Innehåll 3/2010
ReumaBulletinen

ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings
tidskrift och utkommer med fyra nummer per år.
Ansvarig utgivare
		
		
		
		
		
Redaktör
		
		
		
		
		
Red.medlemmar

Produktion

Annonser

Layout
Tryck

Distribution

Johan Bratt
Reumatologiska kliniken
D2:01
Karolinska Universitetssjh
171 76 Stockholm
Tel 08-585 818 48
johan.bratt@karolinska.se
Tomas Bremell
Reumatologi
Sahlgrenska Universitetssjh
Gröna Stråket 12
413 45 Göteborg
Tel 031-342 33 78
tomas.bremell@vgregion.se
Ido Leden
ido.leden@telia.com
Bengt Lindell
bengt@lindell.cc
Ola Börjesson
ola.borjesson@karolinska.se
Mediahuset i Göteborg AB
Marieholmsgatan 10C
415 02 Göteborg
www.mediahuset.se
Tel 031-707 19 30
Dan Johansson
dan@mediahuset.se
Olle Lundblad
olle@mediahuset.se
Gunnar Brink
gunnar@mediahuset.se
Åkessons Tryckeri AB
Box 148
361 22 Emmaboda
www.akessonstryck.se
Distribueras som posttidning
ISSN 2000-2246

Utgivningsplan
Nummer
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4

Manusstopp
20 januari
20 april
20 augusti
20 oktober

Utgivning
1 mars
1 juni
1 oktober
1 december

3 Redaktören har ordet
5 Brev från ordföranden
7 Brev från vetenskaplige sekreteraren
9 Brev från utbildningsansvarig och
yngreläkarerepresentanten

10 Nationella riktlinjer för rörelseorganens
sjukdomar – prioriteringar

1 1 SRFs styrelse 2010
12 Rapport från nationella ST-dagarna
13 Styrelsens årsberättelse för 2010
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20 Milad Rizk – brinner för reumatologin
22 Monica Ahlmén – minnesord
23 Kallelse till årsmötet
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Nytt på hemsidan: Minihistorik

25 Intervju med Cecilia Carlens
26 Cutting Edge Rheumatology 2010
28 Penicillamin 2010 – Historia i tiden?
31 Aktuella avhandlingar
32 Reu-kalendern
Pottholtz funderingar

Omslagsbild: Milad Rizk, sektionschef för Reumatologsektionen i Västerås. (Foto: Per Lundblad)

www.svenskreumatologi.se
ReumaBulletinen Nr 78 • 3/2010

1

ANNONS

REDAKTÖR Tomas Bremell

Redaktören har ordet

V

älkommen till nr 3/2010 av ReumaBulletinen. Numret domineras
av verksamhetsberättelse 2010
och förberedelser inför Riksstämman
inklusive en fyllig Riksstämmebilaga. I
framtiden kommer troligen Riksstämmebilagan att byggas ut till ett 5:e nummer av
tidningen med fokus på forskning. Kanske
kan Junior Faculty och Professorskollegiet gemensamt bidra till ett nummer som
blir en god annonstavla för svensk akademisk reumatologi.
Därutöver bjuder numret på en fortsättning av länssjukvårdstemat med en intervju med sektionschef Milad Rizk i
Västerås och en presentation av länsenheten i Kalmar. Milad visar på några
framgångsfaktorer för länsreumatologin.
Länssjukvårdstemat kommer att fortsät-

ta i ReumaBulletinen och redaktionen tar
gärna emot artiklar eller förslag på artiklar i ämnet. I Historia med Ido gör eponymerna paus i detta nummer och istället
berättar Frank Wollheim den spännande historien om Penicillaminets uppgång
och fall. Frank bidrar även med en fin sammanfattning av Cutting Edge-mötet med
flera spännande medicinska nyheter. Den
nya verksamhetschefen på Karolinska –
Cecilia Carlens, intervjuas och vi får mötesreportage från årets Riks-ST-dagar i
Göteborg. Uppmärksamma även annonserna för Riksstämmefesten 1 december
och Vårmötet 13–15 april i Göteborg.
Trevlig läsning!
Tomas Bremell

» I framtiden kommer
troligen Riksstämmebilagan
att byggas ut till ett 5:e
nummer av tidningen med
fokus på forskning.«

Redaktör

Välkommen till SRFs Vårmöte i Göteborg
13–15 april 2011 på Medicinarberget
Årets tema är:
Inflammation,ben och bindväv – ett triangeldrama på spåret
Frågor och anmälan:
www.svenskreumatologi.se
Varmt välkommen!
Boel Mörck, Verksamhetschef Reumatologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Vice ordförande SRF
Hans Carlsten, Professor Reumatologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset
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ORDFÖRANDE Johan Bratt

Ökat skandinaviskt samarbete
vård, försvinner från reumatologin. Här
behöver vi ha en strategi och samarbete
med Reumatikerförbundet i denna fråga
är givetvis självklar. SRF, via Boel Mörck,
håller just i dagarna på att sammanställa
en enkät kring vilka rehab-/teamresurser
vi har ute på våra enheter och hur de har
förändras under senare år.

Välkomna tillbaka alla efter förhoppningsvis skön sommarledighet och
jag hoppas att ni är rejält utvilade och
sugna på att ägna er åt reumatologins alla utmaningar under hösten.

J

ag vill börja med att tacka våra samarrangörer Reumatikerförbundet
och SveReFo till att ni bidrog till att
Föreningens vårmöte 2010 i Stockholm
blev så pass lyckat och välbesökt. Stort
tack! Planerandet för Vårmötet i Göteborg
2011 är redan i full gång, denna gång i samarbete med FRS.
Juni 2010 bjöd på ett välmatad och onekligen välbesökt EULAR-kongress i Rom
och efterföljdes i augusti av en som vanligt mycket intressant Cutting Edge i
Lund. Under hösten väntar nu höstkonferensen 14–15 oktober i Stockholm vilken behandlar temat Forskning och klinik
i samverkan, och några veckor senare ACR
i Atlanta, samt i början av december medicinska riksstämman i Göteborg.
Under SCR-kongressen i Bergen och under EULAR så träffades representanter
från de nordiska reumatologföreningarna.
Glädjande nog fanns det stor enighet kring
att blåsa liv i det skandinaviska reumatologisamarbetet och i Scandinavian Society
of Rheumatology (SSR). Tanken är att SSR
ska fungera som en paraplyorganisation
med representanter från alla skandinaviska länder. SSR ska ha det överordnade ansvaret för Scandinavian Journal of
Rheumatology (SJR), Scandinavian Foundation, och inriktningen på den nordiska
kongressen. Varje land skall nominera en
ordinarie ledamot och en suppleant till
SSR. Dessa personer väljs på fyra år och
kan omväljas max en gång. SRF har i samråd med professorskollegiet nominerat
Professor Ingrid Lundberg som ordinarie
ledamot och Carl Turesson som suppleant. Den senare ersätter också Frank Wollheim som ordinarie ledamot från Sverige i
SJR editorial board. Förhoppningsvis ska
vitaliseringen av SSR kunna leda till nytänk vad gäller de nordiska kongresserna och ett ökat skandinaviskt samarbete
kring forskning, läkemedelsstudier, verksamhetsutvecklingsfrågor mm.

ser vi
glädjande nog en tillströmning av nya medlemmar som vi hjärtligt välkomnar till föreningen.
Vi kommer under hösten att fortsätta
arbetet med att förbättra vår hemsida och
göra den mer attraktiv. Målsättningen är
att det ska vara naturligt att regelbundet
besöka SRFs hemsida för att där erhålla
all aktuell information kring möten, priser, arbetsgrupper, riktlinjer, mm.
Vi ämnar också från och med 2011 utöka utgivningen av ReumaBulletinen till
fem gånger per år, där ett nummer under
hösten kommer att ägnas åt forskning och
riksstämman.
Angående medlemsrekryteringen

» Ett ökat samarbete
på europeisk basis och
inom EULAR är också en
nödvändig väg att gå för att
mobilisera optimala resurser
för svensk och europeisk
reumatologi. «

vill jag bara önska alla en
härlig höst och välkomna er till alla spännande aktiviteter inom reumatologin.
Avslutningsvis

Ett ökat samarbete på europeisk basis
och inom EULAR är också en nödvändig
väg att gå för att mobilisera optimala resurser för svensk och europeisk reumatologi. Kontakter och lobbyverksamhet
inom EU är här av stor betydelse.
Frågan kring modern rehabilitering inom

reumatologin är också en mycket viktig
fråga framöver. Här är det viktigt att vi flitigt diskuterar och funderar kring hur rehabiliteringen ska organiseras framöver.
Vi måste hitta nya arbetsformer, t.ex. utforska möjligheter att utnyttja Internet i
kontakten med patienter, utveckla en aktiv och patientstyrd samordning med olika
externa aktörer. Samtidigt måste vi tidigt
identifiera risk för funktionshinder och
kunna erbjuda teamrehabilitering inom
dagvård. Patientens delaktighet måste optimeras både i arbete och fritidsaktiviteter.
KBT kan komma att spela en större roll.
En viktig förutsättning är att vi erhåller
tillräckligt med resurser för denna rehabilitering så att inte de medel som tidigare
användes för mer traditionell reumatologisk rehab inom slutenvård och utlands-

Johan Bratt

Ordförande SRF

Nya medlemmar i SRF
Ordinarie:
Piotr Mydel, Göteborg
Karin Sebelius, Uddevalla
Gabriella Halaszne Piti, Karlstad
Christoffer Romland, Huddinge
Karin Eriksson, Uppsala
Johan Karlsson, Lund
Evangelia Roumpi, Sundsvall
Ioannis Parodis, Sundsvall
Argyro Venetsani, Skövde
Sara Wedrén, Stockholm
Susanna Brauner, Stockholm
Associerade:
Annelie Hellvard, Göteborg
Maria Rehnberg, Göteborg
Mikael Brisslert, Göteborg
Marina Korotkova, Stockholm
Petra Amoudruz, Stockholm
Huamei Forsman, Göteborg
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VETENSKAPLIGE SEKRETERAREN

Carl Turesson

Svensk reumatologi visar framfötterna
re kan sökas även av associerade medlemmar i SRF, dvs. forskare utan läkarexamen.
Båda delas ut vid Riksstämman i Göteborg.

Svensk reumatologi har visat framfötterna i många vetenskapliga sammanhang de senaste åren, och detta
är en trend som fortsätter.

V

i som var med på EULAR-kongressen i Rom i juni och stannade
till den avslutande sessionen om
vetenskapliga höjdpunkter kunde konstatera att svenska bidrag lyftes fram många
gånger – framför allt bland abstract med
inriktning mot klinisk forskning. Det är
tydligt att Sveriges unika möjligheter till
strukturerade kliniska uppföljningar med
hjälp av register, kombinerat med en stark
forskningstradition och fruktbara allianser som innefattar kliniker och forskningsinstitutioner i olika delar av landet
ger ett starkt genomslag i den reumatologiska forskningsvärlden.
En icke obetydlig del av det senaste inom

denna forskning presenteras inom reumatologiprogrammet vid Svenska Läkaresällskapets Riksstämma i Göteborg. Vid årets
riksstämma kommer som vanligt ett stort
antal högklassiga abstract att presenteras.
De bästa abstracten inom basal respektive klinisk forskning har korats av Professorskollegiet, och kommer att presenteras
i en särskild session om prisbelönt reumatologisk forskning. Jag vill också särskilt
rekommendera abstractsessionen på torsdagsmorgonen den 2/12 kl. 8.30–10.00.
Den innefattar kortfattade muntliga presentationer av abstract som på olika sätt
berör nya aspekter på forskning om comorbiditeter vid reumatisk sjukdom. Vi
ser fram emot en spännande session med
stimulerande dragningar och många inslag som är viktiga i den kliniska vardagen.
Den reumatologiska delen av riksstämmeprogrammet finns med som en bilaga till
detta nummer av ReumaBulletinen. Vi har
i år ett betydande internationellt inslag.
Årets Nanna Svartzföreläsning av Eric
Matteson kommer att handla om medicinhistoriska aspekter på vaskulit – med
implikationer för arbete med vaskulitpatienter i våra dagar. Därutöver kommer
två internationellt erkända experter att
bidra till sessionen om psoriasisartrit på
onsdageftermiddagen 1/12 – Philip Helliwell från Leeds och Ian Bruce från Man-

att det ökade antalet
stipendier kan bidra till viss förvirring och
sammanblandning av olika stipendier, och
att processerna med avtalsskrivning med
sponsrande läkemedelsföretag ibland leder till förskjutningar i ansökningstider
och kortare framförhållning än man skulle önska. Jag tror och hoppas att vi skall
kunna hitta fastare rutiner med återkommande datum som underlättar planeringen. Uppdaterad information finns under
fliken ”Stipendier/Priser” på SRFs hemsida (www.svenskreumatologi.se)
En viktig del av föreningens vetenskapliga arbete är uppdateringen av evidensbaserade riktlinjer inom centrala kliniska
områden. Vi tror att dessa riktlinjer bidrar
till att stärka professionaliteten inom vår
specialitet och också till att öka samsynen
och minska skillnaden i handläggning av
patienter mellan olika delar av landet. Sådana skillnader när det gäller förskrivning
av biologiska läkemedel uppmärksammades i våras i Dagens Medicin, och nyligen också i Sjukhusläkaren. SRF arbetar
i dessa sammanhang för att lyfta fram att
ett evidensbaserat arbetssätt och en god
försörjning med reumatologer är det bästa sättet att garantera en jämlik och högkvalitativ vård.
Jag är medveten om

» Som ett led i strävan efter
att uppmuntra forskare med
framtiden för sig har SRF
utökat antalet stipendier som
är tillgängliga för forskare
inom reumatologi. «

chester. Vi är mycket glada att vi på detta
sätt kan ytterligare krydda det spännande
programmet! Detta är möjligt tack vare ett
fortsatt gott samarbete med våra huvudsponsorer.
Vid riksstämman har också Future Facul-

ty – före detta Junior Faculty – ett möte.
Rationalen bakom namnbytet kan sammanfattas: Man behöver inte vara så junior för att ha framtiden för sig! I denna
krets hittar vi framtidens professorer och
forskningsledare. Flera av medlemmarna har redan mycket viktiga roller inom
sina institutioner. Vår förhoppning är att
återkommande möten skall stimulera och
inspirera till fortsatt vetenskaplig utveckling.
Som ett led i strävan efter att uppmuntra forskare med framtiden för sig har SRF
utökat antalet stipendier som är tillgängliga för forskare inom reumatologi. I skrivande stund pågår ansökningstiden för
såväl Pfizers stipendium för yngre forskare inom reumatologi (ersätter tidigare års
Wyethstipendium) och det nyinstiftade
MSDs reumatologistipendium. Det sena-

årliga uppdateringarna om läkemedelsbehandling vid
RA, läkemedelsbehandling vid spondylartrit och psoriasisartrit samt kardiovaskulär prevention vid reumatisk sjukdom,
så är nu arbetsgruppen för säkerhetsaspekter på läkemedelsbehandling ordentligt igång med sitt arbete. Ett första utkast
till rekommendationer när det gäller antireumatisk behandling under graviditet
har cirkulerats till samtliga reumaenheter
och kommer att diskuteras tillsammans
med övriga riktlinjer på Riktlinjedagen i
januari.
Förutom de sedvanliga

Parallellt med detta  fortsätter

arbetet
med Socialstyrelsens riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Agneta Uddhammar,
vice ordförande i prioriteringsgruppen i
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riktlinjearbetet, redogör i en separat artikeln för arbetet med prioriteringar.
Underlaget för detta utgörs av en strukturerad genomgång av tillgänglig evidens för
behandling, framtagen av faktagrupper.
Faktagrupperna för RA och ankyloserande
spondylit/psoriasisartrit består delvis av
samma individer som SRFs arbetsgrupper,
och vidtecknad och Lennart Jacobsson
har i egenskap av faktagruppsordföranden ingått i projektledningen för Socialstyrelsens riktlinjer. Preliminärversionen

av riktlinjerna kommer att presenteras i
november. Centrala rekommendationer,
som innefattar några av de viktigaste och
mest kontroversiella prioriteringarna, har
redan distribuerats till olika landstingsföreträdare. När det gäller RA så finns här
kontroversiella ställningstaganden när det
gäller t.ex. tidig behandling med biologiska läkemedel och reumatologisk teamrehabilitering i olika former, och för AS/
PsoA även aspekter på bilddiagnostik. Rekommendationsutkasten kommer att vara

föremål för omfattande diskussion innan
de nationella riktlinjerna fastställs. Inom
ett område med så stark och snabb vetenskaplig utveckling som reumatologin är
dock SRFs egna riktlinjer, med möjlighet
till årlig uppdatering, ett viktigt komplement till Socialstyrelsens mer omfattande
och förankrade arbete.
Carl Turesson

Vetenskaplig sekreterare
turesson.carl@mayo.edu

YNGRELÄKAREREPRESENTANT Kajsa Öberg

Roger Hesselstrand UTBILDNINGSANSVARIG

Ingen sorg vid ST-dagar i Göteborg
Nationella ST-dagar i reumatologi ordna-

des i år i Göteborg. Tack Eva Klingberg,
studierektor, och Boel Mörk, verksamhetschef, för ett mycket trevligt arrangemang! På annan plats i denna tidning kan
ni läsa ST-läkare Karin Erikssons reserapport. Nästa år blir det sidbyte från väst- till
östkusten och alla ST-läkare i reumatologi
hälsas välkomna till ST-dagar i Stockholm.
Reumatologin verkar ha fortsatt medvind.

Vi får lite nu och då förfrågningar från
både halv- och helfärdiga specialister från
andra discipliner hur de ska göra för att
bli reumatologer. Ofta handlar det om relativt erfarna kollegor och det kan vara en
grannlaga uppgift att planera den fortsatta tjänstgöringen för att uppfylla målbeskrivningen i reumatologi. Vi behöver vara
kreativa i processen att skota hem ytterligare specialister i reumatologi. De behövs.
Hur gick det diagnostiska provet? Jo, väl-

digt bra! Tack alla ST-läkare, handledare
och regionala studierektorer som fyllt i
papper och rapporterat.
Av landets 91 ST-läkare skrev 62 det diagnostiska provet. Medelvärdet på skrivningen, inklusive kortsvarsfrågor och
MEQ-frågor men utan artikelfrågor, var
62 poäng av maximalt 86 (72%). Denne
fiktive medel-ST-läkare förväntas bli färdig specialist om drygt två år.

Både ST-läkare och handledare tyckte
att provet höll hög kvalitet. På frågan om
innehållet i kortsvarsfrågorna, MEQ-frågorna och artikelfrågorna var relevant gav
ST-läkarna poängen 4,3, 4,1 och 3,3 på en
femgradig skala där 1=instämmer ej och
5=instämmer helt. Handledarna gav 4,3,
4,2 och 3,8 poäng. Liksom tidigare år fick
själva genomgången, mötet mellan STläkaren och dennes handledare, mycket
höga poäng. ST-läkarna gav 4,9 och handledarna 4,7 till detta möte.
Trots att en mycket stor majoritet av
både ST-läkare och handledare önskar att
det diagnostiska provet fortgår, framkom
även enstaka intressant negativ kommentar. Det är helt riktigt att inte alla delar
av reumatologin täcks av detta prov, likaså att provet inte räcker för att testa STläkarens alla kompetenser. Just därför är
det viktigt att man skriver det diagnostiska provet flera gånger, att man tar sig
tid till en genomgång av svaren, och inte
minst att detta moment måste kompletteras av flera andra former av bedömning av
ST-läkarens sätt att fungera i rollen som
läkare. Den rollen innehåller både mötet med patienten och förmåga till samarbete med kollegor och annan personal.
Därför var det extra trevligt att konstatera att alla som svarade på utvärderingen rapporterade att de fick möjlighet till
medsittning.

Kommande kurser annonseras fortlöpan-

de. Håll utkik på kalendariet på vår hemsida, www.svenskreumatologi.se och på
IPULS hemsida så ni inte missar något.
Ny regional studierektor i reumatologi

har tillsatts i södra sjukvårdsregionen. Vi
tackar Meliha Kapetanovic för väl uträttat
värv och hälsar Thomas Mandl välkommen i sin nya uppgift.

Roger Hesselstrand

Utbildningsansvarig
KAJSA ÖBERG

Yngreläkarerepresentant
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Nationella riktlinjer för

Rörelseorganens sjukdomar
Beskrivning av prioriteringsgruppens arbete
I höst presenteras preliminärversionen av Socialstyrelsens nationella riktlinjer
för rörelseorganens sjukdomar. Riktlinjerna är omfattande och innehåller
hela sex sjukdomsområden: Reumatoid artrit, spondylartrit/psoriasisartrit,
artros, osteoporos, kronisk smärta och ortopediskt trauma. Riktlinjerna
riktar sig till politiker, tjänstemän och verksamhetschefer samt hälso- och
sjukvårdspersonal och är till för att stödja beslut om resursfördelning
inom olika sjukdomsgrupper och i viss mån prioritering mellan olika
sjukdomsgrupper eller verksamhetsområden.

R

iktlinjerna är inte heltäckande utan avgränsade till områden
där det finns oklarheter om kunskapsläget eller där det finns svåra prioriteringsfrågor eller där det är viktigt med
kvalitetsutveckling. Aktuella områden har
tagits fram av experter inom respektive
specialitet i samråd med specialist- och
yrkesföreningarna. Vid de reumatologiska sjukdomarna handlar riktlinjerna om
differentialdiagnostik och bedömning av
sjukdomsaktivitet, användning av immunmodulerande läkemedel, monitorering av
sjukdomsaktivitet för att styra läkemedelsbehandling samt teamrehabilitering i olika
stadier av sjukdom.
Riktlinjerna innehåller rekommendationer med prioriteringar gjorda av en prioriteringsgrupp. Prioriteringsgruppen
består av representanter från de berörda
specialiteterna med olika yrkesbakgrund
och kunskap inom området. Gruppen är
utsedd av Socialstyrelsen i samråd med
specialitets- och yrkesföreningar. I gruppen finns representanter för reumatologi, ortopedi, allmänmedicin, geriatrik,
rehabmedicin, endokrinologi, algologi,
radiologi, handkirurgi, psykolog, sjukgymnaster, arbetsterapeut och sjuksköterska,
sammantaget 20 personer med bred kunskapsbas. Annika Teleman, Johan Bratt
och undertecknad är representanter för
reumatologerna. Vid prioriteringsmöten finns projektledare och andra ansvariga från Socialstyrelsen, Socialstyrelsens
medicinska rådgivare samt hälsoekonom
och etisk rådgivare från Universitetet i
Linköping.

10
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Underlag för prioriteringen har varit till-

stånds- och åtgärdslistor framtagna av
faktagrupper för respektive område, utformade enligt särskild mall. Faktagrupperna har gjort ett omfattande arbete med
att bedöma tillståndets svårighetsgrad, effekt av åtgärd och evidensstyrka för detta
enligt GRADE, det vill säga enligt strikta
vetenskapliga principer. Vid en del tillstånds-/åtgärdspar finns kostnads- och
hälsoekonomisk värdering gjord av hälsoekonom. När vetenskapligt underlag
saknats eller varit bristfällig men vården
behöver vägledning, har konsensusförfarande använts. Det innebär att en utomstående panel av erfarna experter har fått ta
ställning till ett påstående. Vid >75 % samstämmighet anses konsensus ha uppnåtts
och resultatet för respektive tillstånds-/
åtgärdspar har kunnat prioriteras. Hela
faktaunderlaget har funnits tillgängligt
för prioriteringsdeltagarna via en länk till
Socialstyrelsen.
Uppdraget för prioriteringsgruppen är
att komma fram till rekommendationer
utifrån ovanstående tillstånds- och åtgärdskombinationer och rangordna på en
skala 1–10 där 1 är högst prioriterat. I prioriteringen ingår också att rekommendera
vad vården inte ska göra (icke-göra) och
när man bör invänta ytterligare kunskaper
(FoU) innan rekommendation kan göras.
Riksdagens beslut om prioriteringar med
den etiska plattformen gäller för prioriteringsarbetet.

samlats återkommande under en dag och
några gånger i internat under två dagar för
prioritering av olika områden. Inför kommande prioriteringsmöte har faktagruppsordföranden presenterat materialet för
priogruppen. För att ytterligare förbereda
och effektivisera prioriteringsmöten har
webbenkäter (se bild) använts som skickats ut 1–2 veckor innan mötet. Webbenkäten har förutom prioriteringsalternativen
innehållit direktlänk till faktadokumentet
och möjlighet att ställa frågor till faktagruppen eller lämna kommentar. Resultat
av enkäten med kommentarer har sedan
skickats ut till alla innan mötet. Om prioriteringen har divergerat mycket har enkäten skickat ut ytterligare en gång innan
prioriteringsmötet. Vid mötet har någon/
några som har specialistkunskap i området startat med att presentera tillstånds-/
åtgärdsraderna och motiverat sin prioritering. Två bisittare har studerat materialet extra noggrant för kompletterande
kommentarer. Därefter har diskussion
följt under ledning av prioriteringsordföranden och gruppen har till slut tagit
ett gemensamt beslut om rangordning.
Om underlaget har varit otillräckligt eller
tvetydigt har frågor returnerats till faktagruppen och prioriteringen för dessa rader har uppskjutits till ett senare möte. I
nuläget har alla sjukdomsgrupper prioriterats utom trauma som kommer prioriteras i februari 2011, eftersom arbetet med
faktaunderlaget blivit fördröjt.

Prioriteringsarbetet startade för ett år

Den prioritering som gjorts hittills har vi

sedan med introduktion och provprioritering under två dagar. Gruppen har sen

sen omprövat i en särskild omgång med
översyn av alla tillstånds-/åtgärdsraderna

Bild. Exempel från webbenkät.
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55) DMARD + högdos steroidbehandling (startdos > 10 mg/dygn) med
snabb nedtrappning till lågdos (< 5-10 mg/dygn) Läs mer
56) DMARD + lågdos steroider (5-10 mg/dygn) Läs mer
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55) DMARD + högdos steroidbehandling (startdos > 10 mg/dygn) med snabb nedtrappning till lågdos
(< 5-10 mg/dygn) Läs mer
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för att kalibrera att vi har använt skalan för prioritering likartat mellan respektive sjukdomsområden utifrån kriterierna, det vill säga
sjukdomens svårighetsgrad, effekt av åtgärden, evidens och hälsoekonomisk bedömning.
I prioriteringsarbetet har ett gediget och väl genomarbetat faktaun-

derlag, som t.ex. det som rör de inflammatoriska reumatiska sjukdomarna, varit till stor hjälp. Priogruppen, med olika bakgrund och
kunskaper bland deltagarna, har varit engagerad och fungerat bra
med givande diskussioner och kloka synpunkter inför prioriteringsbesluten. Ändå har prioriteringarna inte alltid varit lätta. Exempel
på svårigheter som vi behövt hantera är prioritering mellan både
områden med rader där åtgärden grundar sig på flera randomiserade kontrollerade studier som grund och rader som innehåller åtgärder där det finns vetenskapligt underlag men med betydligt lägre
evidensgrad, mest på grund av åtgärdens karaktär.
Under hösten kommer den preliminära versionen av riktlinjerna

med rekommendationer att granskas vid hearings som Socialstyrelsen anordnar, dels för den medicinska professionen och dels vid
regionala seminarier för beslutsfattare i landstingen. Synpunkter
som kommer fram då ska diskuteras vid ett slutligt prioriteringsmöte nästa år där bl.a. även ansvariga för faktagrupperna kommer
att delta.
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Vice ordförande
Reumatologiska kliniken
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413 45 Göteborg
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boel.morck@vgregion.se
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Lars Cöster
Kassör
Reumakliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
Tel 013-22 28 49; 22 20 00 vx
lars.coster@lio.se

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

Roger Hesselstrand
Utbildningsansvarig
Reumatologiska kliniken Lund–Malmö
USiL
221 85 Lund
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Rapport från nationella ST-dagarna
Göteborg, 6-7 maj 2010

Efter en resa genom ett soligt Sverige
där våren kom längre för varje timme
söderut anlände vi till Göteborg där
körsbärsträd och magnolior stod i full
blom.

V

i möttes av ST-läkare från Sahlgrenska som skulle guida oss till
Nya Varvet där ST-dagarna ägde
rum. I år deltog 38 ST-läkare från i huvudsak södra delarna av landet, från Sundsvall
i norr till Lund i söder. Temat för årets STdagar var ”Förbättringskunskap från teori
till ST-projekt och vidare” och ”Immunologi – Hur utvecklas immunologisk störning till reumatisk sjukdom?”.
Gruppdiskussioner om ST-projekt.

å SRF:s vägnar av nationellt utbildningsansvarige Roger Hesselstrand och Västra Götalands studierektor
Eva Klingberg och å Sahlgrenskas vägnar av reumatologens verksamhetschef
Boel Mörck. Första föreläsare var Svante
Lifvergren, lungmedicinare tillika kvalitetschef i Skaraborg och doktorand på
Chalmers. Vi fick ta del av hans personliga erfarenheter och en yrkesmässig resa
från brevbärare och vårdbiträde till läkare där tillfälligheter gjort honom delaktig
i förbättringsprojekt som väckt ett intresse för kvalitetsutveckling. Han betonade
vikten av att vi som läkare är med och deltar i verksamhetsutvecklingen på våra arbetsplatser.
Därefter följde Boel Mörck med en
introduktion till teorin bakom förbättVi välkomnades

ringskunskap och olika arbetssätt för att
uppnå önskade förbättringar och Ing-Marie Bergbrant, hudläkare och kvalitetsdirektör på Sahlgrenska, som berättade
om hur man i samband med införandet
av vårdgarantin lyckades minska antalet
remisser i kö till hudmottagningen från
3 000 till ca 100.
Sedan socialstyrelsens nya riktlinjer för

ST infördes 1 september 2008 ingår numera kvalitets- och utvecklingsarbete som ett
delmål i målbeskrivningen. Dagens sista
programpunkt var ett seminarium där vi
fick dela med oss av idéer inför detta projekt och höra om pågående och redan genomförda projekt på andra kliniker. Det
fanns mycket frågetecken om hur arbe-

tet ska utföras som kunde redas ut under
diskussionerna och jag tror att flera med
mig gick därifrån med flera bra uppslag till
kommande arbete.
Dagen avslutades med en utflykt till
Göteborgs skärgård där diskussionerna
från dagen fortsatte. Vi bjöds på en guidad
båttur mellan skären och sedan en promenad i naturreservatet på Vargö innan det
serverades middag på Stjärnviks värdshus.
Västkusten visade sig från sig allra bästa
sida med soligt väder och en doft av salt
och tång.
Temat för andra dagen var immunologi och

efter Esbjörn Telemos förträffliga sammanfattning av basal immunologi (”Immunologi
för dummies” nämndes av en åhörare) gick
Inger Gjertsson och Hans Carlsten in på
djupet i den immunologiska bakgrunden till
RA och SLE där immunologin knöts samman med dagens moderna behandlingsalternativ vid svåra sjukdomsmanifestationer.
Ett stort tack till alla som bidragit till
att ordna ST-dagarna och ett särskilt tack
till studierektor Eva Klingberg för ett väl
genomtänkt och planerat program och ett
engagemang utöver det vanliga som bland
annat innefattade klättringsstrapatser på
Vargö och utdelning av ”Chex-choklad”
för att hålla deltagarnas blodsocker uppe
under aktiviteterna. Stort tack även till
SRF som gjorde detta möte möjligt att genomföra!
Karin Eriksson

Strandhugg på Vargö.
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ST-läkare i reumatologi
Akademiska sjukhuset, Uppsala

Svensk Reumatologisk Förening

STYRELSENS ÅRSBERÄTTELSE
FÖR 2010

U

tvecklingen av svensk reumatologi är fortsatt stark.
Samarbetet mellan de sex universitetsorterna beträffande forskning utvecklas allt mer såväl avseende den experimentella biologiska forskningen som
behandlingsforskning och registeruppföljning och internationellt sett befinner sig Sverige i toppen vad gäller reumatologisk
forskning. Behandlingsmässigt noteras en fortsatt ökning och
bredare användning av biologiska läkemedel. Under 2009 har
även tillkommit en hämmare av interleukin-6 och under 2010
2 nya TNF-hämmare. Reumatologen har i dag en betydande arsenal av såväl ospecifika immunomodulerande läkemedel som
selektiva riktade medel för behandling av olika typer av inflammatoriska sjukdomar. En fortsatt utveckling av den mer skräddarsydda behandlingen är att vänta under de närmaste åren.
Den nya läkemedelsbehandlingen ställer krav på effektiv läkemedelshantering med mesta möjliga patientnytta till lägsta
möjliga kostnad och en noggrann uppföljning i studier och i register. Fokus på utsättning av TNF-hämmare hos patienter i remission kommer att bli nödvändig.

Reumatologins ST-utbildning har en regional struktur med sex
regionala studierektorer placerade i Lund, Göteborg, Linköping, Stockholm, Uppsala och Umeå. De regionala studierektorerna håller i undervisning och annan utbildning samt är ett
stöd i ST-utbildningens genomförande. De regionala ST-studierektorernas funktion, support och status finns beskrivet i
speciellt dokument utfärdat av styrelsen. Den nya målbeskrivningen har börjat implementeras runt om i landet. ST-utbildningen kvalitetsgranskas på flera sätt bl.a. genom ett årligt
diagnostiskt prov sedan 2005, SPUR-inspektioner på SPURinspektörernas initiativ samt medsittning för att kontinuerligt
följa upp ST-läkarens kompetens. Arbetet i styrelsen har letts
av ST-läkareansvarig Kajsa Öberg och utbildningsansvarige
Roger Hesselstrand. Föreningen har aktivt uppmuntrat anordnande av SK-kurser och vill att ST-läkaren går dessa tidigt i sin
utbildning. Riks-ST-mötet i Göteborg var välordnat och lockade 38 ST-läkare.

en kraftig ökning under de senaste åtta
åren (62-65-73-82-80-89-91). Störst ökning procentuellt och
nominellt på länssjukhusen. Fortfarande är dock specialistbemanningen på många länssjukhus besvärande låg. SRF bör på
olika sätt stärka rekryteringen av läkare till länssjukhusen och
ett led i detta är det dokument som SRF författat och som ska
kunna användas av enhetschefer gentemot medicinklinikchefer, sjukhusledningar, tjänstemän och politiker ute i landet. I
dokumentet poängteras vikten av att Socialstyrelsens speciali-

Antal ST-läkare visar

tetsförordning respekteras. Reumatologin är ju sedan 2005 enskild basspecialitet, jämställd med Infektion och Neurologi.
Antalet nya specialister i reumatologi under åren 2000–2009
är 145 eller fördelat årsvis 13-18-12-18-13-11-15-12-9-24 dvs. 14,5/
år. Det har sålunda glädjande nog skett en kraftig ökning av nya
specialister under 2009, all-time-high för reumatologin. Dock
kvarstår regionala ojämlikheter på såväl regions- som länssjukhusnivå.

har ett flertal möjligheter till vidareutbildning kunnat anordnas. Ansvarig i styrelsen har varit
Roger Hesselstrand. Exempel på kurser som anordnats flera
gånger för att nå ut till alla intresserade reumatologer är kurserna Reumatologisk epidemiologi, Slutenvårdsreumatologi,
Bilddiagnostik och Muskuloskeletalt ultraljud. Styrelsen är angelägen att kurserna ordnas flera gånger så att de som vill skall
ha möjlighet att erhålla utbildningen.
Föreningen har, som en av få specialiteter, fokus på riksstämman med ett 90-tal insända abstracts, vilka granskas av professorskollegiet. Vi ser även ett ökat intresse för vårt eget vårmöte
vilket i år anordnades i Stockholm, detta år i samarbete med SveReFo och Reumatikerförbundet. Uppslutningen på vårmötet har
ökat för varje år och blev denna gång cirka 250 deltagare, nytt
rekord.

I samarbete med industrin

har fortgått intensivt. Carl
Turesson har därvidlag tagit ett stort ansvar. Föreningen arbetar med årlig uppdatering av riktlinjer för reumatoid artrit,
ankyloserande spondylit/psoriasis artrit och för prevention av
kardiovaskulär sjukdom i samband med inflammatorisk reumatisk sjukdom. SRFs riktlinjer processas på ett strukturerat
sätt genom speciella arbetsgrupper med omfattande diskussion
såväl i professorskollegium som med enhetsföreträdare samt
under riktlinjemöte för att därefter stadfästas i samband med
vårmöte. Dessutom pågår ett arbete gällande reumatoid artrit,
ankyloserande spondylit/psoriasisartrit och artros inom ramen
för Socialstyrelsens arbete angående rörelseorganens sjukdomar med framtagande av riktlinjer vilka beräknas föreligga i
preliminärt skick under hösten 2010.

Arbetet med medicinska riktlinjer

En arbetsgrupp kring biobanking vid reumatiska sjukdomar
inom SRR ska formeras under hösten. Studiegrupp kring nationella läkemedelsprövningar skall även startas upp.
Höstkonferensen 2009 hade som tema den nya specialiseringstjänstgöringen i reumatologi och avsåg att belysa den nya
ST-utbildningen. Konferensen besöktes av ett 40-tal deltagare
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och gav värdefulla impulser. Temat för 2010 års höstkonferens
blir forskning och klinisk verksamhet i samverkan.

Bratt med Boel Mörck som suppleant.

SRF har kunnat notera en ökad medlemstillströmning. Sålun-

Valberedning: Ingrid Lundberg (ordförande), Solveig Wållberg

Under året har föreningen tagit initiativ till bildandet av ett
verksamhetschefsnätverk med Boel Mörck som sammankallande och med en subenhet för länsreumatologin som leds av
Åke Thörner. Detta är en viktig del i styrelsens intentioner att
skapa olika mötesplatser såsom höstkonferensen, professorskollegiet, verksamhetschefsgruppen, reumatologseniorerna,
Junior Faculty, register- och riktlinjedagar, uppmuntra riksST-dagar och understödja arbetet i studiegrupper och studierektorsmöten m.m.

Förtroendemän utsedda eller föreslagna av SRFs styrelse:

da har under året invalts 29 nya medlemmar (huvuddelen STläkare) samt 12 associerade medlemmar.

Vid möte med våra nordiska styrelsekollegor vid SCR i Bergen
beslutades glädjande nog att blåsa liv i Scandinavian Society
of Rheumatology (SSR) som ska fungera som en paraplyorganisation med representanter från alla skandinaviska länder.
Styrelsen har utsett Ingrid Lundberg som ordinarie och Carl
Turesson som suppleant i SSR.
Reumabulletinen har under 2009 övergått från tre nummer/
år till fyra nummer/år och produceras nu av ett tidsskriftsföretag. Målet har varit en utåtriktad, mer professionell tidskrift
och även ett mer aktivt arbete inom föreningen med Bulletinen. Sammantaget har den nya Reumatbulletinen inneburit ett
lyft för föreningen och skapat en utåtriktad möjlighet för reumatologin i Sverige. Tanken är att i tidningen spegla SRFs viktigaste frågor. Redaktör har varit Tomas Bremell. Uppdatering
av hemsidan och överflyttning till tidskriftsföretaget har även
skett och även här är syftet att på ett aktivt, utåtriktat sätt kunna presentera reumatologi och reumatologin i Sverige.

intäkterna under 2010 och
har gjort så under de senaste åren till följd av den mängd aktiviteter som vi har. Vi tär således på det samlade kapitalet. Likviditeten, dvs. föreningens ekonomi, är emellertid god.

Representant i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige: Johan

Jonsson och Jörgen Lysholm.

Kontaktpersoner:

• Kontaktperson i språkfrågor och klassifikation: Anders Gülfe.
• Kontaktperson till Bone and Joint Decade: Bengt Lindell.
Arbetsgrupper:

• Säkerhetsfrågor vid läkemedelsbehandling:
lars.coster@lio.se
• för Riktlinjer för behandling av RA: carl.turesson@med.lu.se
• för Behandling med biologiska läkemedel vid Spondylartriter: lennart.jacobsson@med.lu.se
• Arbetsgrupp för Svenska Reumatologiregister:
staffan.lindblad@ki.se
• SRQ: staffan.lindblad@ki.se
• ARTIS-gruppen (AntiReumatisk Terapi I Sverige):
nils.feltelius@mpa.se
• Riktlinjer för primärprevention avseende kardiovaskulära
riskfaktorer vid reumatisk sjukdom:
elisabet.svenungsson@ki.se
• Arbetsgruppen för ett nationellt SLE-register:
andreas.jonsen@med.lu.se
• Biobanking inom SRR: johan.askling@ki.se
Intressegrupper:

•
•
•
•

Junior Faculty: anna-karin.hultgard-ekwall@rheuma.gu.se
Reumatologseniorer: ylva.lindroth@ptj.se
Verksamhetschefsgrupp: boel.morck@vgregion.se
Länsreumatologichefsgrupp: ake.thorner@dll.se

Föreningens kostnader överstiger

Medlemsantalet i oktober 2009 är totalt 541. Av dessa är 389

aktiva läkare och 64 är pensionerade. Föreningen har 81 associerade medlemmar och 17 hedersmedlemmar.

Stödjande medlemskap: Föreningen har under verksamhets-

året haft följande stödjande juridiska medlemmar: Abbott
Scandinavia AB, Pfizer AB, MSD, Roche, UCB Nordic och Bristol-Myers Squibb.

Studiegrupper:

• Swedish Scleroderma Study Group: lars.coster@lio.se
• Studiegruppen för Psoriasisartrit:
ulla.lindqvist@medsci.uu.se
• Studiegruppen för Osteoporos:
britt-marie.nyhall-wahlin@ltdalarna.se
• Studiegruppen för Epidemiologi:
lennart.jacobsson@med.lu.se
• Studiegruppen för Kardiovaskulär komorbiditet vid reumatisk sjukdom: elisabet.svenungsson@ki.se
• Studiegruppen för Myosit: ingrid.lundberg@ki.se
• Studiegruppen för artritradiologi:
annika.teleman@spenshult.se

Förtroendemän utsedda i samband med årsmöte:
Representanter:
Styrelsen har bestått av: ordförande Johan Bratt, vice ordföran-

de Boel Mörck, facklig sekreterare Per Salomonsson, vetenskaplig sekreterare Carl Turesson, kassör Lars Cöster, representant
för läkare under utbildning Kajsa Öberg, samt ansvarig för vidareutbildning och utveckling av regional ST-utbildning Roger
Hesselstrand.
Revisorer: Ido Leden och Rolf Oding med Bernhard Grewin

som suppleant.
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Socialstyrelsens vetenskapliga råd: Anna Engström-Laurent.
IPULS: Lennart Jacobsson och Ingiäld Hafström.
UEMS: Frank Wollheim och Roger Hesselstrand.
EULAR Standing Committies: Boel Andersson-Gäre (pediatric rheumatology), Eva Klingberg (education and publication), Lars Klareskog (international clinical studies),
Ingemar Petersson (epidemiologi), Lars Klareskog (investigative rheumatology) och Kristina Forslind (muscelosceletal
imaging).

• Redaktionskommittén för Scandinavian Journal of Rheumatology: Frank Wollheim t.o.m. 10-06-30 därefter Carl Turesson, suppleant Carl Turesson t.o.m. 10-06-30, därefter vakant
(tillsättning på gång).
• Rheumatology in Europe: Björn Svensson.
• Representant i Svenska Läkarförbundets representantskap:
Johan Bratt med Boel Mörck som suppl.
• SweReFo: Tomas Zweig, Åke Thörner.
• Rikstämmedelegationen: Solveig Wållberg Jonsson.
Övriga förtroendeuppdrag:

•
•
•
•
•
•

•
•

•

Ansvarig för föreningens hemsida: Ola Börjesson.
Ansvarig utgivare för Reumabulletinen: Tomas Bremell.
IT-representant: Jörgen Lysholm.
Konsultationsläkare till Läkarförbundet (bistå vid anmälan):
Tomas Bremell.
CME-bedömare: Anna Engström Laurent.
Representanter för Socialstyrelsen för granskning av ansökan om specialitet i reumatologi: Agneta Uddhammar och
Tomas Husmark.
SPUR-inspektörer: Bernhard Grewin, Annika Teleman, Eva
Bagge och Per-Johan Hedin.
Regionala ST-studierektorer: Ewa Berglin (Norr), Stina Östman-Blomberg (Uppsala), Bernhard Grewin (Stockholm),
Jan Cedergren (Linköping), Eva Klingberg (Väster), Meliha
Kapetanovic, fr.o.m. 1/9 2010 Tomas Mandl (Söder).
Professorskollegium med samtliga medlemmar som innehar
en professur i reumatologi, är kliniskt verksamma och medlemmar i SRF. Under året har professorskollegiet bestått av
ordf, sammankallande Tore Saxne (Lund), Lars Rönnblom
(Uppsala), Anna Rudin, Hans Carlsten (Göteborg), Thomas
Skogh (Linköping), Ingrid Lundberg, Lars Klareskog och
Ingäld Hafström (Stockholm), Solbritt Rantapää-Dahlqvist
(Umeå), Gunnar Sturfelt och Lennart Jacobsson (Lund). Föreningens ordförande och vetenskaplige sekreterare är adjungerade.

• 2009 års SRF stipendium för bästa basala abstract tilldelades
Cecilia Engdahl och för bästa kliniska abstract Saedis Saevarsdottir i samband med riksstämman 2009.
Utmärkelser:

• Till ledstjärnan för 2009 utsågs Ola Börjesson.
• Helena Zymler-Svantesson inväljs till hedersledamot.
• Scandinavian Journal of Rheumatology’s stipendium för reumatologisk forskning år 2009 tilldelades Anders Bengtsson.
• Wyeth-stipendium år 2009 för yngre forskare tilldelades
Lars-Erik Kristensen.
• Wyeth-priset år 2009 för framstående reumatologisk forskning tilldelades Lars Rönnblom.
• Abbott-stipendier för yngre forskare i reumatologi tilldelades: Eva Baecklund, Ewa Berlin, Inga-Lill Engvall, Andreas
Jönsson, Rille Pullerits och Christopher Sjöstrand.
• SRF-stipendium till Andrzej Tarkowskis minne tilldelades
Rille Pullerits.
Kvalitetssäkring:

• SPUR-inspektion har utförts på reumatologenheten i Växjö,
Västervik, Gävle och Kalmar.
• Diagnostiskt prov genomfördes under våren med 62 deltagande ST-läkare. Linköping ansvarade för framtagandet av
provet.
• Höstkonferensen 2009 arrangerades 8–9 oktober under rubriken Den nya specialiseringstjänstgöringen i reumatologi.
Internationellt samarbete:

• Inga rapporter har inkommit från representanter för EULARs standing committees.
• Skriftliga rapporter har inkommit från UEMS möten.
• Möte med SSR under SCR och EULAR, muntlig rapport lämnad.
Remissvar/svar:

Styrelsen har sammanträtt vid sju tillfällen, varav ett tvådagarsmöte. Under verksamhetsåret har bland annat följande skett:

• Remissvar ”Regler för etablering av vårdgivare – förslag för
att öka mångfald och integration i specialiserad öppenvård”
(SOU 2009;84).

Hälso- & Sjukvårdsfrågor:

Ekonomi/Administration:

• Styrelsen har varit representerad vid LFs representantskap
för specialistföreningarna och vid SLS fullmäktige
• Deltagande i Socialstyrelsens arbete med riktlinjer rörande
rörelseorganens sjukdomar.

• Föreningens ekonomi är i balans.
• ReumaBulletinen har utkommit med fyra nummer.
Tidskriften görs i samarbete med Mediahuset i Göteborg AB.
• Styrelsen och föreningens hemsideredaktörer Bengt Lindell
och Ola Börjesson har fortsatt arbeta för att utveckla föreningens hemsida.
• Föreningen har fortsatt avsätta ekonomiska medel för att
stödja de regionala studierektorerna i olika ST-utbildningsprojekt.

Utbildnings- och forskningsfrågor:

• Riksstämman 2009 genomfördes i Stockholm med nästan 90
abstracts.
• Nationella ST-dagar i Reumatologi hölls i Göteborg i juni
2010 med ett 35-tal deltagande ST-läkare.
• Cutting Edge-symposiet genomfördes i aug 2010 i Lund.
• Reumatologiska kliniken Karolinska Stockholm arrangerade
i samarbete med SRF och SveReFo och RF vårmöte 2010.
• Fortbildning: kurserna Reumatologisk epidemiologi, Slutenvårdsreumatologi, Bilddiagnostik och Muskuloskeletalt ultraljud har genomförts under året.
• SK-kurserna Grundläggande immunologi, Reumatologisk farmakoterapi och Inflammatoriska systemsjukdomar samt den
SK-liknande kursen Extraartikulära manifestationer vid RA
har genomförts.

För Styrelsen
2010-09-01
Johan Bratt
Ordförande
Per Salomonsson
Facklig sekreterare
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Månadens reumaenhet
Under denna rubrik kommer vi på SRF:s nya hemsida (www.svenskreumatologi.se) att publicera presentationer av
Sveriges reumatologiska enheter, stora som små. Vi hoppas kunna återkomma med en ny artikel ungefär en gång
i månaden. Först ut är Reumatologisektionen vid Länssjukhuset i Kalmar.
Har du lust att berätta om din arbetsplats? Kontakta gärna Bengt Lindell <bengt@lindell.cc>, som är kontaktperson
för Månadens reumaenhet.

I

Reumatologienheten i Kalmar

Kalmar län finns tre sjukhus: ett
längst i norr, Västervik, ett i mitten,
Oskarshamn och ett i söder, Kalmar,
där det sistnämnda är länssjukhuset. På
alla tre sjukhus finns reumatologer, två i
Västervik med en ST-läkare, en halvtidsreumatolog i Oskarshamn. Kalmar presenteras separat nedan. Vi är tre separata
enheter, men med god kontakt kollegerna
emellan. Vi försöker träffas ca en gång per
år för gemensamma diskussioner.
Upptagningsområdet för Länssjukhuset
i Kalmar är 120 000–140 000.
Åsa Häggström, Bengt Lindell, Annelie Friberg och Marek Kowalewski.

Reumatologienheten i Kalmar är en sek-

tion av medicinkliniken. Doktorerna som
arbetar här är således delaktiga i den akutmedicinska verksamheten. Dagtid arbetar
vi dock nästan uteslutande med reumatologi och vad gäller tillgänglighet har vi
lyckats klara vårdgarantins krav.
Den fasta läkarbemanningen består för
närvarande av tre specialister och en STläkare. Vi är: vår ”grand old man” Bengt
Lindell och sektionschef Åsa Häggström,
båda specialister i internmedicin och reumatologi. Annlie Friberg är sedan tidigare
specialist i allmänmedicin och nu sedan
sommaren 2010 färdig specialist i reumatologi. Vår andra ST-läkare, Marek Kowalewski, är specialist i pediatrik i Polen,
färdig specialist i allmänmedicin i Sverige
och sadlar nu om till reumatolog.

som alla ST-läkare från primärvården.
Till vår hjälp har vi 2,5 sjuksköterskor, tre
sekreterare och en undersköterska. Våra
1,5 arbetsterapeuter och två sjukgymnaster arbetar i paramedicins träningslokaler på en annan våning, men kommer upp
till oss i samband med våra gemensamma
teamkonferenser, utbildningar och andra
möten. Till oss är även en apotekare knuten, som träffar patienter i samband med
teambedömningar av bl.a. nysjuka och
går igenom deras medicinering. Hon håller även i patientundervisning om antireumatiska läkemedel. På medicinkliniken
finns en kurator anställd och hon är också mycket delaktig i den reumatologiska
verksamheten.

Vi läkare har mottagning dagligen och

sionsbehandlingar i stort sett dagligen.
Utöver detta har våra sjuksköterskor egen
mottagning med patient-återbesök. Dessa
är i stort sett återbesök 4–6 veckor efter
nyinsatt DMARD samt informationssamtal vid nyinsättning av DMARD-preparat
till våra patienter. Sjuksköterskan bedriver också en omfattande verksamhet med
telefonsamtal från patienter, där de ju utgör en trygg kontakt för dem.
De flesta av våra patienter bokar tid till
oss vid behov, dvs. när de har problem,
som de behöver konsultera oss för. Den
som vill kallas regelbundet får i stället
det. Vi tycker att flexibilitet med hänsyn
till olika individers behov och önskemål är

disponerar tre vårdplatser på en medicinavdelning, där vi samsas med våra
njurmedicinare och endokrinologer. För
övrigt besöker vi specialister som konsulter samtliga vårdcentraler inom en radie
av sex mil i södra delen av länet en gång
per termin. Där träffar vi patienter tillsammans med deras distriktsläkare i syfte att
få ett gemensamt synsätt och underlätta kontakterna. Vi bedriver patient- och
personalundervisning och deltar även i
undervisning av läkarkollegerna på medicinkliniken.
På vår mottagning randar sig samtliga ST-läkare från medicinkliniken, lik-

Vi har poliklinisk verksamhet med infu-

viktigt att försöka tillgodose. Detta system
har fungerat bra och det har ökat vår tillgänglighet för dem som behöver oss mest.
Vi har nästan aldrig återbud med kort varsel eller uteblivna patienter från läkarbesök, men om vi får det rings annan patient
in snabbt.
Våra patienter ges  även möjlighet att
träna hos oss under vad vi kallar rehabveckor. Dessa utgörs av tre på varandra
följande veckor då en grupp på ca sex patienter kommer kontorstid och har träningspass på land, i bassäng, individuellt
och i grupp samt en del undervisningspass. Vi försöker profilera grupperna så att
de skall passa bra ihop – med hänsyn till
ålder, sjukdomsduration och grad av funktionsproblem,. Man åker hem på kvällarna, men bor man för långt bort har man
möjlighet att bo på vårt patienthotell på
sjukhusområdet. Denna verksamhet leds
av en sjuksköterska och man träffar doktor
endast vid behov i samband med dessa träningsveckor. Rehab-verksamheten rullar
på under terminerna med uppehåll under
sommaren och julperioden.
Vi anser att det är viktigt att inte glömma bort fysikalisk träning som en del i
behandlingsarsenalen i dessa tider med
enormt fokus på den medicinska utvecklingen.

Åsa Häggström
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Marek Kowalewski – ST-läkare från Polen
Att etablera sig i ett annat land med skill-

Åtskilliga av ST-läkarna i reumatologi har sitt ursprung utanför Sverige.
Marek Kowalewski flyttade med sin familj från Polen till Sverige 2006.

H

an påbörjade 2009 ST i Kalmar
och är nu en etablerad medlem
i laget vid den reumatologiska
enheten vid Länssjukhuset. Jag ber honom berätta om hur det gick till.
Min fru Katarzyna och jag kände båda att vi

ville söka efter bättre arbetsförhållanden.
Det var långa och slitsamma arbetsdagar i
hemlandet och inte särskilt bra betalt. Av
kolleger fick vi tips om den rekrytering till
den svenska läkararbetsmarknaden som
bedrevs av företaget Medena. Barnen var
positiva till idén från början och vi sökte
och blev antagna till en 6 månader lång
internatutbildning i svenska språket och
svenska förhållanden i Warszawa. Det var
en intensiv utbildning med 8 timmar lektioner per dag plus kvällsövningar, och
hemuppgifter över veckosluten.
Vi hade valt att söka till primärvården
och när väl denna procedur var avklarad
började vi i augusti 2006 provanställning
på 6 månader i Kalmar. Det övergick sedan
i ST-tjänster i primärvården. Men så småningom kände jag sug efter att arbeta på en
sjukhusklinik igen. Man är trots allt ganska ensam i arbetet och i sina beslut på en
vårdcentral. Med i bagaget från Białystok
hade jag bland annat erfarenhet från den
barnreumatologiska verksamheten och
när det dök upp en ledig ST-tjänst i reumatologi i Kalmar var jag mycket lockad
av den. Och här är jag nu.

Kortfakta om Marek Kowalewski
Född 1970 i Zakopane
Utbildning: gymnasium i Zakopane. Läkarutbildning vid universitetet i
Białystok.
Tjänstgöring som läkare: ”AT” 1994–
1995. Från 1996 underläkare och klinisk
lärare vid Barnkliniken vid universitetssjukhuset i Białystok. Från 2006 ST i
allmänmedicin i Kalmar. Från 2009 ST i
reumatologi i Kalmar
Familj: Gift med Katarzyna, som tidigare
arbetat som barnläkare, och som nu gör
ST i psykiatri. Barn: Olga, 16 och Wojtek,
11. Bor i villa i Kalmarförorten Lindsdal.
Hund.
Fritidsintressen: hund, tennis, familj och
trädgård. Engagerar sig mycket i barnen
och deras aktiviteter. Tycker om att resa.
Läser – senast läst Stieg Larssons “Män
som hatar kvinnor”.

nader i språk, vanor och kultur innebär
förstås en del svårigheter. Men de går att
klara av. Språkträningen hade varit inriktad på det medicinska arbetsspråket, och
vardagssvenskan var vi inte så bekanta
med när vi kom. Inte heller var vi riktigt
förberedda på de dialekter vi mötte. Och
en del kulturella begrepp och företeelser
fick man erövra efter hand. Men en särskild kontaktperson på plats var till bra
hjälp och vi fick vägledning och goda råd
av de landsmän som kommit hit före oss.
Barnen smälte in förbluffande lätt och
tillägnade sig språket väldigt smidigt och
naturligt. Nu känner sig hela familjen förankrad och hemma i Kalmar.
Som läkare under utbildning har jag upp-

levt tydliga skillnader i arbetssituationen
här jämfört med mitt hemland. Jag var
från början skolad i ett ganska hierarkiskt
system, där chefen bestämmer allt och
där man inte egentligen uppmuntras till
att fråga och diskutera. Här finns det inga
frågor som är ”dumma”. Handledningen
är så att säga inbyggd i arbetssättet samtidigt som man stöttas till att växa in i en
självständighet.
Till den yngre kollega som är intresserad av att flytta till ett annat land säger
jag: Det är inte lätt! Men har du motivation och övertygelse och känner att du har
en vilja att utveckla dig – då skall du prova det!
Bengt Lindell

Register- och Riktlinjedagarna 27–28 januari 2011
Utvecklingen går snabbt inom reumatologin, och är ledande med många efterföljare som redan kommit till under 2010. Registerdagen kommer att beskriva vår unika utveckling och hur den stöder nationella initiativ av regeringen och Sveriges Kommuner och
Landsting. 2011 kommer vi tillsammans inom SRF att ha nya möjligheter att fortsätta med framgångsrika register och forskning som
leder till patientnytta.
Det medicinska riktlinjearbetet inom SRF är starkt och ett viktigt underlag för reumatologin i de nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar som Socialstyrelsen nu tar fram. Uppdaterade riktlinjer från SRF och det aktuella läget i arbetet vid SoS kommer att
presenteras och diskuteras vid Riktlinjedagen. Förutom att SRF uppdaterar riktlinjerna varje år stöds deras omedelbara tillämpning
genom att de kan användas via registertjänsten direkt i den vanliga vården.
Boka redan nu in Registerdagen torsdagen 27 januari och Riktlinjedagen fredagen 28 januari på Karolinska, Solna.
Inbjudan och förslag till program kommer i ReumaBulletinen, på hemsidan www.svenskreumatologi.se och per e-mail och post
under hösten.
Välkommen!
Staffan Lindblad och Lars Klareskog
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Milad Rizk
Brinner för reumatologin
I en sammanfattning av länsreumatologin i en annan tidning, beskrev
landstingsrådet Birgitta Andersson
(C) situationen i Västmanland som
bra, eftersom man hade – för att citera Birgitta direkt – ”en eldsjäl där,
som betytt mycket för rekryteringen”.
Hon nämnde inget namn, men denna
eldsjäl är överläkaren Milad Rizk, sektionschef för Reumatologsektionen
på Centrallasarettet i Västerås.
Reumabulletinen har träffat honom –
och visst är Milad en eldsjäl. Han har
på kort tid brutit en ond cirkel och i
stället skapat en uppåtgående positiv spiral.

M

ilad gjorde sin grundutbildning
i Göteborg, och kom sedan till
Kärnsjukhuset i Skövde för att
göra sin AT-tjänst.
– Där fick jag förmånen att få arbeta
med den som kom att bli min förebild
och mentor – överläkaren Dag Holmberg, som numera är pensionerad, berättar Milad.

20
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Mentor som lämnade sin arbetsplats

Sektionschef

Egentligen hade Milad tänkt bli ortoped,
men mötet med Dag innebar att han istället valde reumatologi.
– Jag fick ett vikariat efter avslutad AT,
och det var under den tiden som jag bestämde mig slutligen, minns Milad.
Han berättar att det var i Skövde som
han också fick negativa erfarenheter av
vad som kan hända när reumatologin slukas av medicinkliniken.
– Trots att Dag, som var mycket omtyckt och en eldsjäl, mer eller mindre hade
kämpat ensam under 30 år i Skövde, slutade det med att han lämnade sjukhuset och
började på Huddinge i stället.
Till Västerås kom Milad våren 1999 för
att där göra sin ST i Reumatologi. Han blev
färdig specialist 2003, och året efter specialist i internmedicin. Idag är han alltså
dubbelspecialist.
– Jag tog kontakt med Dag efter hans
pensionering och lyckades övertala honom att komma hit och vikariera några
veckor under -08 och -09. Det var väldigt
kul att träffa honom igen, säger Milad.

Vi går tillbaka till år 2004, då Milad var
färdig dubbelspecialist och kom tillbaka
till Reumatologkliniken. Han kände då
inte igen sig från sin ST-tid.
– Det var ett helt annat arbetsklimat –
en dålig arbetsmiljö och en dålig struktur.
Många medarbetare saknade engagemang,
det rådde en uppgivenhet, minns han.
Ändå var det på den tiden en självständig klinik. Enligt Milad berodde problemen på att ledarskapet hade fokus på fel
saker.
– Det fick till slut som konsekvens att
divisionsledningen ville omorganisera kliniken. Man ville byta ledning, och flera läkare valde då att avsluta sina tjänster. De
trodde helt enkelt inte att omorganisationen skulle leda till att det blev bättre…
Resultatet av omorganisationen blev att
Reumatologkliniken blev en självständig
sektion inom Medicinklinik 3. Milad fick
axla ansvaret som sektionschef.
Arbetade dygnet runt

Denna nya organisation trädde i kraft 1 ja-
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nuari 2008. Vid det laget hade tre specialister slutat.
– Bemanningen på läkarsidan bestod
av mig, en ST som vid tillfället befann sig
på randutbildning i Uppsala, en specialist
som skulle gå i pension i april samma år
samt en nyrekryterad specialist som börjat
här hösten innan, förklarar Milad.
Det skulle bli värre.
– När den nyrekryterade specialisten
insåg att den enda andra kollegan snart
skulle gå i pension, tog han tjänstledigt under sex månader. Han försvann i februari.
Men vi hade i alla fall då fått en nyrekryterad ST-läkare.
Det innebar alltså att Milad satt ensam
på mottagningen med en ny ST.
– Då var det inte roligt… Jag var överallt! Jag gick på avdelningen, jag rondade,
hade mottagning, bevakade alla provsvar
– och skulle parallellt arbeta för att rekrytera nya kollegor.
Han förklarar att om han inte hade älskat reumatologin, hade han inte stått ut.
– Men jag brinner för specialiteten! Så
jag bestämde mig för att uthärda. Jag arbetade i princip dygnet runt i sex månader – tog bl.a. med mig hem remisser för
bedömning på kvällar, helger osv.
– Jag vill passa på att tacka min sambo,
alla trogna medarbetare – och inte minst
de tusentals patienter som har stått ut!
Nytändning

Under hela denna tid hade Milad en förhoppning om att kunna återställa ordningen och få till stånd en god läkarbemanning.
Han förklarar att han var övertygad om att
han skulle lyckas.
Efter sommaren 2008 började det lossna.
– Jag lyckades övertyga kollegan som
tagit tjänstledigt att komma tillbaka – jag
hade fått reda på att han var på väg åt ett
annat håll.
Dessutom annonserade vi specialisttjänster, och fick napp. En specialist kom
i september, och ytterligare en i oktober.
– Det skapade en uppåtgående positiv
spiral. Arbetsklimatet blev mycket bättre,
det blev en nytändning, som i sin tur ledde
till en bättre arbetsmiljö.
Tvingas in i jourlinjen

Vi frågar om det var så enkelt att bara annonsera – det finns ju många som gör detsamma, utan att få samma resultat. Vad var
hemligheten bakom denna framgångsrika
rekrytering?
– De två som sökte, fick tjänsten på sina
villkor, svarar Milad.
Det är detta som Milad ser som sitt
framgångsrecept.

– De fick arbeta deltid, eller med anpassade arbetstider. Det är viktigt att man
möjliggör för medarbetarna att kunna arbeta så som det passar dem när det gäller
arbetstiderna.
Han kallar det för flexibilitet under ansvar.

» Problemet är att
länsreumatologin på flera
platser befinner sig i en
situation där de mer eller
mindre tvingats att ingå
i jourverksamheten på
medicinkliniken. «
– Problemet är att länsreumatologin
på flera platser befinner sig i en situation
där de mer eller mindre tvingats att ingå
i jourverksamheten på medicinkliniken.
Det är inte heller tillräckligt att ”bara”
vara reumatolog – man skall också vara
internmedicinare. Baktanken med det är
naturligtvis att man ska vara jourkompetent inom internmedicin.

Som ledare har Milad varit tydlig med
att markera detta, trots att man ingår i en
medicinklinik.
– Vi kan inte, trots starka önskemål om
detsamma, ingå i jourlinjen, förklarar han.
Full bemanning

Men även Milad måste naturligtvis i sin
tur ha en chef som förstår situationen.
Han påpekar också att han själv som ledare måste ta risken att han får lämna sin
post, om han inte kan stå för det nej han
lämnat.
– Det är att ta ansvar som ledare, anser han.
I Västerås har man bra chefer: Divisionschef Liselott Sjöqvist och Åke Tenerz
som är chef för medicinklink 3 – båda är
bra och förstående chefer som har accepterat faktum och låtit reumatologin få vara
självständig, tillägger Milad.
Det har i sin tur inneburit att Reumatologsektionen i Västerås började bli en arbetsplats med gott rykte. En specialist som
man först lyckats rekrytera i inledningsfasen var i pensionsåldern, och hon avgick
våren 2009 för att bli ersatt med ännu en
nyrekryterad specialist.
– I februari 2010 fick vi ytterligare en
specialist, som dessförinnan hade arbetat i
Uppsala ett år. Hon förhandlade först även
med andra, men valde oss, eftersom vi redan var så bra bemannade här, förklarar
Milad stolt.
Idag är man sex specialister och en STläkare på sektionen.
– Alla arbetar inte heltid – omräknat
blir vi totalt sex heltider, som alltså är fördelat på sju personer. Det är vad vi minst
ska vara. Vi är alltså fullt bemannade!
– Full bemanning med fokus på rätt saker resulterar i mycket god tillgänglighet
för patienterna, och väntetider som under
våren och sommaren ligger på högst fyra
veckor, förklarar Milad.

Måste säga nej

Milad påpekar att han själv är dubbelspecialist, men att han har valt att bli det frivilligt. Han har också ställt upp och gått
extrapass som medicinjour – men också
det på frivillig basis.
– Men man kan – om man sitter som
verksamhetschef – säga nej till att medarbetarna ska göra det!
Reumatologer vill i allmänhet inte gå
medicinjour, fortsätter Milad.
– Dessutom är det så att länsreumatologin är tilldelad ett visst antal tjänster för
att bedriva ren reumatologi. Om man blir
intvingad i jourer, tappar man tid samt
tempo och, som en yttersta konsekvens,
specialister.

Länssjukhus som
bedriver högspecialiserad vård

Reumatologsektionen har ett länsövergripande ansvar för utredning och behandling
av reumatiska sjukdomar i Västmanland.
Reumatologsektionen består av sluten- och
öppenvård inklusive paramedicinsk enhet
– arbetsterapi, kurator och sjukgymnastik.
Milad definierar centrallasarettet i Västerås som ”ett länssjukhus som bedriver
högspecialiserad vård”.
– Vi har verkat för att utveckla kompetensen hos de reumatologer vi rekryterade. Därför behöver vi numera i princip
ingen hjälp från vårt regionsjukhus (Akademiska Sjukhuset i Uppsala).
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Han understryker dock att de har ett
bra samarbete med Uppsala, och att de får
besök av deras professorer en till två gånger om året för att diskutera svåra och komplicerade patienter.
– Universitetssjukhusens roll är viktig
inom forskning och utvecklandet av spetskompetens.
Inför Reumabulletinens besök har Milad låtit sina kollegor spontant skriva ned
sina intryck om hur arbetsmiljön idag
upplevs på mottagningen. Vi citerar:
”Trevliga arbetskamrater, här är prestigelöst och det råder ingen hierarki, vi
har flexibilitet under ansvar, här finns en
tydlig vision som värnar om reumatologin,
här är högt i tak, det är tillåtet att säga vad
man tycker och tänker – det råder ett öppet klimat.”
– Man ska tycka om det man gör – då
smittar det av sig, sammanfattar Milad sin
ledarfilosofi.

– Så jag var med och initierade ST-träffar och utbildningar för hela UppsalaÖrebroregionen här i Västerås under åren
2002–2004, varpå SRF gav Uppsala i uppdrag att tillsätta en ST-studierektor för regionen. Denne tog sedan över ansvaret att
organisera ST-utbildningen
Det fungerar mycket bättre nu, anser
han.
– ST-studierektorn har en nödvändig
och viktig funktion: Att stötta och vägleda
ST-läkarna. Vad de borde ha är en mer aktiv och framträdande roll när det gäller att
rekrytera ST-läkare till länsreumatologin!
Milad har bara gott att säga om SRFs
ST-satsning.
– Jag tycker de har lyckats väl med att
utvecklat kurserna och kunskapsproven,
och även framgångsrikt lyckats med att
göra om specialistexamen i reumatologi
till ett diagnostiskt prov för alla ST-läkare
i reumatologi – oavsett vilket år de går. Det
är mycket positivt.

Positiv utveckling även för ST

När Milad själv gjorde sin ST i Västerås,
fanns det en ST-studierektor som var placerad i Örebro, men som tyvärr var mycket passiv.

Slå vakt om reumatologins kärna

Framgångsfaktorn i Västerås består alltså inte i att de blev en del av medicinkliniken.

– Det var en nödvändig förändring då,
som tvingades fram av omständigheter
som rådde innan, och för att få en vändning
av situationen till stånd. Idag går utvecklingen åt andra hållet: Vi är på väg tillbaka till att bli ett eget verksamhetsområde
– med större makt över vår vardag – igen!
I stället har framgångsfaktorn varit att
de i Västerås har slagit vakt om reumatologins kärna, och avgränsat sitt uppdrag,
anser Milad.
– Vi har också haft en ledning som haft
förståelse för detta.
Vi avslutar med att fråga Milad vilket
råd han skulle ge till en kollega som befinner sig i samma situation som han själv befann sig under början av 2008.
– Håll ut, och var bestämd när det gäller hur verksamheten ska bedrivas och vilka resurser som behövs. Låt inte de som
inte vet vad modern reumatologi innebär
bestämma över dig, svarar Milad Rizk och
tillägger:
– Lyckas du inte, då är du välkommen
till oss!
Per Lundblad

Monica Ahlmén – minnesord
Vår kollega Monica Ahlmén har efter
mycket kort tids sjukdom avlidit den 20
juli 2010.
Monica började sin reumatologiska bana
1974 på Sahlgrenska sjukhuset. Tidigt insåg hon att de reumatiska sjukdomarna
påverkade hela patientens livssituation
och inte bara lederna. Genom hela sin yrkesverksamma tid kämpade hon därför
för patientens möjlighet till multiprofessionell bedömning/behandling.
1983 fick Monica möjlighet att tjänstgöra på reumatologdispensären på Sahlgrenska med teamarbete runt den reumatiska
patienten, där sjuksköterska, kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut samt handkirurg
och ortoped deltog. Det reumatologiska teamarbetet blev också hennes doktorandarbete – Overall health status in
women with Rheumatoid Arthritis – fullbordat 1990.
Detta arbetssätt tog hon med sig till Reumatologenheten på Mölndals sjukhus,
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vilken hon startade 1988. Där öppnade
hon 1992 även en ”Tidig-artrit”-mottagning och strax därefter blev hon medlem
i BARFOT-gruppen (Bättre AntiReumatisk FarmakOTerapi), den nationella långtidsobservationsstudien av patienter med
reumatoida artrit ända från sjukdomsdebuten.
I BARFOT-arbetet påminde Monica oss
ständigt om helhetssynen och teamets betydelse. Stor energi la Monica ned på studier avseende skillnaden mellan kvinnor
och män i sjukdomsuttryck vid reumatoid
artrit. Hon verkade även för att vi skulle
följa patienternas totala fysiska och psykosociala hälsotillstånd (livskvalitet) med
hjälp av den korta, artritspecifika versionen av självskattningsmåttet Sickness Impact Profile – SIP-RA-64. Detta test finns
genom Monicas arbete i en svensk version och har också utnyttjats på Reumatologenheten i Mölndal för bedömning av
behandlingseffekt vid RA. Studierna av
livskvaliteten hos våra BARFOT-patienter

hann hon dock inte avsluta. Hon var således aktiv in i det sista i BARFOT-arbetet,
långt efter sin pensionering från Mölndals
sjukhus 2003.
Monica var även aktiv inom Svensk Reumatologisk Förening som SPUR-inspektör
och senaste åren som medlem i styrgruppen for SRFs Reumaseniorer.
Vi saknar en engagerad, energisk och omtänksam kollega.

Ingiäld Hafström
Björn Svensson

Kallelse till årsmöte i Svensk Reumatologisk Förening (SRF) 2010
Tid: 2010-12-01 kl. 16.30-18.00
Lokal: Sal A3, Svenska Mässan, Göteborg
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§10
§11

Årsmötet öppnas
Godkännande av kallelse och dagordning
Val av mötesordförande och mötessekreterare
Val av protokolljusterare
Anmälan av ev. övriga frågor
Styrelsens förslag till årsberättelse
Revisorernas redogörelse och ansvarsfrihet för
styrelsen. Firmateckning.
Val av styrelse
Val av två revisorer och en suppleant
Val av representant med suppl till Läkaresällskapets
fullmäktigeförsamling
Val av valberedning

§12 Årsavgift för år 2011
§13 Rapport från arbetsgrupper/studiegrupper inkl
riktlinjearbetet
§14 Utmärkelser
• Årets ledstjärna
• Hedersmedlem
• MSDs reumatologistipendium
§15 Motioner
§16 Övriga frågor
§17 Tack till avgående styrelseledamöter
§18 Årsmötet avslutas
Ordf. Johan Bratt

Ostindiska huset

Välkomna till SRFs fest under Riksstämman
onsdag 1 december 2010
Ostindiska huset

Var? Norra Hamngatan 12
Vad? Mingel, middag, vin och musik
Vem? SRFs medlemmar och forskningsaktiva associerade medlemmar
När? 19.00–
Bindande anmälan via mail senast 2010–11–19
OBS! Festbidraget på 250 kr betalas i entrén
Mer information? Maila Maj!
maj.jonnestedt@vgregion.se

Facklig sekr. Per Salomonsson

Nytt på hemsidan: Minihistorik
Ni som deltog i Eularkongressen, Rom
juni 2010, noterade säkert att som minne av denna kongress låg det i kongressportföljen ett frankerat kort, som
var minnespoststämplat med datum för
kongressdagarna, se bild. Så vitt jag vet
är detta första gången filatelistiskt material distribuerats till alla kongressdeltagare vid en internationell reumatologisk
kongress. Reumafilateli är en smal subspecialitet av Reumatologins mångfacetterade historia. Redaktionen för RB
har ambitionen att på hemsidan introducera reumahistorisk bild under vinjetten Minihistorik. Bildbyte kommer
att ske fem gånger om året. Vi inleder
med minnespoststämpeln från Rom.
Framöver kommer ytterligare en del
reumafilatelistiska motiv att publiceras,
men framförallt annat historiskt bildmaterial hämtade från böcker, tidskrifter, konstverk osv. Läsarna är välkomna
att inkomma med bidrag.
Ido Leden 

för redaktionen RB
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ANNONS

Cecilia Carlens

Ny verksamhetschef på Karolinska
I maj 2010 tillträdde Cecilia Carlens som ny verksamhetschef på Reumatologkliniken/
Karolinska universitetssjukhuset efter Johan Bratt.

C

ecilia fick uppdraget i hård konkurrens med ytterligare två mycket kompetenta sökande. Inom
parentes kan sägas att det är ovanligt att
verksamhetschefsposter söks av flera högkompetenta läkare – på många kliniker söker ingen. Detta visar på engagemanget
och kompetensen på kliniken.
Vad vill du med kliniken – vad är ditt
program?
Kliniken har en fantastisk potential med
mycket duktiga medarbetare inom såväl
forskning som klinik, men jag tror att vi
kan organisera verksamheten bättre och
mer effektivt och vill ha mer samverkan
inom kliniken. Jag känner starkt för reumatologi och kliniken. Jag är ingen förvaltare utan vill förverkliga idéer på kliniken
ihop med alla medarbetare för att bra skall
bli ännu bättre.
Vilka är de största utmaningarna nu?
De är egentligen två:
1. Vårdval reumatologi i Stockholm dvs.
konkurrensutsättningen av den reumatologiska öppenvården vilket ställer krav
på att vi kan visa att vi har en effektiv och
högkvalitativ vård med vilken patienterna
känner sig nöjda. Vi måste bli ännu bättre
på att utnyttja och använda våra register
och ytterligare förbättra vår logistik.
2. Nya KS (NKS) som blir klart 2015
kommer att medföra nya och ännu okända
organisatoriska förändringar. Verksamheten kommer att indelas i olika teman där vi
ingår i tema inflammation. I övrigt är verksamhetsinnehållet fortfarande inte alls
klart, men i någon utsträckning kommer
reumatologi säkert att finnas inom sjukhuset. Sannolikt kommer vi t.ex. inte att
ha egna avdelningar utan dela vårdplatser
med andra specialiteter. Detta kommer att
påverka oss på många sätt. Vi måste t.ex.
planera läkarorganisationen mer efter
sjukdomar och vårdinnehåll än idag.

män istället har positioner i forskningsvärlden. Jag hoppas på att det nätverk för
kvinnliga chefer som Ann Knight nu drar
igång, som en bieffekt, kommer att förstärka samarbetet mellan universitetsklinikerna. Framförallt tror jag att samarbete
rörande verksamhetsutveckling blir viktigt. Tyvärr bidrar de olika modeller för
verksamhetsutveckling som beslutas uppifrån t.ex. lean, genombrottsmetodik etc,
att det blir svårare att samarbeta rörande
dessa frågor.

»Vi måste ta ansvar

kostnadsmässigt och
medicinskt så att
öppenvården blir så
rationell och patientvänlig
som möjligt.«

Kortfakta om Cecilia Carlens
42 år gammal, gift, maken läkare, tre
barn – 13, 11 och 6 år gamla. Bor på Lidingö. Läkarutbildning i Stockholm, ATtjänst på Södersjukhuset, leg läk 1996,
1997–2000 arbetat på Wyeth med kliniska prövningar, ST-tjänst på Danderyd
från 2000, styrelseledamot i SRF 2002–
2005, spec i reumatologi 2006, arbetat
som specialistläkare/BÖL på Karolinska
2007–2010, doktorsexamen 2009.

Hur kommer det sig att på samtliga sex
universitetssjukhus har reumatologklinikerna kvinnliga chefer?
Jag tror att det beror på kvinnodominansen inom vår specialitet men även på att

Hur tror du att reumatologin ser ut
2020?
Jag tror att öppenvården kommer att öka
mer och mer. Vi måste ta ansvar kostnadsmässigt och medicinskt så att öppenvården blir så rationell och patientvänlig som
möjligt. Här måste registeruppföljningen
och logistiken förbättras och bli likartad
mellan olika vårdinrättningar i Stockholm. Mer ansvar kommer att läggas på
patientens eget ansvar avseende rehabilitering och sjukgymnastik t.ex. via gym.
I takt med mer effektiv medicinering har
behovet av teamvård minskat. Samtidigt
måste vi via våra register uppmärksamma
ev. långtidsbiverkningar t.ex. hudtumörer, av den potenta immunomodulerande
medicinering vi ger våra patienter. Slutenvården kommer att bestå av en eller
några små spetsenheter som hela Stockholmsreumatologin kan använda. Sedan
skall vi vara delaktiga i forskning rörande artros och andra sjukdomar som vi inte
behandlar idag. Kanske kommer nya revolutionerande läkemedel där vi även här
kan bidra.
Tomas Bremell
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Cutting Edge Rheumatology
Lund 26 augusti 2010
Solen lyste över Lund när c:a 170 förväntansfulla deltagare samlades för
årets upplaga av detta möte som hållits årligen sedan 1999.

A

rrangörerna – Dick Heinegård,
Tore Saxne och jag själv – hade
denna gång valt att överge den
vanliga tiden i maj för att undvika kollision med andra aktiviteter. Samma kommer
att gälla 2011 då mötet äger rum fredagen
den 2 september. Avsikten med dessa möten är att låta åtta framstående forskare
presentera sitt ämne och sina senaste ofta
ännu opublicerade resultat på ett för såväl
kliniker som basalforskare relevant och
begripligt sätt. En av föreläsarna kommer
alltid från vårt eget universitet, de sju övriga från världen minus Sverige. Man blir i
regel endast inbjuden en gång eftersom vi
vill presentera nya ansikten för våra svenska kolleger. Mötet finansieras med medel ur Kåre Berglunds fond, Rune Grubbs
fond samt med ett generöst anslag från
Abbott Sweden. Det följande är några intryck från föredragen. En utförligare rapport kommer att distribueras av Abbott
Sweden senare.
Förste talare var immunologen Tomas
Leandersson, Lund. Mottot för hans föredrag var ”From bed to bench and back
again –Bi-directoral translation”. Historien började redan på 1980-talet med en
substans kallad Linomid som visade gynnsamma effekter hos NZB-möss på dessas
SLE-liknande sjukdom. Det intressanta
var att medlet inte var immunsuppressivt,
och det nådde fas II-studie mot multipel
skleros, MS. Den terapeutiska bredden
var dock för smal och substansen övergavs. Emellertid lyckades kemister hos
Active Biotech vid screening av analoger
till Linomid syntetisera en snarlik molekyl, Laquinimod. Denna visade sig vara
200 gånger mer potent men inte mer toxisk. Laquinimod är i fas III vid MS och
har goda chanser att nå kliniken om något eller några år. Den prövas nu också
mot Crohn’s sjukdom och SLE. Det intressanta är att man upptäckt en helt ny
verkningsmekanism, nämligen bindning
till och blockering av S100A9, en molekyl
som aktiverar TLR4 och därmed förmed-
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Jörgen Distler, Thomas Pap och Oliver Fitzgerald, tre av talarna vid mötet.

lar inflammatoriska signaler vid infektioner, cancer och autoimmunitet.
En helt ny typ av perorala inflammationshämmare med känd verkningsmekanism
som inte har de immunsuppressiva ämnenas biverkningar har sett dagens ljus.
Därefter talade Thomas Pap, Münster,
Tyskland, om broskdestruktion vid osteoartrit. Pap har nyligen publicerat en
uppmärksammad artikel i Nature Medicine där man visade att Syndecan 4-produktionen är uppreglerad i aktiverade
broskceller som känns igen på sin kollagen
X-syntes. Därigenom kan det aggrekannedbrytande enzymet ADAMTS-5 aktiveras hos såväl osteoartritpatienter som i
djurmodeller av osteoartrit. Antikroppar
mot syndekan 4 liksom utslagning av genen hade skyddande effekt, vilket kan få
terapeutisk betydelse. Pap fokuserade på
den gåtfulla initiala fasen av osteoartrit
och framhöll att subkondralt ödem, och
subkondrala systor förebådar senare sjukdom. Detsamma gäller kalciuminlagring i
ledbrosk. Intressant nog kunde svårighetsgraden av osteoartrit i knäled korreleras till mineralisering med kalciumapatit,
inte som tidigare angivits till kalciumpyrofosfat. Syndekan 4 binder ADAMTS 5 till
cellytor och kan i sin tur binda IL-1. Dessa
fynd är under publicering och tyder på en
ny signalväg för IL-1 i ledbrosk. I den livliga diskussionen undrades naturligtvis om

anti-syndekan-terapins eventuella framtida plats. Pap menade att den troligtvis
borde vara effektivast i sjukdomens initiala pre-destruktiva fas.
En normal matrixmolekyl kan bli en
oväntad måltavla för ny terapi vid osteoartrit.
Efter en välbehövlig paus behandlade Jörgen Distler, Erlangen, Tyskland, de fortfarande enigmatiska problemen kring fibros
vid t.ex. sklerodermi. Ökad kunskap om
patogenesen bör kunna leda till effektivare terapi i framtiden. Utgångspunkten
är den redan länge kända pro-fibrotiska effekten av TGFβ som misstänks medieras genom ökad inaktivering av DNA
i antifibrosgener. Hypotesen kan testas
med tillförsel av metyleringshämmaren
5-aza, som ökar produktion av antifibrotiska mediatorer och motverkar uppkomst
av fibros efter tillförsel av TGFβ. En viktig skyddsfaktor är SOC-3, som visats vara
hyper-metylerad och därmed inaktiverad
vid sklerodermi. Detta kan alltså vara en
faktor vid uppkomsten av fibros. Hypotesen stöds av experiment där hämning av
SOC-3 med siRNA aktiverar experimentell fibros, t.ex. inducerad med bleomycin.
Distlers grupp har nu visat att TGFβeffekten medieras av Dnmt-3, som i sin
tur hämmas med 5-aza. En annan iakttagelse är att Nr4a1, en nukleär receptor, är
uppreglerad vid fibros. Även denna faktor

ökar in vitro efter tillförsel av TGFβ. Det
finns en specifik hämmare av Nr4a1 kallad
Cytosporon-B som har visat sig hämma fibros. Även om mycket ännu är osäkert eller oklart, hoppas man att kunskapen om
dessa nya vägar till fibros skall ge underlag
för effektivare terapi.
Nya signalvägar kan öppna för ny terapi
mot fibros, men vägen dit kan vara krokig och lång.
Årets Kåre Berglund-föreläsare Paul Peter
Tak, Amsterdam, Holland, studerar neuroimmuna mekanismers betydelse i patogenesen vid RA. Även om dagens terapi
har revolutionerat behandlingen av RA
och rullstolsbehövande patienter numera hör till undantag, finns fortfarande behov av bättre behandling vid sjukdomen.
Stora geografiska skillnader i tillgänglighet föreligger även i de rika länderna. Tak
kom snart in på den inflammatoriska reflexen beskriven av Kevin Tracy för nästan
tio år sedan (Nature 2002). Vagusstimulering via nikotinacetylkolinreceptorn (alpha7nAChR) medierar antiinflammation
hos möss. Nikotin ökar uttrycket av receptorn och intraperitonealt tillfört nikotin hämmar kollagenartritmodellen. Hos
människa är rökning som bekant en stark
riskfaktor för RA, MS och Crohn’s, men
snus har inte denna effekt, enligt en aktuell studie från KS (Carlens C. AM J Respir Crit Care Med. 2010). Slutsatsen är
att det är en annan substans än nikotin i
den inhalerade röken som är skadlig. Tak
är nu i färd med att tillämpa denna kunskap på RA och menar att vagusstimulering c:a 60 sekunder en gång dagligen kan
vara effektiv. Även makrofager uttrycker
alpha7nAChR och Tak menar att effekten
av vagusstimulering till stor del äger rum
i mjälten.
Om vagusstimulering skulle åstadkomma signifikant terapeutisk effekt kan
man säkert tala om ett genombrott.
Harry Dietz, Baltimore, USA, presentera-

de banbrytande studier om den genetiska
defekten vid Marfan’s sjukdom (Nature 1991), där han fann mutationer i fibrillin-1-genen. Defekten leder till defekter i
bildningen av elastiska fibriller, men detta
kunde visas bero på bristande mikrofibrillstabilitet och inte på en direkt genetisk defekt av elastin. Dietz kunde senare visa att
möss med fibrillin-1-mutationer även hade
defekter i TGFβ-aktivering och utvecklade lungemfysem som vuxna. Detta kunde
förhindras med anti-TGFβ. Riktigt spännande fynd gjordes nyligen vid en sällsynt dominant ärftlig sjukdom kallad Stiff

skin syndrome. Här visade det sig att patienter hade en mutation i fibrillin-1-genen som förändrade en integrinbindande
RGD-sekvens till icke bindande RGE. Den
bristande funktionen kunde motverkas
med antikroppar mot β1-integriner. Även
sklerodermipatienter tycks ha en liknande defekt vilket medför förändrad funktion av TGFβ. Dessa iakttagelser kan bli
av stor betydelse för förståelsen av patogenesen vid systemisk skleros och därmed
dess terapi.
Klarläggande av molekylära rubbningar
vid sällsynta ärftliga sjukdomar kan vara
nycklar till förståelse av komplexa, mindre ovanliga sjukdomar.

Siste föreläsare var Matthew Warman,
Boston, USA, som började med en minst
sagt hisnande översikt av utvecklingen på
möjligheterna att klarlägga individers genom. Snabbheten tycks fördubblas vart
annat år och priset faller med nästan liknande hastighet. För 10–50 000 USD kan
man på åtta veckor kartlägga ett helt humant genom. Detta medför inte enbart
bättre möjligheter att förutsäga och förstå
sjukdomar, utan skapar betydande etiska
problem. Avarter av kommersialisering
och missbruk av sekretess, uppkomst av
sjukdomsneuroser har redan lett till varningar från t.ex. NIH. Warman studerar
en ytterst sällsynt och dessbättre relativt
godartad form av endokondros kallad Metachondromatosis. Sjukdomen består av en
blandning av exostosbildning och tumörliknande enkondromatos, och använder
den nyaste teknologin för att klarlägga
den genetiska defekten och dess följder.
Han har nu funnit dysfunktion av PTPN11
hos 7 av17 patienter, representerande 4 av
11 familjer. Sekvensering av PTPN11 påvisade mutationer hos 10 av 20 familjer.
Man försöker nu klarlägga de distala konsekvenserna av mutationerna och letar
efter liknande fel vid besläktade tillstånd.
Ett sådant är Olliers sjukdom.
Den avancerade teknologin för utforskning av DNA kommer att påverka den
framtida medicinen på ett lika genomgripande sätt som datateknologin redan
påverkar vår allas vår vardag.

Patricia Woo, London, England, gav en in-

Jochen Kalden, Erlangen, Tyskland, lyck-

Oliver Fitzgerald, Dublin, Irland, redogjorde för aktuella ännu ej publicerade
internationella studier av psoriasis och
psoriasis artrit som klart visar att det finns
genetiskt distinkta former av dessa sjukdomar, där genetiken påverkar mottaglighet såväl som tidpunkt för insjuknande.
Man hoppas att dessa studier i förlängningen skall klarlägga patogenetiska mekanismer och även kunna bli prediktorer
för respons på behandling.

FRANK A WOLLHEIM

Gunilla Westergren-Thorsson i samspråk med
Lasse Cöster, en trogen besökare av mötet.

itierad klinisk uppdatering rörande idiopatisk juvenil artrit, där man nu kunnat
enas om en ILAR-klassifikation (Petty et
al 2004). Den omfattar artrit av mer än sex
veckors duration hos individer under 16
års ålder, och skiljer mellan systemisk JIA,
oligoartrit, RF-polyartrit, RF + polyartrit,
entesit, psoriasis artrit och ”övriga” artriter. Anakinra och canakinumab har fått
betydande användning vid den systemiska
formen av JIA. Patricia Woo visade även
exempel på slående framgångsrik terapi
med autolog stamcellsterapi på barn.

ades med den svåra uppgiften att på en
halvtimme sammanfatta dagens föreläsningar på ett insiktsfullt och för den kvarvarande publiken njutbart sätt. Kalden är
nestorn inom tysk reumatologi, ledande
immunolog, har byggt upp specialiteten i
Erlangen och hans lärjungar finns nu på
ett flertal av de relativt fåtaliga universitetspositionerna i landet. Vi är stolta över
att han dessutom är hedersdoktor i Lund.

För organisatörerna
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HISTORIA MED IDO Frank Wollheim

     Penicillamin 2010
            – Historia i tiden?
År 1952 återupptäckte den engelske neu-

rologen John Walshe penicillamin. Han
undersökte utsöndring av aminosyror i
urinen vid leversjukdomar. Hos en patient
som opererats för en levertumör fann han
en ”okänd” fläck. Patienten hade behandlats med penicillin och Walshe fann samma fläck i sin egen urin efter att ha fått en
injektion av bensylpenicillin.
Walshe var intresserad av Wilson’s
sjukdom och funderade snart ut att penicillaminets kopparchelerande egenskap
skulle kunna utnyttjas terapeutiskt. Han
lyckades egenhändigt framställa D-penicillamin (D-pen), prövade sin idé, och
kunde visa att D-pen var både effektivare
och mindre toxiskt än det då använda BAL
(British Anti-Lewisite, dimercaprol). Detta var en upptäckt i Nobelprisklass. D-pen
används fortfarande som livslång behandling av denna annars dödliga sjukdom.
År 1962 publicerade Israel A (Ray) Jaffe,
New York, sitt första experimentella arbete
om D-pen och RA. Hans idé var att utnyttja D-pens förmåga att spjälka S-S-bryggor i möjligen patogena immunkomplex.
Han fann snart att D-pen inte spjälkade
RF-komplexen in vivo som han hoppats.
Däremot observerade han att en längre
tids D-pen-behandling resulterade i en
långsam minskning av RF-titrar samtidigt
som RA-patienterna förbättrades kliniskt.
Han konkluderade att D-pen snarare påverkade sjukdomens aktivitet och först sekundärt nybildningen av immunkomplex
med RF. Han rapporterade senare flera
oväntade biverkningar, t.ex. smakförlust,
exantem, myasteni och proteinuri. Han
försökte utan framgång få tillstånd en regelrätt prövning av D-pen i USA. Landets
reumatologer tände inte på idén.
År 1973, den 10 februari, publicerade The

Lancet en ”landmark”-artikel: ”Controlled trial of D(-)penicillamine in severe
rheumatoid arthritis”. Författare var
Multicentre Trial Group, det vill säga nio
brittiska reumatologer samt Dr. Hugh Lyle
från läkemedelsbolaget Lilly. Inga ledande
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John M Walshe utanför sitt laboratorium i Cambridge 1960.

forskare ingick i gruppen, utan författarna
var vanliga arbetare i vingården som hade
enats om vad som idag skulle kallas en ”investigator initiated trial”.
52 patienter behandlades med D-pen
och 53 med placebo. Resultaten visade
signifikanta förbättringar av Ritchie index, greppstyrka, funktionsstatus, SR, hemoglobin, samt minskad RF titer fr.o.m.
månad 6. Behandlingen hade fått avbrytas hos 22/52 patienter i D-pen-armen, i
16 fall beroende på biverkningar, i 6 fall
av ”externa” orsaker, men i inget fall på
grund av bristande effekt. I placeboarmen
var motsvarande siffror 15 avbrott varav 9
berodde på bristande effekt och ett på biverkningar.
Artikeln väckte genast stor uppmärksamhet. Jaffe blev nu inviterad att skriva en ledare i självaste N Engl J Med. På
många håll började reumatologer behandla RA med D-pen, och de flesta fann medlet motsvara förväntningarna. D-pen blev
efterhand accepterat även i USA, och Ray
Jaffe fick 1981 skriva ett eget kapitel i första upplagan av Kelleys Textbook of Rheumatology. D-pen ansågs minst jämbördigt

med guldsalt. Själv började jag använda
D-pen hösten 1973, och det blev snart vårt
andrahands-DMARD efter klorokin och
före guld vid aktiv RA.
Den okända verkningsmekanismen

Runtom i världen började man söka klarlägga verkningsmekanismen för D-pen.
Lipsky påvisade in vitro att komplex mellan kopparsulfat och D-pen hämmade
lymfocytaktivering, men D-pen var inte
immunsupprimerande. Tvärtom kunde Dpen ge upphov till autoimmuna sjukdomar
såsom lupusliknande nefrit, myastent syndrom och polymyosit.
Eimar Munthe i Oslo tog fasta på likheter mellan aurotiomalat och D-pen,
som båda innehåller en SH-grupp, och visade att de in vivo kunde normalisera intracellulärt reducerat glutation. Munthe
påpekade att guldet dissocierades från tiomalat, och försökte, dock utan framgång,
att behandla RA med det senare.
I Malmö hade Carl-Bertil Laurell, upptäckaren av transferrin, alfa-1-antitrypsinbrist, raketmetoden för proteinkvantitering
med mera, blivit intresserad av normalt fö-

HISTORIA MED IDO Frank Wollheim

rekommande proteinkomplex i blod. Dessa
kunde studeras med den av honom uppfunna metoden korsad immunelektrofores. Jag hade på 60-talet tillbringat två år
på hans C-lab i Malmö och vi brukade fortfarande regelbundet jogga i Torupsspåret.
Han blev intresserad när jag i bastun berättade om den nya användningen av D-pen.
Anledningen var att han hade upptäckt att
alfa-1-antitrypsin och IgA i normalt blod förekom som S-S-bundna komplex. Frågan
var därför om D-pen kunde spjälka dessa
komplex, i analogi med 22S RF-komplexen.
Vi startade ett fruktbart samarbete och
kunde snart visa att komplexen förekom
i förväntad koncentration hos obehandlade RA-patienter, men långsamt försvann
hos patienter som svarade väl på D-penbehandling, däremot inte hos patienter
som inte svarade tillfredsställande. Komplexkvantitering var således en biomarkör
för D-pen-effekt. Viktigt är dock att känna
till att komplexenmängden är nära korrelerad till IgA-halten och något svagare till
alfa-1-antitrypsinhalten. Koncentrationen
av samtliga dessa tre komponenter måste
därför sammanvägas, annars blir slutsatserna felaktiga. Alla terapier som leder till
minskad IgA-koncentration minskar även
halten av komplexen. Vi kunde emellertid
visa att effekten på komplexen var specifik för D-pen och även skedde oberoende
av IgA-halten. Ett flertal utländska forskare hävdade dock att komplexen reagerade på andra terapeutika men försummade
att beakta samtidigt inducerade IgA och
alfa-1-antitrypsin-förändringar. Många
försökte även påvisa patogena effekter av
komplexen, dock utan övertygande framgång.
D-pen upplevde endast en kort storhetstid vid behandling av RA. Detta hade
flera orsaker. Resorptionen är osäker och
D-pen måste intagas på fastande mage.
Risken för benmärgs- och njurpåverkan
var påtaglig. De sällsynta autoimmuna biverkningarna kunde vara svåra att upptäcka tidigt. Patienterna blev också ofta
resistenta efter en tids behandling. Men
framförallt introducerades metotrexat
som vid mitten av 1980-talet kom att ersätta D-pen. Emellertid används ett derivat, bucillamin, fortfarande mycket i
Japan. Bucillamin har aldrig varit föremål
för placebokontrollerade studier och har
veterligt aldrig använts utanför Japan.
Sklerodermi

Den nyligen bortgångne Ted Harris påvisade 1966 att D-pen hämmade kollagen-

Deltagarna i den av Ray Jaffe organiserade D-pen-konferensen i Miami maj 1978. Sittande trea
från vänster ses John Walshe, femma Ray Jaffe. Stående i rad 2 som trea från vänster Peter
Lipsky, trea från höger är Hugh Lyle, tvåa från höger Gerry Rodnan. Fyra från vänster i bakersta
raden är Eimar Munthe, t.h. om vilken man ser Morris Ziff. Goda iakttagare kan även skymta
författaren, tillfälligtvis iförd fluga, t.h. om Peter Lipsky.

»Man kan tycka att D-pen nu hör historien till. Men detta är inte
så alldeles säkert. I år har två intressanta rapporter publicerats.
En visar att D-pen in vitro skyddar celler mot skadlig inverkan
av cigarettrök och ökar syntes av cancerskyddande p53.«

syntesen hos odlade hudfibroblaster vilket
ledde till en omfattande användning av
D-pen världen över vid sklerodermi. Den
första kontrollerade studien publicerades först tre decennier senare och visade
ingen effekt. Alla är dock inte övertygade
om att studien är konklusiv utan fortsätter
användningen i selekterade fall av sjukdomen. Dit hör Pittsburgh-gruppen under
Tom Medsger och Sergio Jimenez i Philadelphia. Argumenten för och emot D-penbehandling blev väl framförda i Scand J
Rheumatol 2001 på sidorna 189-194.
2010  

Man kan tycka att D-pen nu hör historien
till. Men detta är inte så alldeles säkert. I
år har två intressanta rapporter publicerats. En visar att D-pen in vitro skyddar
celler mot skadlig inverkan av cigarettrök
och ökar syntes av cancerskyddande p53.
Författarna föreslår in vivo-experiment
för att studera anti-cancer-effekter. Den
andra publikationen visar att D-pen efter
konjugering till polyglutaminsyra förmår

penetrera cellväggar och kan hämma leukemiutveckling hos möss. Kanske får Dpen en renässans inom onkologisk terapi.
Ray Jaffe 2010

Tidigare i år hade jag nöjet att besöka Ray
Jaffe i hans hem i New York. Vi talade om
gamla tider. Ray beklagade att verkningsmekanismen för D-pen aldrig kunde klarläggas. Vi var helt överens om att D-pen
hade haft en stor betydelse på 1970-talet
Det hjälpte många patienter, stimulerade
globala forskarkontakter och initierade
grundforskning som attraherade unga talanger till vår då unga specialitet.
En av deltagarna i The Lancet-studien
från 1973, Alan Hill, uttryckte sig så här:
One does not do clinical trials and experiments with this drug. One has an affair
with it.
Just så minns jag det också.
Frank A Wollheim

Lund i juni 2010
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Systemic Lupus Erythematosus (SLE) and Cancer. Epidemiological
and Immunohistochemical studies on SLE patients with malignant
lymphoma or myeloid leukaemia
Björn Lövström
Institutionen för Medicin, Solna
Disputation: Fredagen den 18 december 2009
Huvudhandledare: Professor Ingrid E. Lundberg, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, Enheten för Reumatologi
Fakultetsopponent: Med Dr Elke Theander, Lunds Universitet, Institutionen för Kliniska Vetenskaper i Malmö

Malignancy as a cause of death was reported in occasional SLE patients, but the
question whether patients with SLE have
an increased risk of developing cancer
compared to the general population has
remained unanswered. To address this
question, we created a national Swedish
SLE cohort from the Hospital Discharge
Register where all patients with an SLE
diagnosis between 1964 and 1994 were
included. The number of observed cancer cases in this cohort was identified by
register linkage with the Cancer Register
1964-1995 and was compared with the expected numbers in the general population. We found a 25% overall increased
risk of cancer in SLE. Haematological
malignancies constituted the major excess risk. A doubled increased risk of respiratory cancer and a tripled of squamous
cell skin cancer – most pronounced after
15 years of follow-up – were also observed.
Non-Hodgkin’s lymphoma (NHL) represented the most outstanding (a tripled)
cancer risk. To investigate the lymphoma
subtype and to identify risk factors we performed a nested case control study com-

paring SLE patients who developed NHL
during the observation period developed
NHL with those SLE patients without malignancy. Lymphoma tissues were stained
with new classification markers and reclassified. The NHL subtype diffuse large
B cell lymphoma (DLBCL) dominated –
10 out of total 16 cases. Two of these were
subtyped into germinal centre (GC) (better
prognosis) and eight into non-GC. There
were no indications of treatment-induced
lymphomas, but lymphoma risk was elevated if haematological or sicca symptoms, or pulmonary involvement were
present in the SLE disease.
For myeloid leukaemia, another haematological malignancy, the SLE patients
had a doubled risk. In a nested case–control study eight SLE patients in our cohort developed acute or chronic myeloid
leukaemia. Leucopenia was a risk factor for leukaemia development whereas
low-dose chemotherapy was not a major
cause in our cohort – or in the reported
cases we found in a Medline search – but a
preceding myelodysplastic syndrome was
frequently seen.

Finally, with the hypothesis that some
factors related to rheumatic disease may
contribute to the risk to develop lymphoma we investigated the presence of a
costimulator for B-cell activation, A PRoliferating-Inducing Ligand (APRIL), in
lymphoma tissue of patients with SLE,
rheumatoid arthritis (RA), and patients
without a chronic inflammatory disease
and correlated to clinical variables. We
found an overexpression of APRIL mainly
in lymphomas of the DLBCL type. Moreover, APRIL was higher up regulated in
the DLBCLs of the SLE patients, and in
the RA subset with high cumulative RA
disease activity suggesting a particular
importance for the DLBCL development
in these patient groups but possibly also
reflecting the APRIL dysregulation per se
seen in these diseases.
In conclusion; patents with SLE have
an increased risk to develop malignancies, particularly haematological types.
This could be related to disease specific
risk factors such as chronic activation of
the immune system.
ISBN 978-91-7409-652-1

Rheumatoid arthritis: Body composition, bone loss and mortality
Christina Book
Department of Rheumatology, Malmö University Hospital, Lund University, Sweden
Disputation: Friday September 4, 2009
Supervisor: Professor Lennart Jacobsson
Faculty opponent: Professor Ingiäld Hafström, Department of Rheumatology, Karolinska University Hospital, Huddinge, Sweden

Early rheumatoid arthritis (RA) patients
(disease duration ≤1 year, n=165) were
recruited 1995–2001 and followed systematically clinically and with dual energy X-ray absorptiometry (DXA) over 2
years and compared to age- and gendermatched controls.
Baseline arm and leg lean mass were decreased in RA patients in both genders and
body mass index and truncal fat distribution were increased in female RA patients.
After 2 years, all lean mass measurements decreased in controls and all fat
mass measurements increased. Changes in RA patients were overall less pronounced than in controls.

Mean baseline bone mineral density (BMD) in lumbar spine and femoral
neck were similar to the age- and gendermatched population and unchanged after
2 years. In multivariate analyses burden of
disability (Area Under the Curve for HAQ)
predicted individual changes in BMD in
lumbar spine, burden of disease activity
(AUC for DAS28) individual changes in
BMD in femoral neck, whereas use of corticosteroids did not.
A prevalent RA cohort, recruited and
systematically evaluated, clinically and
radiographically, in 1978 (n=152), was
studied to assess digital X-ray radiogrammetry (DXR) as a predictor of mortality.

After 30 years the SMR was 3.39 (95% CI:
2.79, 3.98). Significant mortality predictors
in age- and gender-adjusted Cox regression models were ESR, Steinbrocker functional classes, DXR and physician’s global
assessment.
In conclusion, lean and fat mass, but
not BMD in RA patients are altered already at diagnosis, partly associated with
disease activity and relatively stable after
2-years. Hand DXR-BMD is a promising
long-term predictor in RA.
Key words: Rheumatoid arthritis, body composition, lean mass, fat mass, bone loss, mortality, predictors
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