället drygt 102 miljarder kronor. Hur ska resurserna räcka till
och hur ska de fördelas på ett optimalt sätt?
För femte året i rad arrangerade Reumatikerförbundet (RF) tillsammans med Svensk
Reumatologisk Förening (SRF) seminarier
i Almedalen. Det första seminariet i slutet
av juni samlade en namnkunnig panel som
diskuterade olika aspekter av värdeskapande behandling, men också behovet av
förändringar på system- och strukturnivå,
samt vårdens behov av riskbedömningsverktyg för att bättre kunna stödja patienter
med flera samtidiga diagnoser.
– Det var glädjande och hoppingivande
att en så namnkunnig panel ville medverka
i våra diskussioner kring hälsa, behandling
och hälsoekonomi. Det är viktigt att patienter och profession blir sedda och lyssnade
på av makthavarna inom svensk hälso- och
sjukvård, säger Boel Mörck, verksamhetschef för reumatologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt moderator för debatterna i Almedalen.
Vad är värdebaserad vård?
Begreppet är inte helt enkelt att definiera.
Det behöver breddas, menade paneldeltagarna, för att möta behoven i svensk hälso- och sjukvård. Det handlar inte om att
trycka ut en enda modell, utan snarare om
att tillämpa olika värdemodeller som behöver anpassas till olika utmaningar i vården.
– Vi har en livlig diskussion om detta på
SBU. Vi mäter flera dimensioner när det
gäller förbättrad hälsa, men det är också
viktigt att utgå från vad patienter upplever
vara viktigt. I dag mäter vi dödlighet, men
i regel inte funktionsförmåga, smärta och
livskvalitet, vilket patienter tycker är viktigt, säger Olivia Wigzell, avgående generaldirektör för Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.
Den 1 oktober efterträder hon Lars-Eric

Holm som generaldirektör för Socialstyrelsen.
Katarina Steen Carlsson är nationalekonom och projektledare vid Institutet för
Hälso- och Sjukvårdsekonomi i Lund.
Hon är författare till SNS-rapporten
”Värdet av läkemedel” och menar att det
behövs en statlig budget för finansiering-

”Det är viktigt att patienter
och profession blir sedda
och lyssnade på”
en av nya, innovativa läkemedel och även
systematiska analyser för att följa upp dess
effekter.
– För att sjukvården ska kunna möta kraven på en effektiv och rättvis vård krävs
ökade kunskaper. Det behövs bättre utvärderingar och sjukvården måste väga kostnad mot nytta. Statens och landstingens
ansvar och befogenheter måste omregleras,
säger Katarina Steen Carlsson.
Värde måste ses ur ett bredare perspektiv, menade Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg vid Sveriges kommuner och landsting.
– Hälsoekonomiska bedömningar som
ser till kostnadseffektivitet är också ett värde.
Mer fokus på hälsoutfall
Värdebaserad vård kan definitionsmässigt
beskrivas som: ”en strategi för sjukvårdens

styrning och arbetssätt som syftar till att
åstadkomma så friska patienter som möjligt
med en så låg resursåtgång som möjligt”.
– Med värdebaserad vård kan vi skapa
nya arbetssätt och styra om vården mot
kvalitet och det som skapar värde för patienten. I dag är många läkare fast i rigida
strukturer och en detaljstyrning av vården
som inte skapar så stort utrymme för en
mer värdeskapande vård för patienten, säger Anne Carlsson, ordförande för Reumatikerförbundet.
Men, menar vissa kritiker, värdebaserad
vård finns redan etablerat med bland annat
kvalitetsregister och öppna jämförelser som
ett verktyg att göra vården bättre och styra
mot kvalitet och effektivitet. Och knappast
någon läkare arbetar i motsatt riktning; alla
vill förhoppningsvis åstadkomma så friska
patienter som möjligt utifrån de resurser
som ges.
Så vad exakt är det som utmärker värdebaserad vård?
Paneldeltagarna resonerade kring det
ekonomiska mät- och styrsystemet som
präglat svensk hälso- och sjukvård och
som fokuserat mer på kvantitet snarare än
på kvalitet; vid uppföljningar används i regel processmått istället för utfallsmått. Det
har varit viktigare att titta på produktion av
vårdtillfällen, snarare än att titta på det faktiska hälsoutfallet, det vill säga resultatet
för patienten.
– Det finns egentligen få begränsningar
att arbeta värdebaserat. Landstingen och
regionerna har stora möjligheter, men sitter fast i gamla strukturer. Om värde skulle
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vara ett drivande mått, då skulle det hända
väldigt mycket, säger Hans Karlsson, SKL.
Katarina Steen Carlsson tog upp rapporten Rörelseorganens sjukdomar.
– I den tar man inte hänsyn till värdet
som uppnås då närstående tar över ansvar
när det gäller vården av svårt sjuka, vilket
är en svaghet.
Styra mot innovation
Läkarnas tid och kompetens måste användas bättre, menar Anders Lönnberg, utsedd
av regeringen till Nationell samordnare för
Life Science. En av hans huvuduppgifter är
att skapa en bättre samverkan mellan forskning, näringslivet och sjukvården.
– Vi behöver etablera styrsystem som
uppmuntrar innovation och skapar bättre
incitament för forskning.
Anders Lönnberg påminde om att Sverige har nästan flest läkare per invånare
samtidigt som vi har det näst lägsta antalet
läkarbesök per invånare och år. Men i internationella studier ligger svenska patienter
ändå nästan sämst till då det gäller upplevelsen av hur mycket tid de får hos läkaren.
Även läkare är missnöjda och upplever att
deras arbete försvåras av onödigt administrativt arbete.
Ett stort dilemma, menar Anders Lönnberg, är att utrymmet i vården för att ta
emot nya behandlingar många gånger är
begränsat. Patientnära klinisk forskning
behöver få en självklar plats i vården, menar han.

– Vården har länge varit fullt upptagen
med vårdproduktion och menat att det
inte funnits tid att ägna sig forskning och
utveckling. Men under senare tid ser jag
ett större engagemang från SKL och landstingssektorn. Det finns ett annat tankesätt
nu. Men fortfarande behöver sjukvården bli
bättre på att implementera nya vetenskapliga framsteg och sluta använda metoder som
inte har vetenskapligt stöd.
Kompetens en förutsättning
För att kunna erbjuda patienter tillgång till
en god och jämlik vård, krävs kompetens. I
dag är bristen på specialister stor och det
krävs många fler reumatologer för att uppnå målet 5 reumatologer per 100 000 invånare.
Trenden visar dock att många landsting
och regioner har färre specialister i dag
jämfört med 2012; i exempelvis Stockholm
och Skåne har antalet minskat från 3,2 till
2,8 respektive från 3,5 till 3,3 reumatologer
per 100 000 invånare. Undantaget är Västra
Götalandsregionen som ökat antalet från
2,3 till 2,8.
– Vi förväntas bedriva en patientnära hälso- och sjukvård, men då måste vi ha kompetens på plats, säger Christopher Sjöwall,
vetenskaplig sekreterare i SRF.
Webbverktyget Ont i lederna
Att bygga hälsa i stället för att undvika sjukdom, är en av de stora utmaningarna för
hälso- och sjukvården, menar Mats Eriks-

son, vice ordförande för sjukvårdsdelegation, SKL.
– Sena diagnoser kostar pengar. Vi behöver bli bättre på rätt diagnostik i rätt tid.
Sofia Ernestam, reumatolog och registerhållare för SRQ, Svensk reumatologis kvalitetsregister, lyfte fram ”Ont i lederna” som
ett gott exempel på verktyg som kan hjälpa patienter till en tidig diagnos. Testet är
framtaget av specialister inom reumatologi
och allmänmedicin i samarbete med patienter med reumatiska sjukdomar. Syftet
är att ge patienter med ledbesvär en möjlighet att snabbt och enkelt få svar på om
besvären kan stämma in på någon reumatisk sjukdom och om det finns behov av att
söka läkarhjälp.
– Det är ett webbverktyg som redan har
haft 25 000 användare, säger Sofia Ernestam.
SRQ, menar hon, är en fantastisk källa
där man kan hämta fakta för att hela tiden
försöka göra förbättringar som kommer
vården och patienterna till del.
Kvalitetsregistret är även ett viktigt verktyg vid monitorering och uppföljning av
biologiska läkemedel och inte minst biosimilarerna.
– Det är ett omfattande patientsäkerhetsarbete vi kan bedriva tack vare registret, säger Sofia Ernestam.
Riskbedömning
Moderatorn Boel Mörck vill gärna se att
registret kompletteras med fler stödsystem
som kan hjälpa läkare och patient i valet
mellan olika behandlingar.
I exempelvis Tyskland används Rabbit-score, ett verktyg som hjälper till att
förklara varför man väljer en viss behandling framför en annan, utifrån exempelvis
infektionssynpunkt.
– Med riskmått som stöd kan vi individualisera vården och på ett pedagogiskt sätt
involvera patienter i beslut kring behandling, säger Boel Mörck.
Hon skulle även vilja se att det fanns ett
mått som fångar upp patienter med flera
samtidiga sjukdomar och som riskerar att
drabbas av andra sjukdomar, exempelvis
hjärt-kärlsjukdomar.
– Vi fick en stimulerande debatt och vi
fick gehör från SKLs Hans Karlsson om
vikten av att utveckla och använda olika
instrument för att mäta risker med olika behandlingar, som Rabbitt- score och
Charlson index. Det var också kul att Anders Lönnberg, regeringens samordnare för
Life Science, gav lovord till reumatologi för
den samverkan som finns mellan patient,
sjukvård och forskning. Det visar att vi är
på rätt väg.

Eva Nordin
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E-hälsa är ett fortsatt hett
ämne i Almedalen
Trots att vården genomsyras av styrdokument, riktlinjer och lagar i syfte att
skapa en god och säker hälso- och sjukvård, ramlar många patienter mellan
stolarna. Hur kan patienter tillsammans
med professionen vara med och utveckla framtidens hälsa med modern sjukvårdsorganisation och e-hälsotjänster?

I

nför detta årets Almedalsvecka var det
många som menade att arrangemanget
knappast kunde bli större och att taket
redan hade nåtts under valåret 2014. Men
nej, Almedalsveckan 2015 slog nya rekord
och lockade ännu fler unika arrangörer.
Uppskattningsvis 35 000 besökare tog del
av cirka 3 500 officiella programpunkter.
På Strandgatan i Visby lockade Svensk
Reumatologisk Förening (SRF) och Reumatikerförbundet, (RF) en stor intresserad
åhörarskara till ett seminarium om e-hälsa
och framtidens sjukvård.
Hans Winberg, generalsekreterare för
stiftelsen Leading Health Care, var moderator och inledde seminariet med att prata
om organisatoriska mellanrum.
– Hälso- och sjukvården genomsyras av
riktlinjer och styrdokument, ändå hamnar
patienter mellan stolarna på grund av att
rätt resurser inte når rätt aktörer. De organisatoriska mellanrum vi ser i vården är en
av de stora utmaningarna. Vi behöver bli
bättre på att foga samman delar av verksamheter, snarare än att dra skarpa gränser
emellan dem. Det lokala sammanhanget,
där välfärdens tjänster dagligen produceras
och skapar värde, måste stödjas av centrala
nivåer, säger Hans Winberg.
Tekniska lösningar
Ralph Nisell, ordförande för SRF, berättade
kort om svensk reumatologins kvalitetsregister SRQ samt om spännande utvecklingsprojekt kring framtidens hälsa; genom
smartphones, appar, iPads och datorer skapas i dag enkla lösningar för att förbättra
patienters möjligheter till egen rapportering och registrering av viktiga och betydelsefulla mått för en bättre livskvalitet och
hälsa.
– Det är mycket på gång som kommer
att skapa helt nya tekniska möjligheter för
patienter att komma i kontakt med vården,
men som också ökar patienters delaktighet
och ansvar för sin hälsa.
Ralph Nisell tog utvecklingen av gles-

bygdsmedicin som ett gott exempel på hur
e-hälsa kan förbättra resursanvändning,
tillgänglighet och tillgång till medicinsk
expertis. Glesbygdsmedicinskt centrum i
Storuman startades 2010 och är sedan 2014
en FoU-enhet inom Västerbottens primärvård med fokus på utvärdering och utveckling av landstings- kommunal samverkan,
samisk hälsa, forskning och utveckling av
”Sjukstugemodellen” samt distansöver-

”Patienten blir mer
delaktig och får större
ansvar genom PEP”
bryggande teknik. Norrlands inland är en
slags testbädd för att pröva nya modeller
vad gäller teknik, organisation, ledning och
styrning.
Ralph Nisell lyfte även fram pilotprojektet PEP: Patientens egen provhantering.
Det är en webbtjänst på reumatologmottagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset. Genom att ta del av sina egna
provsvar och själv beställa provtagning blir
patienten mer delaktig och får större ansvar
för sin vård och sin sjukdom. Patienten blir
en aktiv deltagare i patientsäkerhetsarbetet
under en läkemedelsbehandling. Projektet
leds av Sofia Ernestam, reumatolog och registerhållare för SRQ.
HälsaFörMig
Inbjuden till seminariet var även Eva Le-

ach, chef för avdelningen invånartjänster
vid eHälsomyndigheten.
För några år sedan fick myndigheten i
uppdrag av Socialdepartementet att skapa
den elektroniska tjänsten HälsaFörMig.
Tjänsten ska ge invånare möjlighet att i ett
personligt hälsokonto kostnadsfritt lagra
uppgifter om sin hälsa och hälsoutveckling.
Det kan vara olika typer av vårdinformation, som exempelvis kopior av journaler, läkemedelslistor och vaccinationskort,
samt även dokumentation i samband med
besök hos naprapat, fysioterapeut eller
optiker. Samtliga dokument och uppgifter
samlas på ett och samma ställe. Det kan
också vara lagring av tränings- och kostdagböcker och dokumentation av hur en graviditet fortlöper, kopia av förlossningsjournal
och uppföljande möten vid barnavårdscentralen.
– Det är individen som är aktör och som
bestämmer vad som ska läggas in på kontot.
Vill man engagera sig i sin hälsa är det
viktigt att också få vara delaktig i sin vårdprocess, men också att se hur hälsan utvecklas över tid, säger Eva Leach.
Det kommer dock att ta tid, menar hon,
innan alla vårdgivare och andra aktörer har
anslutit sig till tjänsten. Samtidigt är det en
tjänst som ligger i tiden och såväl huvudmän som vårdgivare kan förhoppningsvis
se fördelarna och nyttan med att vara med,
menar Eva Leach.
Innovativa e-lösningar
Emma Spak, ordförande för Sveriges yngre
läkarförening, SYLF, lovordade samarbetet
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mellan SRF och RF och de framgångsrika
projekt som utvecklats tack vare en nära
samverkan mellan en specialistläkarförening och en patientorganisation.
– Ont i lederna är ett utmärkt exempel
på ett bra samverkansprojekt. Det pågår
så många inspirerande arbeten och jag tar
med mig många goda idéer till Läkarförbundet som arbetar med bland annat e-hälsofrågor.
Daniel Forslund (FP), innovationslandstingsråd i Stockholms läns landsting, påminde om den nya patientlagen som började gälla den 1 januari i år.
– Vården måste kunna nås. I dag har vi en
stor grupp av individer som lider av psykisk
ohälsa och som behöver passera minfält
och nålsögon för att få tillgång till vården.
Som politiker blir jag inspirerad av samarbetet mellan SRF och RF och den här
typen av diskussioner som för fram många
goda idéer för framtidens vårdinformatik.
Daniel Forslund lyfte även fram HIP,
Health Innovation Platform, en verktygslåda

med innovativa e-lösningar för sjukvården.
– HIP är en slags grund eller startpunkt
för att ta fram nya lösningar för svensk
e-hälsa. Via HIP får utvecklare, designers
och entreprenörer tillgång till verktyg som
förenklar utveckling av e-hälsotjänster för
vård och patient. Bland annat erbjuder HIP
instruktioner och färdig kod (API: er) som
motsvarar de juridiska krav som är en förutsättning för att utveckla tjänster med patientdata.
Glöm inte implementering
Anne Carlsson, ordförande för Reumatikerförbundet, underströk vikten av att
inte bara ro projekt i land utan att också se
till att de goda resultaten implementeras i
praktisk vardag.
– Det är i regel enkelt att starta projekt,
men svårare att ta hand om resultaten. Ont
i lederna är ett utmärkt exempel på att stärka patienters delaktighet och öka tillgängligheten, men om vården inte kan ta hand
om patienter är det inte så stor idé att vi

har screeningtester. Det är också viktigt att
screeninginstrument är rätt utformade utifrån patientens behov och önskemål, säger
Anne Carlsson.
Sedan hösten 2014 kan medlemmar i
Reumatikerförbundet använda sig av en
medlemsservice som heter Hälsoportalen
och som består av två delar: hälsodagboken
och hälsocoachen.
– Hälsodagboken är ett verktyg för att
skapa egna planer för en bättre livsstil och
sätta mål för olika förbättringsområden,
som exempelvis trötthet, träning, kost,
stress, alkohol- och tobakskonsumtion.
Medlemmar kan även ta hjälp av en hälsocoach för att förbättra sin livsstil. Hälsocoachen ringer upp dig på telefon med
jämna mellanrum och hjälper till att identifiera de livsstilsfrågor som är viktigast för
den enskilde patienten och stöttar även patienten att komma igång och att uppnå sina
mål, säger Anne Carlsson.
Hållbar hälsa och välfärd
Boel Mörck, verksamhetschef för reumatologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset,
lyfte fram kommunikation och bemötande
som viktiga frågor att ta på allvar.
– Många unga vuxna med kronisk sjukdom lider av psykisk ohälsa/depression och
får inte den hjälp de behöver. Vi i vården
behöver ta detta i beaktande och också bli
bättre på att erbjuda tillgänglighet på deras
villkor. Att skicka brev eller erbjuda fasta
telefontider är kanske inte det bästa sättet
att kommunicera med unga idag.
Stefan Jutterdal, förbundsordförande
för Fysioterapeuterna, påminde om fysioterapeuters viktiga roll i vårdteamet för att
uppnå en hållbar hälsa och välfärd.
– I Västra Götaland har man anställt fysioterapeuter för att arbeta med patienter
som har ont i ryggen och som har inflammatoriska sjukdomar. Kostnaderna för ont
i ryggen är omfattande för samhället och
orsakar stort lidande för patienterna.
Trots det finns inget vårdprogram i dag.
Vi ska nu försöka utveckla ett sådant och
även ta fram ett kvalitetsregister, säger Stefan Jutterdal. Seminariet blev en spänstig
dialog om modern sjukvårdsorganisation
och framtidens patientmedverkan, menar
Boel Mörck.
– Det bollades många bra idéer som representanten för eHälsomyndigheten samt
innovationslandstingsrådet fångade upp
och förhoppningsvis arbetar vidare med.
Salen var fullsatt och vi fick många bra
samtal till lunchen efteråt. Det är helt rätt
spår att profession och patienter gör gemensam sak och medverkar till vårdens
utveckling.

Eva Nordin
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Nyheter i SRQ
Vi är glada över att få möjligheten att
återkommande skriva i Reumabulletinen om SRQ. Under året kommer vi skriva om en del av de nyheter som kommer när SRQ utvecklas. I detta nummer
tänkte vi berätta om det uppföljningsprotokoll för biosimilarer som tagits
fram av SRQ och ARTIS.

B

iosimilarerna är på intågande inom
reumatologin och SRQ har flera
gånger fått frågan vad vi tänker göra
för att stödja ett säkert införande. Svaret blir: SRQ kommer finnas som stöd för
verksamheterna precis som förut. I samma
stund som vi sagt det blev det tydligt att
det vi gör när vi använder SRQ som uppföljningssystem, allt som följs upp för olika
sjukdomar via PER eller via vårdgivare, det
finns inte ordentligt nedskrivet i ett protokoll.
Som en konsekvens av detta finns ett nära
nog finalt protokoll framtaget i samverkan
med SRF, ARTIS och SRQ, som vi kommer
kunna använda för såväl biosimilaruppföljning som för uppföljning av andra läkemedel. Alla nyregistrerade läkemedel behöver följas avseende effekter och säkerhet,
gäller biologiska läkemedel och även nya
DMARD- läkemedel behöver därför följas
i SRQ. Eftersom svenska data kan länkas till
andra hälsodataregister som täcker hela befolkningen finns ett mycket stort intresse av
att vi i SRQ följer upp läkemedlen noggrant
så datakvaliteten är så god som möjligt.
Vad innehåller då protokollet för uppföljning i SRQ?
För de verksamheter som använder PERfunktionen är det inte några nyheter utan
innehåller allt det som automatiskt följer av
att patienter med artritsjukdom lagt in data.
Rekommendationen är att uppföljning sker
före start, efter 2-6 månader och efter 12-

24 månader efter start av något biologiskt
läkemedel inklusive biosimilarer. Den nya
funktionen telefon- eller distansbesök som
finns med i SRQ kan med fördel användas
i detta sammanhang (se bild). Patientens
ledstatus som registreras i PER får en särskild kursiv markering och flaggas i databasen på ett särskilt sätt.
Infusioner ska registreras med angiven
dos och batchnummer. Misstänkt biverkan
ska (som förut) registreras via särskilt formulär i SRQ och batchnummer ska anges.
För de enheter som har möjlighet kan biobanksprovtagning adderas.

erna återkoppling. En del data kommer visas för landsting och regioner och myndigheter i Vården I Siffror.
Vi ser nu i mitten av september att uppföljningssystemet fungerar, patienter från
flera landsting/regioner rapporterar patienter och det har börjat komma in biverkningsrapporter, hittills med 100% batchnummer angivet, vilket är mycket viktigt
för patientsäkerheten.
Har ni synpunkter om SRQ eller SRQs utveckling? Kontakta oss gärna!

ARTIS
I ARTIS kommer vi ta fram rapporter om
hur introduktionen går och ge verksamhet-

Sofia Ernestam
registerhållare
sofia.ernestam@ki.se

Till Svenska Läkaresällskapets sektioner

I

år erbjuder vi alla medlemmar fritt inträde till Medicinska riksstämman (fram till och med den 15/11. Anmälan öppnar i
augusti). Hjälp oss att marknadsföra detta unika tillfälle till vidareutbildning och fortbildning för läkare i alla stadier av
yrkeslivet. Jag bifogar en printannons i format A4 med och utan skärmärken som ni gärna får publicera i era respektive
tidningar. Bannern får ni gärna publicera på era respektive webbplatser. Skicka gärna vidare detta mejl till ansvariga för era
tidningar och webbplatser.

www.sls.se/riksstamman/

Med vänlig hälsning
Jaana Logren Bergqvist
Kommunikationsansvarig, Svenska Läkaresällskapet
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PATIENTENS EGEN PROVTAGNING · Sofia Ernestam

PEP - Patientens egen
provhantering
Med eTjänsten ”Patientens egen provhantering” får patienter ökad delaktighet i sin vård. De upplever också ökad
kontroll över sin egen situation eftersom de vet att remissen är beställd och
ett sms meddelar när provsvaren finns
i Mina Vårdkontakter. Att ta del av sina
provsvar öka förståelsen för sjukdomen
och behandlingen.

M

ed Patientens egen Provhantering kan patienten själv generera
remisser och beställa provtagning via Mina Vårdkontakter. När provtagningen är slutförd kan patienten enkelt ta
del av sina provsvar direkt i mobilen. Genom att låta patienten själv ta ansvar för
sina provtagningar ökar patientsäkerheten
samtidigt resurser i vården kan frigöras.
– Idén till Patientens Egen Provhantering
kommer från att majoriteten av patienterna
vill ta del av sina egna labbsvar och vill vara
delaktiga i sin egen vård, säger Emma Lindbäck, specialistläkare labmedicin och idégivare till patientens egen provhantering.
Ny webbtjänst
Patientens Egen Provhantering är en webbtjänst i ett pågående pilotprojekt på reumatologmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset. Projektet 4D Artriter som
har tagit fram tjänsten är en del av Program
4D, ett unikt samverkansprogram mellan
Karolinska Institutet och Stockholms läns
landsting. Läs mer på http://www.vardgivarguiden.se/utbildningutveckling/pro-

jekt/program-4d/4d-artriter/
– Syftet med tjänsten är att öka delaktigheten för individen och stärka patientsäkerheten i vården, säger Sofia Ernestam,
projektledare 4D artriter, Reumatolog, Karolinska Universitetssjukhuset.
Patienten en medaktör i sin egen vård
och behandling.
När informationen om provsvaren finns
på lika villkor för patient och vårdgivare
blir patienten i högre grad en medaktör i
hälso- och sjukvården. Det leder också till
att mindre tid av vårdmötet behöver läggas
för genomgång av provsvaren. Istället kan
vårdgivaren och patienten fokusera på andra viktiga frågor. Eftersom patienten blir
en extra resurs som kan notera eventuella
avvikelser ökar patientsäkerheten jämfört
med dagens system.
– Idag beställer jag remisser för mina
provtagningar själv i Mina Vårdkontakter.
Det är smidigt, tidsbesparande och flexibelt för mig som patient. När jag kommer
till min provtagningsenhet är jag säker på
att remissen finns där, säger Lena, patient.
Avancerad teknisk utveckling pågår nu
för att kunna ge invånare möjlighet att
använda tjänsten bredare, till exempel för
egenvårdstester med direkt koppling till
primärvård och för att kunna integrera
tjänsten till olika laboratorier och journalsystem. Ett bredare införande till fler typer
av provtagningar och för fler landsting och
regioner planeras under början av 2016. Då
kommer ”patientens egen provhantering”

Länk till film: www.youtube.com/watch?v=Y_xiWnz57Qo
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Lena när hon använder Patientens egen provhantering

kunna användas i fler landsting/regioner
inom reumatologin.
Vill ni veta mera?
Kontakta Susanne Pettersson, susanne.pettersson@karolinska.se. Malin Regardt, malin.regardt@karolinska.se. Sofia Ernestam,
sofia.ernestam@ki.se
Sofia Ernestam
Malin Regardt
Susanne Pettersson

REGION SKÅNE SÖKER:

ÖVERLÄKARE/MEDICINSK
ENHETSCHEF TILL
REUMATOLOGIMOTTAGNINGEN I
HELSINGBORG
Vi söker en erfaren, legitimerad läkare som har intresse för ledarskapsfrågor och specialistkompetens
inom reumatologi!
Reumatologin bedrivs huvudsakligen i öppenvård på en mycket välfungerande mottagning med ett
inarbetat team av läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeut, kurator och sekreterare. På
enheten ﬁnns tre specialistläkare och en ST-läkare. Det ﬁnns en välstrukturerad
sjuksköterskemottagning, omfattande telefonrådgivning, dagvård för infusionsbehandlingar och
patienter som behöver sluten vård kan läggas in på medicinavdelning. Vi har också ett samarbete med
ortoped och handkirurg samt övriga enheter inom internmedicin på lasarettet. Vid behov samarbetar vi
också med Reumatologimottagningen i Lund.
Vi ansvarar även för kandidatundervisningen i reumatologi vid campus Helsingborg och Lunds universitet
där det ﬁnns stora möjligheter att påverka undervisningens utformning. Aktiv forskning bedrivs också
inom enheten och vi ger goda möjligheter att ta del av anslag från lokala stiftelser.
I rollen som Överläkare/Medicinsk enhetschef arbetar du på öppenvårdsmottagning inom reumatologisk
verksamhet. Därtill har du delat personal-, verksamhet- och ekonomiansvar för
reumatologimottagningen. Du leder medicinsk utveckling och har även ett övergripande ansvar för
undervisning av studenter.
För mer information kontakta Verksamhetschef Susanne Magnusson
Tel: 042-406 50 43
Sista ansökningsdatum: 2015-11-13
Välkommen med din ansökan.
Läs mer på Skane.se/jobb

Gör skillnad. Varje dag.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtraﬁk och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande
organ är
regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

HISTORIA MED IDO · Arbetsterapins utveckling

Arbetsterapins utveckling
inom reumatologin
Ett par århundraden tillbaka har det
funnits verksamheter som kan ses som
föregångare till arbetsterapi. Detta gällde främst manuellt arbete som ”förströelse inom sinnessjukvården” vilket beskrevs omkring år 1800 av Philippe Pinel i Frankrike. USA och Storbritannien
har sedan varit föregångsländer för
arbetsterapins utveckling under 1900talet.

A

rbetsterapin som infördes för att
hjälpa finska krigsinvalider efter andra världskriget bidrog starkt till
utvecklingen i Sverige. Detta var till stor del
ett resultat av Grevinnan Estelle Bernadottes insatser. Föreningen Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) etablerades 1958 och beslut
om en treårig arbetsterapeututbildning togs
1964. Den första arbetsterapeuten i Sverige
som disputerade gjorde det i Göteborg 1982
och den första professuren inrättades 2000
i Stockholm.
Arbetsterapi inom reumatologi i Sverige
1960-talet
Arbetsterapi inom reumatologin nämns redan på 1940-talet i ”Reumatikervårdssakkunnigas betänkande”, men först på 1960-

talet utvecklades arbetsterapin i Sverige.
Som viktiga milstolpar kan nämnas Kåre
Berglunds initiering av rehabilitering inom
reumatologin i Lund tillsammans med den
reumatikerdispensär som Merete Brattström etablerade där. Arbetsterapeuten blev
en del av teamet och en arbetsterapi startades med ADL träning, hjälpmedelsutprovning och handträning. Teamarbetet på
Reumatikerdispensären utgjorde vitala delar på kliniken och arbetssättet med ”funktionsanalytiska konferenser och behandlingsmetoder” fick stor spridning i landet.
1970-talet
Den fortsatta utvecklingen i Sverige har
många paralleller med utvecklingen av arbetsterapin generellt, som till stor del inspirerades av utvecklingen i Europa, USA och
Canada. Under 70-talet var utbildningen
till arbetsterapeut medicinskt inriktad.
Begrepp klargjordes, metoder för analys av begränsningar i handfunktion och
aktivitet utvecklades. Samtidigt uppmärksammades behovet av helhetssyn, inte
minst från teamet i Lund.
Patientutbildningsmaterial utarbetades
i samverkan mellan arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska och Reumatikerförbundet.

1980-talet
Under 80-talet etablerades teambaserade
verksamheter på många kliniker. Inom arbetsterapin utvecklades en rad modeller
kring aktivitet ffa i USA & Canada. Analyser och interventioner beskrevs ofta inom
områdena personlig vård, boende, arbete
och fritid. Målen med interventioner riktade mot begränsningar i handfunktion &
daglig aktivitet formulerades mer systematiskt och hjälpmedel/vardagsredskap hade
en framträdande plats för att underlätta
i vardagen. Uppföljning och utvärdering
blev allt vanligare i klinisk rutin. Patientundervisningen etablerades, fler undervisningsmaterial gavs ut och många ”lokala
varianter” utvecklades. Under denna period utvecklades också arbetsterapeutiska
bedömningar och postoperativ behandling
i samband med handkirurgi vid reumatisk
sjukdom.
1990-talet
I takt med minskad slutenvård inom reumatologin ökade arbetsterapins verksamhet inom dagvård och öppenvård. Metoder
för uppföljning av funktionshinder fanns
nu tillgängliga och alltmer utveckling och
forskning växte fram. Etableringen av rutiner för tidig diagnos och tidigt insatta läkemedel vid RA ledde till att fler klinker också
startade med regelbundna uppföljningar av
hela teamet som rutin i klinik. Förutom den
inflammatoriska processen följdes därmed
också utvecklingen av funktionshinder i vid
bemärkelse. Lokala och regionala databaser
byggdes upp i samverkan inom teamet för
flera diagnosgrupper. Dessa databaser har
sedan utgjort goda förutsättningar för arbetsterapeuters kliniknära forskning.
2000-talet
Forskningen inom arbetsterapin etablerades. Under denna period var rutiner för tidigt insatta ”traditionella” sjukdomsmodifierade läkemedel etablerade och detta tillsammans med introduktionen av de effektiva biologiska läkemedlen ledde till en förhoppning om att behovet av rehabiliterande teaminsatser skulle minska radikalt.
Om behovet har minskat är sannolikt
svårt att uttala sig om eftersom nya problemområden identifieras efterhand.

Handkraftmätaren GRIPPIT utvecklad av Brorsson & Nordenskiöld. En vidareutveckling av
den ursprungliga Grippit. Foto: Ingrid Thyberg
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Idag
I linje med utvecklingen i samhället och
inom sjukvården har innehållet i arbetste-

HISTORIA MED IDO · Arbetsterapins utveckling

rapi vid reumatisk sjukdom förändrats över
tid. På 1970-talet fanns en tydlig ansats att
förbättra ”kroppsfunktioner” och idag är
det mer övergripande syftet att patienten
skall kunna vara delaktig i samhället.
Förhoppningar om att tidiga insatser och
biologiska läkemedel vid RA skulle leda till
mindre funktionshinder stöds delvis av de
resultat som finns tillhands idag från tidiga
artritkohorter i Sverige. Men trots den nya
strategin ser vi att en dryg tredjedel av en
kohort som insjuknade på 90-talet har omfattande aktivitetsbegränsning och låg livskvalitet åtta år efter diagnos. Den kohort
som insjuknade 10 år senare, på 2000-talet, mår bättre men har fortfarande uttalat
funktionshinder och hög sjukfrånvaro jämfört med referenter. Att minska sjukfrånvaro och öka delaktighet i arbetslivet är
fortfarande en utmaning trots dagens läkemedelsbehandling vid RA. Dessutom finns
de patienter med RA som insjuknade innan
de nya rutinerna etablerades och patienter med andra reumatiska sjukdomar som
fort-farande har behov av ”traditionell” rehabilitering.
Nya kunskaper om livsstilens betydelse
för hälsa har uppmärksammats på senare år, inte minst inom reumatologin. En
känd livsstilsfaktor idag är stress. Många
människor har svårt att hitta en balans i livet inte minst vid kronisk sjukdom. En metod för att hantera balans mellan vardagens
olika aktiviteter, vardagsrevidering, har
testats och visat sig vara framgångsrik för
att minska sjukfrånvaro vid smärta. Denna metod har börjat användas som en del
av arbetsterapeutens redskap för att stödja patienten i att prioritera i vardagen och
minska stress. Detta sätt att arbeta bygger
på antagandet att omstrukturering av aktivitetsmönster i vardagen leder till en mer
hälsosam och hanterlig balans mellan aktiviteter.
En annan dagsaktuell utmaning är att utveckla metoder för att erbjuda arbetsterapi
och teaminterventioner via webbaserade
tjänster, som ett komplement till det fysiska
mötet med patienten. Potentialen är stor,
dagens teknik sätter ”inga gränser”. Inom
andra specialiteter inom sjukvården finns
metoder utvecklade.
Slutligen är dagens utmaning, inte minst,
att uppnå en mer kunskapsbaserad arbetsterapi. Många studier visar på effekter av
arbetsterapeutiska interventioner men mer
evidens är önskvärd. Ett ökat internationellt samarbete med kollegor är önskvärt
och nätverket inom EULAR Health Professionals är av stor betydelse för vår fortsatta
forskning. Förhoppningsvis kommer framtida utvärderingar av arbetsterapi att kunna stödjas av Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ). Inom kort kommer SRQ
att erbjuda verktyg för registrering av rehabiliterade interventioner samt relaterade

Faktaruta
Disputerade arbetsterapeuter
verksamma inom reumatologi
Ulla Nordenskiöld (Göteborg 1996)
Berit Dellhag (Göteborg 2000)
Birgitha Archenholtz (Göteborg 2000)
Gunnel Sandqvist (Lund 2004)
Ingrid Thyberg (Linköping 2005)
Ingegärd Wikström (Lund 2006)
Mathilda Björk (Linköping 2008)
Malin Regardt (Stockholm 2014)
Av dessa är tre docenter
Ingrid Thyberg (2011)
Mathilda Björk (2013)
Gunnel Sandqvist (2013)

uppföljningsmått som kommer att kunna
stödja uppföljning av arbetsterapi insatser
på individnivå och samtidigt byggs en databas upp för framtida analyser på gruppnivå.
Potentialen i SRQ är därmed stor för multicenterstudier och för samverkan mellan
professioner i teamet för utvärderingar av
rehabilitering.
Forskning
Hittills har forskning relaterad till arbetsterapi inom reumatologi i Sverige innefattat instrumentutveckling, beskrivning av
funktionshinder & livskvalitet, uppföljning
av handortoser, hjälpmedel & handträning
samt patientundervisning. Sju arbetsterapeuter som har varit verksamma inom reumatologin har disputerat, se faktaruta.
Avslutningsvis, med dagens kunskap om
funktionhinder vid reumatisk sjukdom och
tillgång till relevanta uppföljningsmetoder,
finns ett gott utgångsläge för fortsatta studier av evidens och vidareutveckling av arbetsterapin.
Tack, Jane Lindstrand, Gunnel Sandqvist
och Ulla Nordenskiöld för värdefulla synpunkter i skrivandet av denna historik!

Handortos som minskar smärta och underlättar daglig aktivitet. Foto: Ingrid Thyberg
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MÅNADENS REUMAENHET · Cecilia Carlens, Lars Klareskog, Ingrid Lundberg och medarbetare

Reumatologi Karolinska
Reumatologi Karolinska är det namn vi
använder för att visa sammanhanget
mellan vård, forskning och utbildning
vid Reumatologkliniken på Karolinska
Universitetsjukhuset och de Institutioner som bedriver forskning och utbildning inom reumatologi vid Karolinska
Institutet.

D

en grundläggande idén och strategin för arbetet inom Reumatologi
Karolinska, är att skapa ett sammanhang mellan vården och patienternas
behov, kunskapsbildningen i forskningen
och kunskapsförmedlingen i undervisningen. En utmaning för alla universitetskliniker är att skapa en atmosfär där medarbetare som arbetar med de olika delarna
kan bidra på lika villkor och har möjlighet
att utveckla sina förmågor och kunskaper
inom de ganska olika delar som tillsammans skapar en universitetsklinikmiljö.
Genom att försöka skapa denna känsla av
sammanhang där alla känner sig delaktiga
och där möjlighet till många möten ges, tror
vi att nya idéer föds, ny kunskap skapas och
nya arbetssätt utvecklas där den nya kunskapen implementeras. Vår förhoppning
är att vi på det sättet bidrar till att utveckla
morgondagens reumatologi.
Reumatologin på Karolinska började utvecklas redan på 1930-talet i och med Nanna Svartz stora intresse för området. Nanna
Svartz blev professor i internmedicin vid
KI 1938 och under 20 år var hon den enda
(och första) ordinarie kvinnliga professorn
vid ett svenskt universitet. Hon var kvinnan bakom sulfasalazin, bedrev forskning
kring antikroppar (Reumafaktorn) och var
övertygad om att det vi idag kallar ”mikrobiomet” var avgörande för uppkomsten av
artrit. Hon skulle varit lycklig att se dagens
mikrobiomforskning växa fram. Under
hennes tid var dock internmedicinen odelad utan specialkliniker.
Reumatologkliniken invigdes 1954 med
Börje Olhagen som ledare och chef. Under
Olhagens ledning bedrevs aktiv forskning,
bland annat fortsatt forskning kring mikrobiomets betydelse för utveckling av de reumatiska inflammatoriska sjukdomarna, och
den kliniska verksamheten utvecklades vidare. Under Ragnhild Gullbergs tid fram till
tidigt 90-tal utvecklades den kliniska delen
men forskningen var mindre aktiv.
En ny inriktning med fokus på både
forskning och klinik kom då Lars Klareskog
som professor och Bo Ringertz som klinikchef började på kliniken 1993. Genom
Bosses och Lars målmedvetna arbete blev
kliniken delaktig i den snabba utveckling
38
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Härlig stämning i Laras trädgård när vi i somras firade de kollegor som fyllt eller fyller 40 år
under 2015, nämligen Lara Dani, Ola Börjesson, Christina Stranger, Saedis Saevarsdottir och
Karina Gheorghe.

av både terapi, diagnostik och tänkande
som kom att prägla den internationella reumatologin de kommande 20 åren. Genom
strategisk rekrytering av medarbetare till
klinik och forskning och samarbeten inom
Karolinska Institutet byggdes det vi idag
kallar Reumatologi Karolinska. I och med
sammanslagningen av Huddinge sjukhus
och Karolinska sjukhuset 2004 sammanfogades de två reumatologklinikerna på respektive sjukhus och blev den stora klinik vi
är idag. Kliniken leddes då av Johan Bratt
och Ralph Nisell som i samarbete fogade
samman delarna och skapade en gemensam
klinik. Även forskningen i Huddinge, som
under många år leddes av Ingäld Hafström,
blev förstås ytterligare en viktig del i Reumatologi Karolinska. Sedan drygt 5 år leds
kliniken av Ceclia Carlens.
Landets största reumatologklinik
Reumatologkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset är landets största reumatologklinik och har ett regionuppdrag som
omfattar en ständigt växande befolkning i
Stockholms läns landsting, idag ca 2,2 miljoner invånare. Genom ett samverkansavtal
med Visby lasarett på Gotland ingår även
Gotlands reumatologpatienter i klinikens
högspecialiserade slutenvårdsuppdrag.
Kliniken är lokaliserad till både Huddinge och Solna. Under många år bedrevs
också mottagningsverksamhet vid Södersjukhuset, men denna flyttades och integrerades med övrig verksamhet december
2012. På klinikens Solnasida finns Stockholms läns enda slutenvårdsavdelning inom
reumatologi med 20 vårdplatser. Denna
skapades hösten 2013 genom sammanslagning av våra två mindre avdelningar i Hud-

Nya Karolinska Solna Foto: Dimitrios Makrygiannakis

dinge och Solna som ett led i förberedelserna inför ”Nya Karolinska”. Majoriteten
av patienterna på vår slutenvårdsavdelning
är mycket allvarligt sjuka i inflammatoriska systemsjukdomar och kräver sjukhusets
alla resurser.
Öppenvården är indelad i dagvård och
mottagningsverksamhet och verksamheten
är något olika organiserad i Huddinge och
Solna, men innehållet väsentligen detsamma. På dagvården finns teamet, bestående
av läkare, sjuksköterska, undersköterska,
fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator och
vid behov dietist samlat. Här bedrivs avan-
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cerade utredningar och här ges merparten
av läkemedelsinfusionerna, ca 8000 per år.
Inom öppenvården finns också våra flöden
för tidig artrit, tidig inflammatorisk ryggsjukdom, SLE, myosit, vaskulit, systemisk
skleros och Sjögrens syndrom. Även ultraljudsverksamheten ryms inom öppenvården och blir en allt viktigare del i vår verksamhet. Vi följer idag ca 11 000 patienter
inom vår öppenvårdsverksamhet. Andelen
patienter från andra län ökar och vi tar också emot patienter från andra länder i samarbete med Stockholm Care.
Sedan ungefär 4 år har vi organiserat
verksamheten i tre övergripande patientflöden: artriter, som leds av specialistläkarchef Saedis Saevarsdottir, inflammatoriska
systemsjukdomar, som leds av specialistläkarchef Agneta Zickert och spondylartritflödet som leds av ÖL Per Larsson.
I uppdraget ingår att tillsammans med
medarbetarna utveckla och förbättra våra
patientflöden i alla dimensioner: vård,
forskning, utbildning och utveckling. Detta arbetssätt passar nu väl in i Karolinskas
övergripande strategi inför Nya Karolinska,
att arbeta med och strukturera vården utifrån patientgrupper och arbete med ”värdebaserad vård”.
Ett exempel är vårt Reumatoid artritflöde, där vi arbetar ”end to end ”, både med
patientens väg och forskningen parallellt.
Från primärvård med pre RA fasen där vi
arbetar i det landstingsövergripande ”4D
artrit projektet” och bland annat utvecklat
”ontilederna.nu” (”4D”, D=diagnos, är ett
samarbetsprojekt mellan Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting för att
skapa bättre förutsättningar för vård och
forskning och möjliggöra att ny kunskap
skapas och snabbt kan omsättas i tidig diagnostik och behandling i vår tidiga artrit
verksamhet). I detta ingår bl.a. ultraljudsscreening som vi presenterade på Reumadagarna och som är en del i Karolinskas pilotprojekt i arbetet med värdebaserad vård.
I denna fas fångar vi också upp patienter
med ACPA-positiv ledvärk, men som ännu
inte fått artriter och följer dessa i en särskild forskningsmottagning. Alla patienter
erbjuds att lämna forskningsprover och
delta i de kliniska prövningar som pågår på
kliniken. I flödet ingår även screening för
kardiovaskulära riskfaktorer och vår livsstilsmottagning LIVI som erbjuder stöd att
förändra rök-, motion- och kostvanor. Tidig
artritflödet sträcker sig till uppföljning 12
månader och därefter följs patienterna hos
sin patientansvariga läkare.
Utbildning och undervisning
Utbildning är en viktig del i verksamheten
och vi brukar ha mellan 16 och 18 ST-läkare med mål att fylla på med ca 3 nya varje
år för att trygga återväxten utifrån den behovsanalys som vår regionala studierektor

Öppenvårdsdiagnoser

Bernhard Grewin förtjänstfullt tar fram.
Bernhard är en oerhört uppskattad studierektor och en stor tillgång för kliniken. Ett
stort antal randande ST-läkare från allmänmedicin och internmedicin gör också sina
placeringar på kliniken och vi fick för något
år sedan pris för bästa ”randningsklinik”
från allmänmedicinarna.
Även undervisning av läkarstudenter är
en central del i vår verksamhet, med mål att
lära ut reumatologi och inspirera framtida
kollegor till reumatologisk diagnostik och
patientvård samt forskning inom reumatologi. Vi har verksamhetsförlagd undervisning i både Solna och Huddinge. Sammanlagt är det ca 200 läkarstudenter som
deltar i kurser vid Reumatologkliniken varje år. Utbildningen är främst inriktad på att
ge studenterna möjlighet att förbättra sin
färdighet i att diagnostisera och handlägga
reumatiska, inflammatoriska led- och systemsjukdomar. Stor tyngd läggs vid praktiska övningar som går ut på att lära studenterna ledinjektionstekniken samt att utföra
ledstatus där specialutbildade patienters
medverkan är särskilt uppskattad.
I ett försök att optimera vår undervisning
och säkerställa att studenterna bekantar sig
med de vanligaste reumatiska sjukdomarna
använder vi oss av virtuella patientfall i en
elektronisk plattform. Våra insatser ledde
till att Ioannis Parodis som har varit klinisk
amanuens de senaste tre åren blev tilldelad
Karolinska Institutets pedagogiska pris för
bästa handledarinsats inom kursen Klinisk
Medicin 2014.

Mångkultur och framtid
Medarbetarna inom reumatologi Karolinska är många och vi är glada över att ha
medarbetare med ursprung i många olika
länder såväl inom kliniken som inom forskningen. Totalt är vi ca 300 medarbetare, ca
175 på kliniken och ett drygt 100 tal inom
forskningen. En väldigt viktig strategi har
varit att rekrytera duktiga medarbetare
från alla delar av Stockholm, Sverige och
världen och senaste åren har en rad medarbetare med klinisk reumatologisk specialitet från andra länder anslutit sig till oss,
ofta med forskningsmöjligheterna som en
av rekryteringsgrunderna.
Framtiden för reumatologin och våra
patienter är ju mycket bättre än dagen och
gårdagen, och oerhörda möjligheter finns
framför oss att skapa och använda ny kunskap för att förstå, förebygga och behandla
reumatiska sjukdomar. Vi hoppas kunna
fortsätta att bidra till detta och vet att vi
bäst kan göra så genom att bidra till bra
kliniska nätverk i hela landet och genom
att knyta samman denna goda vård med
modern forskning med förankring både på
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KI och internationellt. Och så hoppas vi till
slut att alla våra medarbetare skall tycka att
det är fantastiskt att vara reumatologer hos
oss, och att många nuvarande och framtida
patienter skall kunna få del av den vård och
den kunskap som vi kan erbjuda.
Medarbetare på Forskningen
Vår forskning drivs i många olika och samarbetande forskningsgrupper, där strategin
är att bygga upp en gemensam god vård och
uppföljning av alla patienter i register, biobanker mm kopplade till vården, och att alla
grupper kan använda denna unika resurs, där vi i Sverige kan vara bäst i världen – för
att stödja forskning inom både kliniska studier, kliniska prövningar mm, inom epidemiologin och inom den mer biologiska och
molekylära forskningen. Forskning drivs ju
av idéer hos enskilda individer, där det är
samarbetet och utbytet av idéer lokalt, nationellt och internationellt som ger framstegen. En grundläggande strategi är också
att allt ska ”hänga ihop” och att vården och
patienterna hela tiden ska ha nytta av forskningsframstegen.
En sammanställlning av strukturen på
vår forskning finns i bifogad figur nedan).

Enheten för klinisk epidemiologi (ledning Johan Askling). Vid denna enhet
bedrivs en rad studier av stort intersse
för reumatologin, men Johan är, som
enhetschef här, också ansvarig för klinisk peidemiologisk forksning kring
andra sjukdomar. Forskningsgruppen
kring reumatologisk epidemiologi
består av drygt 10 personer och studerar både uppkomstmekanismer vid
reumatiska sjukdomar från ett epidemiolositk perspektiv och effekter av
sjukdom och behandling av sjukdom
(”outcome research”). Också hälsoekonomiska studier är en viktig del
av verksamheten. Mycket av enhetens
forskning sker i samverkan med andra
reumatologer i Sverige och internationellt, och en särskild kompetens finns
inom registerforskning.

Våra vårdforskare är knutna till Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap
och samhälle: Christina Opava, professor i
fysioterapi med forskning kring fysisk aktivitet vid RA, docent Helene Alexanderson,
fysioterapeut med forskning kring träning
vid myosit, lektor Elisabet Wehlin Henriksson, sjuksköterska som liksom disputerade
sjuksköterskan Susanne Pettersson forskar
på trötthet och smärta vid bl.a. SLE.
Vid sidan av dessa enheter finns också
forskare vid LIME (Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik),
där Staffan Lindblad och Sofia Ernestam
och grupper knutna till dem och till svensk
reumatologis kvalitetsregister (SRQ) är
verksamma.

Cecilia Carlens
Lars Klareskog
Ingrid Lundberg
och medarbetare
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Sammanhang mellan forksning och klinik vid Reumatologi Karolinska
Forskargrupper: Vi har c:a 15 olika forskargrupepr (nästan alla med egna anslag från
Vetenskapsrådet) och de olika forskargrupperna är knutna till olika enheter som alla
förenas inom ”Reumatologi Karolinska”.
De fyra enheterna och de forskningsgrupper som finns inom dem beskrivs (kortfattat) här:
Enheten för Reumatologi (ledning
•
professor Ingrid Lundberg) är den
enhet som funnits längst och inom
denna enhet samsas både kliniska och
molekylära grupper, där de molekylära grupperna fr.a. arbetar vid Centrum
för Molekylär Medicin (CMM), som
ligger alldels bredvid klinikens Solnadel, och en grupp (Per-Johan Jakobssons), nyligen flyttade till en ”filial”
vid det stora molekylära forskningscentret ”Science for Life Laboratories”
som ligger ca 5 minuters gångväg fån
kliniken och CMM. Forskningsgrupperna vid enheten är (representeras
av forskningsgruppsledaren): Ingrid
Lundberg (myosit), Iva Gunnarsson
(SLE, särskilt SLE nefrit), Elisabet
Svennungsson (SLE, särskilt forskning
kring kardiovaskulära kompikationer),
Per-Johan Jakobsson (biomarkörer
och molekylära mekanismer vid artriter, SLE och myosit), Anca Catrina
(studier av etiologi och molekylär patogenes vid artrit), Jon Lampa (smärta och neurologiska manifestationer
vid olika reumatiska sjukdomar). Alla

•

dessa främst med klinisk patientnära
forskning, men alltid knutna också till
laboratoriet, där en rad medarbetare
har sin huvudsakliga verksamhet, men
där också många kliniskt anknutna är
aktiva. Därutöver finns vid enheten
Lars Klareskog, som startade forskningen vid reumatologi Karolinska i
sin nuvarande form 1993 och vid Huddinge Ingiäld Hafström som fortsätter
arbetet kring Barfotkohorten
Enheten för klinisk terapiforskning
(ClinTRID (ledning professor Ronald van Vollenhoven) skapades 2011
med hjälp av ett stort anslag för klinisk forsning som gavs till enheten i
samband med Ki:s 200-årsjubileum,.
Denna enhet arbetar brett med klinisk
terapiforskning inom flera inflammations-sjukdomar, men är främst fokuserat på reumatiska sjukdomar. En rad
olika studier från kliniska prövningar,
till observationella studier och biomarkörstudier bedrivs. Den viktigaste egna studien är Swefot där Ronald
samordnar det nationella arbetet, och
nu också Nordstar som är ett nordiskt
projekt kring olika strategier för tidig
behandling vid artrit, också lett av Ronald:
Enheten för experimentell reumatologi (ledning Marie Wahren-Herlenius):
har också funnits i ca 5 år. Denna enhet
fokuserar på molekylär förståelse av
autoimmunitet med särskild inriktning på uppkomst och sjudomsmanifestationer vid Sjögrens syndrom och
kongenitala hjärtblock. Medarbetare
vid denna enhet samverkar mycket
med en rad andra molekylära och kliniska forskare vid Reumatologi Karolinska och bidrar särskilt till att föra in
en rad moderna tekniker och internationella samarbeten i den reumatologiska miljön.
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Studies on anti-dsDNA antibodies
and other potential biomarkers
in Systemic Lupus Erythematosus
Författare: Michele Compagno Department of Clinical Sciences Lund Section of Rheumatology Faculty of Medicine DOCTORAL
DISSERTATION by due permission of the Faculty of Medicine, Lund University, Sweden. To be defended in Lottasalen at Rheumatology department, Lund University Hospital, Kioskgatan 3, Lund on Friday the 22ndof May, 2015 at 9.00.
Faculty opponent: Professor Martin Herrmann Department of Internal Medicine 3 and Institute of Clinical Immunology
Friedrich Alexander University Erlangen-Nuremberg, Germany

Abstract
Systemic Lupus Erythematosus (SLE) is a
syndrome characterized by chronic inflammation, with involvement of many organ
systems. The etiology is unknown and the
pathogenesis has not been fully elucidated. SLE is incurable, but it is possible to
manage it with success, more often with
help of early diagnosis and adequate treatment. The need of reliable diagnostic and
prognostic tools for the management of
SLE patients has led to a plethora of research projects focusing on novel biomarkers.
Autoantibodies, in particular anti-dsDNA
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antibodies and hypocomplementemia have
been considered hallmarks of SLE in the
last decades. Nonetheless, these laboratory
features are not considered fully reliable in
a realistic clinical scenario.
In this thesis, I present the results of a
multicentre study focusing on the role of
anti-dsDNA antibodies in patients with
recent onset of rheumatic symptoms.
The investigation shows the presence of
anti-dsDNA in many non-SLE patients,
with inconsistent results of the assay simultaneously performed in different laboratories. The positivity of the test does not

increase the risk of getting the SLE disease
within 5 years, in contrast to previous data.
Regardless of the diagnosis, anti-dsDNA
antibodies are significantly associated with
certain clinical manifestations, such as glomerulonephritis, alopecia and pleuritis. We
suggest that anti-dsDNA antibodies, rather
than SLE biomarkers, should be used as
biomarkers of certain phenotypes, regardless of the diagnosis.
SLE is also characterized by impairment
of the innate immunity and the mechanisms regulating cell death. In the second
part of this thesis, I present the results of

AKTUELL AVHANDLING

studies that aim at verifying the role of novel SLE biomarkers, such as PNC assay, osteopontin and S100A8/A9. The PNC assay
is a functional test displaying the ability of
polymorphonuclear cells to engulf necrotic cell material, in presence of functional
complement system and autoantibodies in
serum from SLE patients. It resembles the
so-called LE-cell phenomenon, the first
diagnostic SLE biomarker in history. Osteopontin and S100A8/A9 are pleiotropic
proteins that interplay with key mechanisms involved in the pathogenesis of SLE.
The long-term follow-up, with scheduled
visits every other month, of a selected population of SLE patients, provides us with
the possibility to evaluate the temporal
relationships between the outcome of the
tests and the occurrence of different clinical features. The results emphasize that the
outcome of the PNC assay and the levels of
osteopontin and S100A8/A9 vary over time
in SLE patients, with temporal associations
with important clinical manifestations. In
particular, we show that glomerulonephritis, hematological features, mucocutaneous
manifestations, arthritis and increased disease activity may be predicted by the abnormal outcome of the mentioned biomarkers.
Result
The results of the present research project
may provide the clinicians with new insights in the ocean of information concerning older and newer biomarkers in SLE.
The optimal biomarker is still missing. A
composite panel of reliable biomarkers
may provide the clinician with a tangible
support to the clinical acumen.
ISBN
978-91-7619-132-3
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Ur vardagen
Denna patient remitteras från kardiolog
och kommer i februari 2014 till Reumatologmottagningen, Universitetssjukhuset, Linköping under frågeställning ANAnegativ SLE.
Kön: Kvinna med svenskt ursprung.
Ålder: 63 år
Socialt: Pensionär. Tidigare fabriksarbetare. Sambo. Ett barn.
Levnadsvanor: Ex-rökare. Högst måttligt
med alkohol.
Tidigare/nuvarande sjukdomar: Typ-1
diabetes (sedan 1967) med efterföljande
diskret retinopati och mild nefropati. Hypertoni. Hypothyreos (efter Hashimotothyreoidit). Perniciös anemi.
Allergi/överkänslighet: Ingen känd.
Bakgrund: Vid journalgenomgång framkommer att patienten sommaren 2008
uppsökt akutmottagningen med buksmärtor, diarré och svimning. Infektiös orsak
hade uteslutits och datortomografi (DT)
av buken visade enbart cholecystolithiasis. Gastroskopi utfördes; flera bredbasiga
polyper hittades i fundus och biopsier togs
från dessa, liksom från corpus i ventrikeln.
PAD visade kronisk atrofisk gastrit med
carcinoid, immunhistokemiskt positiv för
kromogranin A och synaptofysin, medan
färgning för glukagon, gastrin och serotonin var negativa. Ki67-nivåer var lägre än
1% och mitoshastigheten var 1 per 10 highpower field (Fig. 1, A–E).
Blodprover visar förhöjt kromogranin A (33 nmol/L; ref. <4) och gastrin (1510
pmol/L, ref. <60). Sammantaget definierades carcinoiden som GEP-NET klass 1,
typ 1, enligt 2010 WHO/eNETS klassificeringen. Helkropps-DT påvisade ingen säker metastasering och beslut om operation
fattades i oktober 2008. Operationen var
okomplicerad med gastrektomi, splenektomi och kolecystektomi. I PAD fann man 10
polyper på upp till 2 cm i storlek med samma egenskaper som de tidigare biopsierna.
Inga lymfkörtelmetastaser hittades. Kromogranin A och gastrin i blod återgick till
normala nivåer efter operationen.
Under de följande tre åren drabbades patienten av flera allergiska reaktioner med
takykardi och hudutslag vilket krävde behandling med peroralt betametason och
klemastin intramuskulärt. Under hösten
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Figur 1. Histologi av ventrikel- (A–E) och hudbiopsier (F–G). A–B: H&E-färgning med typisk
morfologi av GEP-NET, klass 1. Diagnosen bekräftas genom uttryck av ett brett spektrum cytokeratin (CKAE1/3; C), synaptofysin (D) och kromogranin A (E). F–G: H&E-färgning som visar
omfattande purpura med leukocytoklastisk vaskulit.

2013 utvecklade patienten polyserosit med
röntgen-verifierad pleurit och ekokardiografi-verifierad perikardit. Kardiologkliniken behandlar framgångsrikt med kortison,
men hennes perikardit recidiverar vid åtminstone ett tillfälle under nedtrappning
av prednisolon. Samtidigt uppger patienten
tilltagande ledvärk och uppvisar kliande
utslag på bål och underbenen. Paraneoplastiskt syndrom, alternativt recidiv av ventrikelcarcinoid, misstänks initialt men det senare bedöms ytterst osannolikt på grund av
normal octreotidescinitigrafi och lågt kromogranin A i blod.
Trots avsaknad av antinukleära antikroppar (ANA) i blod remitteras hon till reumatolog i november 2013 under frågeställning
systemisk lupus erytematosus (SLE). Samtidigt har patienten precis träffat dermatolog
som beskrivit utslagen som urtikaria-liknande på bålen och som palpabel purpura
på underbenen. Det föreligger tecken på

systemisk inflammation med förhöjning av
CRP 95 mg/L och SR 27 mm/h. Hudbiopsi
(utförd utan immunofluorescens) från vänster ben visade utbredd purpura och leukocytoklasi, perivaskulära infiltrat bestående
av neutrofiler utan tromber, nekros eller
pannikulit (Fig. 1, F–G). Patienten ordinerades betametason utvärtes.
Aktuellt: Patienten träffar reumatologspecialist i februari 2014. Hereditet för reumatisk sjukdom och psoriasis saknas. Patienten
har haft en lyckad graviditet och förnekar
missfall. Solkänslighet och andra symtom
potentiellt relaterade till inflammatorisk
systemsjukdom (inklusive SLE) negeras
bestämt. Ledbesvären som inremitterande
beskrivit försvann genom behandling av
ibuprofen. En uppföljande undersökning
med DT thorax hade emellertid nyligen
visat 2½ cm ensidig pleurautgjutning på
vänster sida samt diskreta emfysematösa

UR VARDAGEN · Facit

förändringar basalt i parenkymet och minst
1 cm perikardutgjutning. Blodprover visar
hemoglobin 95 g/L, leukocyter 8.8x109
(ingen lymfopeni), trombocyter 451x109,
CRP <10 mg/L, SR 11 mm/h, ALAT 0.25
μkat/L, ASAT 0.19 μkat/L, urat 238 mikromol/L, kreatinin 71 mikromol/L och inga
tecken på α1-antitrypsinbrist. Urinprov
med mikrohematuri, men inga cylindrar.
Frågor:
1. Vilka diagnostiska överväganden gör du?
2. Hur vill du gå vidare med ytterligare
prover eller undersökningar för att bekräfta diagnos?
3. Tankar kring behandling?

Christopher Sjöwall
Överläkare, Reumatologkliniken i Östergötland, Universitetssjukhuset, Linköping

Har du också ett fall som
vi andra kan lära oss
något av?
Skicka in en kort sammanfattning,
stimulerande frågor och facit till
ioannis.parodis@karolinska.se.

Tills dess, njut och le!
IOANNIS PARODIS

Facit till Ur vardagen RB 3/2015
Således relativt frisk kvinna född på
30-talet som har genomgått höftartroplastik och operation för bröstcancer. Inkommer via vårdcentralen för
utredning av tilltagande muskelsvaghet i armar och ben sedan ett halvår
tillbaka och läggs in på avdelning D26
vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Även symtom med lättare
sväljningssvårigheter och nasalt tal.
Misstanke om myosit och mer specifikt inklusionskroppsmyosit på grund
av spontana fall. Utredning påbörjas
med bland annat DT av thorax och
buk, ekokardiografi och muskelbiopsi.
•
Muskelbiopsi: Skelettmuskulatur
som innehåller grupper av atrofiska fibrer som tyder på neurogen skada. Enstaka regenererade
fibrer ses. Några tydliga inflammatoriska cellinfiltrat har inte
kunnat påvisas, varför inga övertygande hållpunkter för inflammatorisk myopati framkommer.
ENeG: Neurofysiologiska fynd
•
som mest talar för motorneuronsjukdom, men differentialdiagnoser som MMN (multifocal
motor neuropathy) och inklusionskroppsmyosit kan inte helt
uteslutas.
RTG hypopharynx och esofagus
•
med sväljningsundersökning: Visar ingen aspiration men nedsatt
kraft i tunga. Nedsatt kontraktionskraft i hypopharynx och
esofagus samt lätt retention.
•
NFL (neurofilament light protein) i CSV är 7750 (referens
<1850). Förhöjda nivåer av NFL
i CSV ses främst sekundärt till

trauman och vid degenerativa
processer som medför axonal
skada, till exempel MS och ALS.
Neurologkonsult på avdelningen
tycker sig kunna finna lätta muskelatrofier i händerna samt fascikulationer vid inspektion av armarna
och tungan. Neurologiskt status är i
stort sett utan anmärkningar förutom något nedsatt grov kraft i vänster
ben. Inga muskelatrofier förutom lätt
atrofi i interosseus samt fascikulationer i huden. Nasalt tal och patienten
uppger vissa problem med att svälja.
Patienten skrivs ut från avdelningen
med planerad poliklinisk uppföljning via neurologmottagningen, men
kommer även att följas via reumatologmottagningen tills utredningen är
klar.
En månad efter utskrivningen kal�las patienten till neurologmottagningen och där stärks misstanken om
ALS. Utredning fortsätter med MR
och EMG i thorakala muskler. Patienten kopplas till ALS-teamet för fysioterapi, hjälpmedel, med mera. Sätts
även in på Rilutek som förmodas
verka genom att hämma processer
involverande glutamat. Patogenesen
för ALS är inte fullständigt kartlagd
men glutamat tros vara av betydelse
för celldöd under sjukdomsförloppet och på så vis tros Rilutek kunna
bromsa sjukdomsutvecklingen.
När dessa rader skrivs är utredningen inte klar, men patienten behandlas och följs under arbetsdiagnosen ALS.
Kristina Bellander
ST-läkare i geriatrik, Capio
Nacka sjukhus
Reumatologkliniken, KS
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UR VARDAGEN · Nazanin Naderi

Uppföljande kommentar
till fallbeskrivningen
Sällsynt komplikation vid jättecellsarterit och ovanlig orsak till TIA.

I

Reumabulletinen nr 94 - 5/2013 presenterades ett fall om en patient som
remitterats till Reumatologen i Kristianstad för insättning steroidsparande läkemedel på misstanke om steroidinducerad
myopati i de nedre extremiteterna. Här
rapporteras fortsättningen, hur det har gått
med patienten samt huruvida misstanken
var rätt.
En snabb rekapitulation av fallet
En 84-årig kvinna, med polymyalgia reumatika (PMR) med debut vid 62-årsåldern
remitterades i december 2012 till Reumatologen i Kristianstad. Hon var under behandling med Prednisolon 12,5 mg x1 och
laboratoriemässig inflammatorisk aktivitet.
Sjukdomen debuterade i september 1991
med akut påkommen smärta i vadmusklerna och kort tid senare även smärtor i nacke
och överarmar. SR var då 90 mm/1 timme.
Inga övriga laborationer är tillgängliga från
den tidpunkten.
Hon fick diagnosen PMR av sin husläkare och startade kortisonbehandling med
prompt svar. Kortisonet trappades ned under 1 års tid till 5 mg x 1 men trappades upp
igen till 15-20 mg x 1 efter uppblossning
av symptom. Samma mönster upprepades
gång efter gång i många år. Hon lyckades
bli kortisonfri under en period, cirka tre år,
innan hon fick ett återfall av PMR-symptom
och blev ånyo insatt på kortison. Varken vid
sjukdomsdebuten eller senare uppvisade
hon några tecken till ischemi.
Under utredningens initiala skede var
nedtrappningen av kortisondosen strukturerad med prover inklusive SR och CRP
före varje sänkning för att fånga klinisk
misstanke om skov. Det tog cirka 6 månader
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patienten recidiverade med SR-stegring till
43 och CRP-stegring till 44. Hon stod då på
2,5 mg x 1 varannan dag och 2,5 mg x 2 varannan dag.
För att utreda patienten avseende eventuell bakomliggande jättecellsarterit (giant
cell arteritis, GCA) som orsak till upprepade skov gjordes en temporalartärbiopsi
(TAB) i början av juli 2013 som utföll positiv. Vidare utredning med PET-CT i mitten
av juli 2013 verifierade utbrett storkärlsengagemang i bland annat vertebralartärer
och karotider bilateralt.
Fortsättning
Bilden bedömdes vara atypisk för steroidinducerad myopati med tanke på muskelsvaghet i de nedre extremiteterna som
enda symptom varför vidare utredning
med MR ländrygg gjordes i slutet av oktober 2013. Denna visade inga kotkroppsavvikelser, diskbråck, spinalstenos eller nervrotspåverkan, utan endast mild till måttlig
facettledsartros i nivåerna L4–L5 och L5–
S1. Elektromyografi (EMG) och elektroneurografi (ENeG) i slutet av november 2013
visade flera bilaterala lumbosakrala rizopatier av äldre datum med mild till måttlig
degeneration på nivån L4–S1 utan tecken
till myopati. På grund av motsägelsefulla
besked beställdes även en neurologbedömning.
Neurologisk utredning från januari till
oktober 2014 kunde inte påvisa någon uppenbar orsak till patientens besvär. Under
denna utredning framkom att patienten
hade två attacker av svaghet och slagsida med hängande överkropp åt höger, en
under sommaren 2013 och en i december
2013. Attackerna varade cirka 15 minuter
var.
CT angiografi av hjärnan var utan fynd
överensstämmande med intrakranial vas-

kulit. Episoderna bedömdes som TIA-attacker sekundärt till mikroembolier från
de inflammerade halskärlen. Patienten insattes på ASA och rekommenderades blodfettssänkande behandling.
Efter avslutad utredning i oktober 2014
pågick diskussioner kring kortisonsparande läkemedel. Prednisolondosen var då 7,5
mg x 1. Patienten blev insatt på leflunomid
10 mg x 1 initialt med upptrappning till 15
mg x 1 i december 2014 och till 20 mg varannan dag och 15 mg varannan dag sedan
januari 2015. CRP var 3,6 i slutet av december 2014. Sedan mars 2015 var SR och CRP
helt normaliserade under 2,5 mg Prednisolon dagligen och ytterligare nedtrappning
planeras.
GCA är associerad med neurologiska
komplikationer, såsom neurooftalmiska
rubbningar, mononeuritis simplex och
multiplex av kranialnerver eller perifera
nerver samt diffus perifer polyneuropati.
Mindre vanligt är stroke/TIA och en mycket sällsynt komplikation är lumbosakral rizopati/radikulopati.
Det finns endast en artikel som beskriver
två TAB-positiva patienter med L5-radikulopati, båda EMG-/ENeG-verifierade.
Patienter blev insatta på kortison inom 1–2
månader från symptomdebuten. Den ena
av patienterna uppvisade total regress av
symptomen inom sex månader. Hur det
gick för den andra patienten redovisas inte
i artikeln (1).
Nazanin Naderi
Centralsjukhuset, Kristianstad
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UR VARDAGEN · Aladdin Mohammad

Expertens svar
Aladdin Mohammad, expert i området,
kommenterar på Nazanin Naderis fallbeskrivning.

D

et är ett intressant fall och förlopp
som presenteras här av dr Naderi.
Polymyalgia reumatika (PMR) och
temporalarterit (TA) är två överlappande
är två överlappande inflammatoriska sjukdomstillstånd som kan debutera samtidigt
men också med varierande tid emellan.
Det finns några intressanta aspekter i
detta fall som jag vill kommentera/diskutera:
1.

2.

3.

Sambandet mellan PMR och TA är ju
välkänd och när den ena eller den andra debuterar eller diagnosticeras är
ganska varierande. Det går naturligtvis
inte att spekulera kring ”hur gammal”
TA var hos denna patient. Ett möjligt
scenario är att patienten hade PMR
hela tiden och sedan utvecklade hon
en jättecellsarterit (i temporalartär initialt och i större blodkärl i ett senare
skede).
Jag kan inte se att diagnosen steroidinducerad myopati kan uteslutas.
Jag saknar muskelbiopsi och MR lårmuskler. Nedre extremitet drabbas ofta
och vanligtvis har man normala muskelenzymer. Man skall komma ihåg att
”smärta” är inte vanligt vid myopati/
myosit.
Det är dock intressant att patienten har

4.

blivit hjälpt av leflunomid som är ett
viktigt DMARD och som vi kanske
skall tänka på i vaskulitsammanhang
när andra läkemedel inte fungerar
(även om det inte är klart för mig varför Nazanin valde leflunomid som
första alternativ). EULAR rekommenderar metotrexat och BSR (British Society of Rheumatology) har MTX som
första hands alternativ och AZA eller
leflunomid som andra hands alternativ.
Associationen mellan TA och cerebrovaskulära sjukdomar som till exempel
stroke eller TIA är välkänd och inte
ovanlig. I en stor populationsbaserad
studie har vi visat att stroke är ganska
vanligt hos patienter med TA. Studien
omfattade mer är 3000 patienter med
TA och 17000 populationsbaserade
kontrollpersoner från Storbritannien
(1). Incidensen av stroke var 8 per
1000 person-år hos patienter med TA
jämfört med 6,3 hos bakgrundsbefolkningen, HR 1,28 (CI, 1,06–1,54). I en
annan studie från Frankrike redovisas
en incidens av 7 % (4/52) för stroke
hos patienter med biopsiverifierad TA
diagnostiserade under 10 års tid (2). I
vår TA-kohort från Skåne som omfattar 840 patienter med biopsiverifierad
TA har vi visat att stroke är signifikant vanligare hos patienter med TA
jämfört med bakgrundsbefolkningen
(opublicerade data). Med detta sagt
vill jag uppmuntra kollegor som sköter

5.

patienter med TA att tänka på stroke
som en ganska vanlig komorbiditet
hos patienter med TA snarare än en
sällsynt komplikation som framgår av
fallbeskrivningen.
Jag håller med Nazanin om att engagemang av det perifera nervsystemet
(PNS) är ovanligt hos patienter med
TA men det finns flera rapporter om
denna komorbiditet i PubMed ( jag citerar några sökresultat om man söker
för ”giant cell arteritis and peripheral neuropathy”: J Neurol. 2007 Jun:
254(6):751-5. Epub 2007 Mar 14.; Clin
Rheumatol. 1998;17(2):163-5.; J Rheumatol. 1989 Oct:16(10):1366-9.; J Rheumatol. 1987 Feb:14(1):129-34.; Postgrad
Med J. 1984 Oct:60(708):670-1).

Aladdin Mohammad
Skånes universitetssjukhus, Lund
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ReumaKalender

2015

2016

18 okt

16th EULAR Postgraduate Course
18-21 oktober
Prag

6 nov

ACR/ARHP Annual Meeting
6-11 november
San Fransisco

9 nov

SK-kurs, Akutmedicin och medicinsk intensivvård
9-13 november
Stockholm (Rekommenderas av SRF)

12 nov

RULe - avslutningsmodul
12-13 november
Göteborg

16 nov

SK-kurs, Koagulationssjukdomar
16-20 november
Malmö

26 nov

Kurs - Immunogenicity of TNF-alpha inhibitors
26-27 november
Göteborg

2 dec

Post-ACR
2 december, kl 12.00-16.30
Eftermiddagsseminarium i samarbete
mellan SRF och Dagens Medicin Agenda.

3 dec

Medicinska Riksstämman
Stockholm Waterfront
3-4 December

26 jan

SRFs RESURS-dagar
26-28 januari

8 jun

EULAR 2016
8-11 juni
London

Eftermiddagsseminarium

Post-‐ACR
2 december 2015, kl 12.00 - 16.30
(dagen innan Medicinska riksstämman)
Arrangeras av SRF i samarbete
med Dagens Medicin Agenda.
Mer information på svenskreumatologi.se
och dagensmedicin.se

Information/program/inbjudan återfinnes i Reumakalendern på

www.svenskreumatologi.se
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