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ANNONS

REDAKTÖR Ola Börjesson

Bästa medlemmar i Svensk Reumatologisk Förening!

E

fter ett nummer med ny producent
(Mediahuset i Göteborg AB) kan
jag konstatera att Reumabulletinen
har fått en lite modernare look, kanske var
det på tiden? Namnbyte diskuterades men
starka röster propagerade för att ”Bullen”
skulle få leva kvar. Någon på jobbet tycket att omslagsbilden såg ”futuristisk ut”,
andra efterlyste pristagare på förstasidan.
Redaktionen för Reumabulletinen har fått
lite ris och lite ros efter att ha uppmanat till
feedback på första numret, de flesta av er
verkar positiva till nya ”looken” och utökade innehållet, inte minst rapporteringen
från Riksstämman i Göteborg. Tanken att
sprida tidningen till andra utöver medlemmarna (t.ex. sjukhusbibliotek, medicinkliniker) har jag uppfattat att medlemmarna
är positiva till. Reumabulletinens redaktion arbetar med att samla medlemmarnas

kontaktuppgifter (arbetsplats- och e-postadress) och planerar sammanställa en ”reumamatrikel” för att underlätta vår framtida
interna kommunikation.
Nr 2 år 2009 innehåller reportage från vår-

mötet i Uppsala, rapporter från arbetsgrupper kring osteoporos och kardiovaskulär
sjuklighet vid reumatiska sjukdomar, information kring genomförda och planerade kurser för ST-läkare och specialister,
reumatologiska eponymer samt ett första
inlägg i en tänkt artikelserie kring rehabilitering inom reumatologin.
Trevlig läsning och ha en skön sommar!

»Trevlig läsning och ha en
skön sommar! «

Ola Börjesson

Redaktör, ST-läkare

Protokoll Medlemsmöte, Svensk Reumatologisk Förening, Uppsala 2009–04–16
§1 Till mötesordförande väljs Tomas Bremell, till mötessekreterare Annika Teleman och till protokolljusterare Maria
Lidén samt Solbritt Rantapää Dahlqvist.
§2 Dagordningen godkänns med tillägg
av §9.
§3 Tomas Bremell redogör för årets läkarenkät. Den visar att länsreumatologin
tappar specialister. Antal ST-läkare fortsätter att öka. Rapporten återfinns i Reumabulletinen.
§4 Förslaget att skapa en medlemsmatrikel för SRF mottas positivt av mötet. Det
framförs önskemål om att även e-postadresser till arbetsplatsen ska finnas med.
Matrikeln kommer bara att skickas ut till
medlemmar.
§5 Roger Hesselstrand och Kajsa Öberg
informerar om att den stora utmaningen
på ST-sidan under året kommer att vara
implementering av nya målbeskrivningen.
Annonsering av kommande kurser.

grupperna för behandling av RA och
spondylartriter/psoriasisartrit. Mötet antar de uppdaterade riktlinjerna.
§8 Carl Turesson redogör för framtagandet av riktlinjer för kardiovaskulär prevention vid reumatisk sjukdom. Mötet
antar de nya riktlinjerna.
§9 Scandinavian Journal of Rheumatology
priset för 2008 har tilldelats Johan Askling (Stockholm) och utdelas på mötet .
§10 Staffan Lindblad rapporterar från
Svensk Reumatologi Register (SRR). Det
finns nu tre nationella register, ett för kvalitetsuppföljning av patienter med olika
reumatologiska diagnoser, SRQ (Svensk
Reumatologis Kvalitetsregister), ARTIS
för utvärdering av biologiska läkemedel
samt HeraS för hälsoekonomiska studier.
Därtill finns de regionala registren. Registerdagen kommer nästa gång att äga rum
28 jan och riktlinjedagen den 29 jan 2010.

§6 Roger Hesselstrand informerar om
kommande vidareutbildningskurser.

§11 SRF:s höstkonferens 2009 kommer att
äga rum 8–9 oktober med tema Den nya
specialiseringstjänstgöringen i reumatologi.

§7 Carl Turesson redogör för de förändringar som föreslagits av riktlinje-

§12 Carl Turesson redogör för planerna
för höstens riksstämma. SRF kommer att

ansvara för tre symposier. (Systemisk vaskulit, moderator Ann Knight, Från kvalitetsregister till evidensbaserade riktlinjer,
moderator Staffan Lindblad samt Långdragen feber moderator Per Eriksson.)
§13 Stockholm står värd för Vårmötet
2010. Johan Bratt informerar om att det
kommer att ske i samverkan med SweReFo och Reumatikerförbundet. Kliniker
som är intresserade av värdskapet 2011
kan anmäla det till styrelsen.
§14 Mötesannonsering. Riks ST (Linköping) 4–5 maj, Cutting Edge (Lund) 20
maj, EULAR (Köpenhamn) 10–13 juni,
Höstkonferens (Stockholm) 8–9 oktober,
ACR (Philadelphia) 16–21 oktober samt
Riksstämman (Stockholm) 25–27 november 2009.
§15 Inga övriga frågor anmälda.

Annika Teleman
Mötessekreterare
Maria Lidén
Justerare
Sol-Britt Rantapää Dahlqvist
Justerare
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ORDFÖRANDE Tomas Bremell

Stort intresse för
reumatologiska frågeställningar
rerna och länsklinikerna. Bra är att arbeta
utifrån ett sjukvårdsregionperspektiv.
Från styrelsens sida kommer vi att ägna
frågan stor vikt och försöka precisera vilka utbildningskrav som bör gälla för andra
specialister att erhålla specialistkompetens i reumatologi.

Vårmöte i Uppsala

Föreningens vårmöte 2009 anordnades
15–17 april i Uppsala.
Mötet visar på reumatologins vitalitet
och på det stora intresse som finns runt
reumatologiska frågeställningar. Antalet deltagande läkare ökar för var vårmöte och var nu 90–100 personer. Vi noterar
också att vi under vårmötet fått en Rheumatology Junior Faculty som skall vara ett
nätverk för yngre forskare inom reumatologin. Mer om detta på annan plats i tidningen. Vi tackar Uppsalareumatologerna
med Ann Knight i spetsen för ett stimulerande och intresseväckande vårmöte. Nu
går stafettpinnen över till Stockholm som
ordnar vårmötet 2010 den 21–23 april.
Läkarbemanningsenkäten

På annat ställe i tidningen finns resultat av
vår årliga läkarbemanningsenkät.
Vi noterar för första gången en nedgång
i antalet specialister men samtidigt en kraftig ökning av antalet ST-läkare. Nedgången vad gäller specialister berör framförallt
länssjukhusen som på många håll har en
skör bemanning.
Här finns anledning till att fundera över
eventuella åtgärder. Vad kan föreningen
göra för att stärka länssjukhusens möjligheter till att bemanna med specialister? På
vilket sätt kan regionsjukhusen hjälpa länssjukhusen? Finns det andra möjligheter till
rekrytering än den långsiktiga ST-rekryteringen av nylegitimerade underläkare?
Rekrytera utländska färdigutbildade specialister? Rekrytera invärtesmedicinare
som vill dubbelspecialisera sig? Det är ju
märkligt att så många medicinare grenspecialiserar sig i t.ex. njurmedicin eller gastroenterologi eller liknande men väldigt
sällan i reumatologi. Finns möjlighet att rekrytera specialister från andra specialiteter t.ex. geriatrik eller allmänmedicin? Vad
gäller antalet av Socialstyrelsen utfärdade
specialistbevis i reumatologi under 2008
ser vi den lägsta siffran under 2000-talet
med endast 9 nya specialister. Denna siffra
är en följd av en svagare rekrytering under
tidigt 2000-tal. och antalet nya specialist-
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Läkarmatrikel

» Från styrelsens sida kommer vi att ägna frågan stor
vikt och försöka precisera
vilka utbildningskrav som
bör gälla för andra specialister att erhålla specialistkompetens i reumatologi. «

bevis under 2010 kommer att ligga på en
betydligt högre nivå.
Antalet ST-läkare har under perioden 2004–2009 ökat från 62 till 89. Under denna tid har ju också föreningen
arbetat intensivt på ST-sidan med regional studierektorssatsning och med 2 styrelseledamöter med huvudinriktning mot
ST-sidan. Den regionala ST-studierektorn innebär ett väsentligt större utbildningsansvar för regionkliniken gentemot
länssjukhusen. Detta jämte satsningen på
SK-kurser och SK-liknande kurser av Ctyp samt riks-ST-dagar och SPUR-inspektioner har bidragit till ökningen av antalet
ST-läkare. Dessutom framstår ju vår specialitet som intressant och spännande
och förstärks ju också av att vara en enskild basspecialitet. Rekryteringsfrågorna är emellertid viktiga att ta tag i och att
ha en strategi inför. Här är det viktigt att
alla parter bidrar med strategi och arbete
– SRF, regionklinikerna, ST-studierekto-

Vi har fått en förfrågan från Mediahuset
AB om en reumamatrikel med bl.a. adresser och telefonnummer till de olika reumatologenheterna och forskningsenheterna.
En sådan skulle kunna förbättra kommunikationen mellan enheterna och mellan
läkarna och forskarna inom reumatologin.
Styrelsen kommer att arbeta vidare med
utformningen av denna.
Höstkonferensen 2009 – tema ST

Höstkonferensen i år har som tema Den
nya specialiseringstjänstgöringen i reumatologi. Konferensen ordnas som vanligt
på IVA på Grev Turegatan på Östermalm
i Stockholm 8–9 oktober. Utförlig annons
finns på annat ställe i tidningen. Vi har redan fått in nästan tio anmälningar. Mötet
är tänkt att locka enhetschefer – nuvarande och kommande, regionala ST-studierektorer, SPUR-inspektörer, men även
ST-läkare och andra intresserade.
Varmt välkomna till den mångfald av aktiviteter svensk reumatologi har!
Tomas Bremell

ordförande

SRF:s STYRELSE 2009

Tomas Bremell
Ordförande
Reumatologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Gröna Stråket 12
413 45 Göteborg
Tel 031-342 3378 sekr
tomas.bremell@vgregion.se

Johan Bratt
Vice ordförande
Reumatologiska kliniken
D2:01
Karolinska universitetssjh
171 76 Stockholm
Tel 08-58581848
johan.bratt@karolinska.se

Annika Teleman
Facklig sekreterare
Spenshult
313 92 Oskarström
Tel 035-263 50 32;
035-263 5000 vx
annika.teleman@spenshult.se

ANNONS

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
Sektionen för Reumatologi
Universitetssjukhuset MAS
205 02 Malmö
Tel 040-33 24 19
Carl.turesson@mayo.edu

Roger Hesselstrand
Utbildningsansvarig
Reumatologiska kliniken
USiL
221 85 Lund
Tel 046-177178; 171619 vx
roger.hesselstrand@skane.se

Kajsa Öberg
Ledamot, representant
för läkare under utbildning
Reumatologkliniken
Falu Lasarett
791 82 Falun
Tel 023-490117; 492000 vx
kajsa.oberg@ltdalarna.se
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ANNONS

VETENSKAPLIGE SEKRETERAREN

Carl Turesson

En ljus vår för svensk reumatologi

M

edan dessa rader trycks går
Sverige från skir grönska längst
i söder till vacker försommar i
hela landet. Samtidigt grönskar den vetenskapliga utvecklingen inom svensk reumatologi ständigt och skjuter hela tiden nya
skott.
I skrivande stund har Vårmötet i Uppsala just avslutats. Mötet blev som vanligt en
mötesplats för reumatologspecialister och
andra reumatologiintresserade, men också
en högkvalitativ exposé över svensk frontlinjeforskning inom så skilda ämnen som
epidemiologi och translationell forskning
om SLE och Sjögrens syndrom. Till höjdpunkterna hörde spännande föreläsningar av den världsledande vaskulitexperten
Gary Hoffman och korta sammanfattningar av ett axplock av avhandlingar inom
reumatologisk forskning under det senaste året. Ett stort tack till Ann Knight och
hennes medarbetare i Uppsala för ett välorganiserat arrangemang med inte minst
mycket uppskattade sociala aktiviteter!
av SRFs evidensbaserade riktlinjer för läkemedelsbehandling vid reumatoid artrit respektive
spondylartrit/psoriasisartrit, som tagits
fram av stående arbetsgrupper, stadfästes
vid föreningsmötet i Uppsala. Arbetet med
uppdateringarna har i stor utsträckning
samordnats med faktagranskningsarbetet
inför Socialstyrelsens nationella riktlinjer
för rörelseorganens sjukdomar. Samtidigt
antog föreningen de nya riktlinjerna för
primärprevention avseende kardiovaskulära riskfaktorer vid reumatisk sjukdom.
Dessa riktlinjer har tagits fram av en nybildad arbetsgrupp, men en stor skara kollegor med intresse för ämnet har bidragit
med bakgrundsdokumentation och deltagit
i konstruktiva diskussioner om riktlinjerna.
Sammanfattningar av alla tre riktlinjedokumenten publiceras på annan plats
i Reumabulletinen, och fullständiga riktlinjer finns tillgängliga på SRFs hemsida
http://www.srfonline.org/.
Till nästa år planeras nya evidensbaserade riktlinjer för säkerhetsaspekter
på läkemedelsbehandling vid reumatisk
sjukdom, inklusive säkerhetsprovtagning,
screening för latenta infektioner före behandlingsstart, vaccination, och behov av
förändringar i behandlingen vid såväl graviditet som planerad reumakirurgi.

På många sätt har

»En flexibel och välfungerande specialistutbildning
och adekvat bemanning
med reumatologer över
hela landet har stor
betydelse för framgångsrik
klinisk forskning.«

svensk reumatologisk
forskning aldrig stått starkare än just nu.
Dels finns både stor bredd och spets inom
såväl experimentell som klinisk och epidemiologisk forskning, dels finns det fler
och starkare nationella och internationella nätverk än tidigare.
Å andra sidan är detta en tid med
stora förändringar, med t.ex. delvis ny
forskningsledning i Göteborg och omorganisationer eller viss osäkerhet inför
framtiden på andra ställen. För att dessa
förändringar skall ge avstamp för fortsatta
framsteg krävs att man arbetar med förutsättningarna för vetenskapligt utveckling
på alla plan. En flexibel och välfungerande
specialistutbildning och adekvat bemanning med reumatologer över hela landet
har stor betydelse för framgångsrik klinisk
forskning. På så vis hänger våra utmaningar ihop, på samma sätt som vetenskaplig
utveckling är en förutsättning för en fortsatt stark reumatologi i Sverige.
CARL TURESSON

De årliga uppdateringarna

Vid vårmötet delades också årets stipendium för reumatologisk forskning
från Scandinavian Journal of Rheumatology ut. Sju kapabla forskare med fina förutsättningar för framtida vetenskapliga
karriärer var nominerade till stipendiet.
En enig internationell jury bedömde att
Johan Askling var den mest meriterade av
de nominerade (se separat bild och motivering). Ett stort grattis till Johan!
kan Riksstämman i november kännas avlägsen, men planeringen
pågår för fullt. Årets stämma äger rum 25–
27/11 i Stockholm. Svensk Reumatologisk
Förening anordnar allmänna symposier
om systemisk vaskulit, kvalitetsregister
och deras betydelse för klinisk forskning
och evidensbaserad sjukvård samt diagnostiska och terapeutiska utmaningar vid
oklar feber. Därutöver har vi naturligtvis
ett eget program med gästföreläsare och
inte minst presentationer av inskickade
abstracts. Vi hoppas på många högklassiga bidrag! Liksom tidigare kommer priser
att delas ut till de bästa av dessa. Deadline är 28/8. Abstracts skickas som vanligt
in via Läkaresällskapets hemsida http://
www.svls.se/.
I denna ljusa tid

Vetenskaplig sekreterare
turesson.carl@mayo.edu

Nya medlemmar i SRF
Moa Bodin, NUS
Lara Dani, Karolinska
Elpida Mina, Spenshult
Tove Eneljung, Sahlgrenska
Erik Hellbacher, Karolinska
Dan Henrohn, Akademiska Uppsala
Tao Jin, Sahlgrenska
Kristina Juneblad, NUS
Dag Leonard, Akademiska Uppsala
Vilija Oke, Karolinska
Maria Paradowska-Hörnsten, Örnsköldsvik
Carmen Roseman, Lund
Karin Sahlholm, Uddevalla
Nils Peterson, Göteborg
Sofia Symeneonidou, Spenshult
Jonna Wesamaa, Örebro
Ewa Gorzkowska, Örebro
Anca Catrina, Karolinska
Inga-lill Jaxe, Luleå
Martina Carlsson, Västervik
Silvia Vlaescu, Linköping
Ragnar Ingvarsson, Lund
Anna Vikerfors, Karolinska
Vadir Amin, Borås
Associerade medlemmar:
Nina Svensson, Malmö
Joel Petersson, ABBOTT
Björn Sundström, Gällivare
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WYETHPRISET

KLINISK FORSKNING INOM REUMATOLOGI
Tid:

2009

Summa:

400 000 SEK

Arrangör:

Wyeth AB i samarbete med Svensk Reumatologisk Förening

Målgrupp:

Högt meriterade forskare inom klinisk reumatologisk forskning, verksamma i Sverige.

Beskrivning:

Med en prissumma på 400 000 kronor är Wyethpriset ett av Sveriges största inom
medicin och det största inom reumatologi. Genom stipendiet vill Wyeth stödja framstående klinisk reumatologisk forskning i Sverige.

Nominering:

En komplett nominering på engelska innehållande:
• nomineringsbrev från annan forskare
• sammanfattning av tidigare forskning
• kort forskningsprogram
• detaljerad meritförteckning och bibliografi

Offentliggörande:

Svensk Reumatologisk Förenings sektionsmöte vid Riksstämman, 2009

Stipendiekommitté:

Wyethpriset delas ut årligen och pristagarna utses av en grupp internationellt sakkunniga tillsatta av Svensk Reumatologisk Förening.

Sista nomineringsdag: 26 juni 2009
Skicka ansökan till: Carl Turesson, Vetenskaplig sekreterare, E-mail: turesson.carl@mayo.edu
Alternativt via brev till: Carl Turesson, Sektionen för Reumatologi, Universitetssjukhuset MAS, 205 02 Malmö

STIPENDIUM – FORSKNING INOM REUMATOLOGI
Tid:

2009

Summa:

80 000 SEK

Arrangör:

Wyeth AB i samarbete med Svensk Reumatologisk Förening.

Målgrupp:

Nybliven eller blivande (ST-läkare) specialist inom reumatologi som har disputerat
under de senaste tre åren eller skall disputera inom ett år och som bedriver aktiv
och framgångsrik forskning inom ett vetenskapligt område som är betydelsefullt
för reumatologin.

Nominering:

Nomineringen skalll innehålla:
• Kort presentation sökandens forskningsprojekt på max en A4-sida
• CV med publikationslista
• Ett nomineringsbrev från handledare eller annan senior forskare
Avhandling alt 4 vetenskapliga arbeten i form av manuskript eller särtryck
Vid bedömning av nomineringarna kommer särskild tonvikt läggas på forskningens vetenskapliga kvalité och potentiella betydelse för reumatologins utveckling.
Stipendiaten utses av Svensk Reumatologisk Förening

Offentliggörande:

Svensk Reumatologisk Förenings sektionsmöte vid Riksstämman 2009

Stipendiekommitté:

Stipendiaten utses av professorskollegiet inom Svensk Reumatologisk Förening.
Stipendiet utdelas årligen.

Sista nomineringsdag: 4 september 2009
			
Skicka ansökan enbart elektroniskt till:
Carl Turesson, Vetenskaplig sekreterare, E-mail: turesson.carl@mayo.edu
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YNGRELÄKARREPRESENTANT Kajsa Öberg

Roger Hesselstrand UTBILDNINGSANSVARIG

Nytt!
Ordet ”nytt” används ofta i marknadsföringssammanhang eftersom det – för det flesta – associerar till positiva egenskaper
som kan locka en potentiell köpare. Som ny utbildningsansvarig respektive ny yngreläkarrepresentant vill vi i år vara med
och implementera den Nya specialiseringstjänstgöringen.
Behov finns av samsyn gällande tolkning av olika moment i
nya målbeskrivningen. Denna samsyn kommer på lång sikt att
gagna vår strävan efter god och jämn kvalitet i tjänstgöringen vid de olika reumatologenheterna i landet. Vi kommer att
arbeta bl.a. i studierektorsgruppen, vid höstkonferensen och
ute i de olika sjukvårdsregionerna för att utbildningsplaner
ska stämma med kraven på specialiseringstjänstgöringen, att
tjänstgöringen sker under handledning, att erforderliga kurser
finns tillgängliga och att miniminivån på delmålen förtydligas
och även synkroniseras med andra specialiteter beroende på
tjänstgöringsort.
Om några år kommer uttryck som utbildning, block, randning
och kunskap vara förpassade till det medicinhistoriska museet och ha ersatts av ett allmänt bruk av ord som tjänstgöring,
program, tjänstgöring vid annan enhet, kompetens, mål och
uppföljning. Vi ser framför oss att detta nya synsätt gynnar utvecklingen av kvalitén på specialister som ännu mer tydligt tränas i problemlösning, kritiskt tänkande och helhetssyn.

ANNONS

Under våren har många ST-läkare skrivit det diagnostiska provet, tillverkat av de nu sammanslagna reumatologenheterna i
Lund och Malmö, och nationella ST-läkardagar i reumatologi
anordnas i Linköping. Mer om detta kommer i ett kommande
nummer av Bullen. Nästa år kommer det diagnostiska provet
tillverkas av kollegorna i Linköping och de nationella ST-läkardagarna i reumatologi anordnas i Göteborg.
Vi fortsätter enträget att försöka få merparten av våra SK-kurser registrerade som C-kurser för att dessa ska kunna vara tillgängliga för våra ST-läkare i reumatologi. Det är viktigt att gå
dessa kurser men även att tiden är rätt, det vill säga att man går
kursen när det passar i ST-läkarens periodplanering snarare än
schemaläggarens planering.
Slutligen, som representanter för olika landsändar kommer vi
att operera längs den Fa-Lundska axeln och hoppas få god kontakt även med er som arbetar vid andra enheter.
Varmt Välkomna att höra av er vid frågor eller synpunkter.

Kajsa Öberg

Falun
Yngreläkarerepresentant
ROGER HESSELSTRAND

Lund
Utbildningsansvarig
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RA och behandling på Vårmötet
Eva Baecklund agerade moderator
under förmiddagens tema ”RA och
behandling” genom att inledningsvis uppdatera oss angående gällande
riktlinjer för behandling vid RA och
sedan presentera en översikt över de
biologiska preparatens säkerhetsdata.

J

ohan Askling redogjorde för senaste nytt från ARTIS, registret som
följer alla patienter med biologiska
preparat insatt på reumaindikation.
¾ av patienterna behandlas på grund
av RA/polyartrit, 1/5 har ankyloserande
spondylit/psoriasisartrit och 1/20 annan
diagnos. Från och med 1998 till idag har
drygt 20 000 behandlingsstarter (14 500
patienter) rapporterats, och över 11 000
patienter har biologisk behandling pågående idag. Under de dryga 10 åren som
gått sedan registret startade kunde han
konstatera att vi idag behandlar patienter
med lägre DAS28-värden och lägre inflammationsparametrar än vi gjorde initialt.
Registret representerade sannolikt världens största uppföljningstid med sina över
55 000 personår. En jämförelse med förskrivningsregistret indikerade dessutom
ca 90% täckning avseende förskrivna biologiska preparat, vilket talar för en god
rapporteringsvillighet! Färska data visar
att totalt 26 RA patienter hittills utvecklat lymfom under åtta års uppföljningstid,
vilket för övrigt i faktiska tal motsvarar antalet utvecklade tb-fall under samma tid.
Den relativa risken (RR) för just lymfomutveckling vid RA kan kopplas till ackumulerad sjukdomsaktivitet. Dock sjunker
RR för lymfomutveckling för varje år inom
ARTIS-registret, möjligen talande för att
de högaktiva patienter som företrädesvis
behandlades och inkluderades då registret
startade kan ha haft med sig en lymfomutvecklingsrisk just på grund av den högre
sjukdomsaktiviteten.

Johan Askling

Meliha Crnkic Kapetanovic

fluensa under föregående vintersäsong.
Socialstyrelsens allmänna råd rekommenderar vaccination mot såväl influensa som pneumokocker för alla >65 år, för
personer med svåra kroniska sjukdomar
och vid nedsatt immunförsvar på grund
av sjukdom eller behandling. Enligt dessa
rekommendationer tillhör således majoriteten av patienter med reumatisk inflammatorisk sjukdom målgruppen för dessa
vaccinationer.

fortsatte sedan med en uppdatering angående biologiska läkemedel och vaccination.
Inledningsvis redogjorde hon för en
undersökning genomförd vid Reumatologkliniken i Lund som kommer att presenteras i posterform på kommande
EULAR-möte. Den visar att endast 30%
av ca 500 aktivt behandlade patienter
med RA eller spondylartropati (MTX/
biologiska preparat) vaccinerades mot in-

Vetenskapliga studier där man visat att
dessa vaccinationer verkligen kan förebygga infektionssjukdomarna hos reumatiker kräver många patienter, är svåra att
genomföra och saknas därför i dagsläget.
Istället har man studerat utvecklingen av
skyddande antikroppar efter vaccination
hos våra patienter och hur den reumatiska behandlingen påverkar dessa. Utifrån
hittills publicerade studier på patienter med framförallt RA uppvisar patien-

ter behandlade med MTX ett signifikant
nedsatt serologiskt svar mot pneumokocker, men däremot inte mot influensa vilket
motiverar den nuvarande rekommendationen av pneumokockvaccination, helst
innan MTX-insättning. Pågående behandling med TNF-hämmare minskade
något (dock ej signifikant) antikroppssvaret mot både pneumokocker och influensa. Rituximabbehandling + MTX hos 465
RA patienter (DANCER-studien) påverkar visserligen Ig-nivåer något i nedåtgående riktning, men dessa avviker dock
ej från normalintervall. Det saknas fortfarande större studier om huruvida denna behandling påverkar antikroppsvaret
hos patienter vaccinerade först efter insatt antireumatisk behandling, något som
skulle kunna förväntas med tanke på rituximabeffekten på B-celler. Effekter av
andra biologiska preparat såsom abatacept eller tocilizumab är ännu ej tillräckligt studerade.

Meliha Crnkic Kapetanovic
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Ytterligare återstår att belysa när even-

tuell revaccinering är lämpligt samt likaså
om mer effektiva vacciner (som till exempel konjugerat vaccin mot pneukokocker)
är mer effektiva under immunosuppressiv behandling. Tills dess får vi hålla oss
till gällande rekommendationer angående
patienter med behandling för reumatisk
sjukdom under pågående immunosupåressiv behandling: årlig influensavaccination, pneumokockvaccination vart femte
år och vaccination mot hepatit B hos patienter med särskild ökad risk samt att avstå från levande och försvagat vaccin till
patienter med pågående eller < 3 månader sedan avslutad immunosuppressiv
behandling.
Avslutningsvis diskuterades även problematiken kring kirurgi och biologiska
läkemedel.

tiner för återupptagandet av terapin igen
var mer likartade. Behandling med infliximab t.ex. avslutades oftast fyra veckor före
operativt ingrepp, men med ett spann på
mellan 1–8 veckor. Återinsättning gjordes
oftast en vecka efter ingrepp eller vid sårläkning/suturtagning. Vi får anledning att
återkomma till detta och till övriga säkerhetsfrågor igen...
Som kuriosa kan nämnas (för alla som av-

Eva Baecklund

Eva Baecklund redovisade svar på en
förfrågan om hur lokala riktlinjer för utsättning av biologiska preparat ser ut över
landet. Det visade sig att tidpunkt för utsättning före planerad operation skiljer sig
en hel del mellan olika kliniker, medan ru-

njöt middagen på Norrlands nation med
Jacke Sjödin som toastmaster) att den, av
dryga 100 reumatologer palperade, svullna och ömma tummens IP-led, under lördagen utvecklades till en smärre rodnad
bandyboll och diagnosticerades av Uppsalas närakut som klassisk gikt!
Stina Blomberg

Vaskulit på Vårmötet
På eftermiddagen under Vårmötets
första dag var det dags för den internationelle föreläsaren Professor Gary
Hoffman att inta talarstolen.

A

nn Knight inledde denna session
med att presentera Dr Hoffman.
Han är chef för The Center for
Rheumatic and Immunologic Diseases i
Cleveland, Ohio, USA. Han är grundare
av The Cleveland Clinic Center for Vasculitis Care and Research. Dessutom är Dr
Hoffman grundare av det internationella nätverket för vaskulitforskning, NYSS,
och han har tidigare varit dess ordförande.
– Professor Hoffman har betytt mycket
för mig personligen, fast det vet han inte
själv om, sa Ann Knight i sin presentation.
– Jag har haft stor nytta av hans forskningsresultat, förklarade hon.
Förhållanden på själva vägen

Som huvudrubrik för sitt anförande hade
Dr Hoffman valt Vasculitis Disease patterns – still a mystery.
– Fastän jag har ägnat området stor
möda, under längre tid än de flesta, är det
fortfarande ett mysterium för mig, förklarade han inledningsvis.
Därför lade han fram en bild med en,
något längre, alternativ titel för sin föreläsning: Vasculitis and how years of clinical
confusion re-inforced humility and changed
my ideas about pathogenesis.

– Vi vet att vår beskrivning av sjukdomen – hur vi klassificerar den baserat på
storleken av drabbade kärl och vävnadspatologi – är förenklad och inkomplett, fortsatte Dr Hoffman.
Detta faktum kan i sin tur leda oss fel
när vi ska planera strategier för vår terapi,
tillade han.
För att illustrera resonemanget visade
han en bild av en trafikolycka.
– När man ser bilden gör man omedelbart antagandet att det är föraren av bilen som är den som är orsak till olyckan.
Men det finns ett antal andra möjliga förklaringar: Allt ifrån vädret, till fel på själva
bilen och de vägförhållanden som rådde
vid olyckstillfället.
– Därför kommer jag i mitt anförande
koncentrera mig på själva vägförhållandena – och med dessa menar jag alltså blodkärlen.
Kärl av samma
typ i olika organ är olika

Med hjälp av ett patientfall illustrerade
Dr Hoffman sin nästa fråga: Är kärl olika i
olika delar av kroppen trots bevarad ”storlek”, eller till och med olika i olika delar av
samma organ?
– Svaret på den frågan är ja, konstaterade han.
Genom att exemplifiera med cancer
konstaterade Dr Hoffman att unika karaktäristika för olika organ kan avgöra organets sårbarhet för autoimmunitet.

– Kärl av samma typ i olika organ är olika – de har olika karaktär och funktion. I
embryologi och i studier av åldrande får vi
stöd för denna slutsats.
Därför ansåg Dr Hoffman att den specialisering av det område som blodkärlet finns
i, kan bidra till att förklara mönstret för vaskulit och även andra vaskulära sjukdomar.
Under fosterstadiet förändras konstant
cellernas – och deras produkter – mikromiljö, påpekade han.
– Det vaskulära systemet utvecklas
mycket tidigt från olika delar av ägget,
fortsatte Dr Hoffman.
Han exemplifierade med aorta – torakala aorta och abdominella aorta – som
har celler som stammar från mesoderm,
respektive ektoderm. En del av aorta har
celler som stammar från båda.
– Dessa celler kallas VSMC (Vascular
Smooth Muscle Cells) har olika egenskaper och svarar olika på cytokiner beroende
på geografi!
Egenskaper som påverkar

De vaskulära nätverken i individuella organ är lika unika som deras parenkym.
– Det är ett faktum som alla embryologer understryker. Det är skillnad på
genetiken för torakala aorta och för abdominella aorta, fortsatte Dr Hoffman.
Kanske förklarar detta varför aortaaneurysm är vanligare i bukaorta medan
torakala aorta oftare drabbas av autoimmuna inflammatoriska processer.
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Därmed var Dr Hoffman tillbaka till
bilden på trafikolyckan, och ”vägens egenskaper vid olyckstillfället”, igen.
– Den vaskulära vävnaden har betydelse, och förändringar i densamma driver
vaskulär autoimmunitet. Därför kan unika territoriella egenskaper förklara olika
sjukdomsmönster, påpekade han.
– Kärlets nedärvda och förvärvade
egenskaper, inklusive de som är relaterade till ålder, miljö och spontana mutationer, samt skillnader i immunsvar är viktiga
faktorer för att definiera risker för vävnaden och förlopp.
– I en del fall av vaskulit kan immunsvaret vara ”normalt”, och istället abnormaliteter i vävnaden vara det som driver
skadan, sammanfattade Dr Hoffman sina
hypoteser.
Minskad mortalitet för Wegeners
granulomatos

Efter att ha avslutat denna första del av
sin föreläsning, blev det frågestund och
debatt. Dr Hoffman sade bland annat att
en patient som inte har kliniska symptom,
och mår bra, inte innebär att patienten
med säkerhet är botad.
– Sjukdomen kan ha fått ett annat uttryck. Det kan påvisas histologiskt, även
om patienten tror att den är frisk.
Därmed var det dags för nästa föreläsning, som handlade om Wegeners granulomatos.
Dr Hoffman berättade om denna ovanliga kärlsjukdom först i ett historiskt perspektiv. Den är uppkallad efter en tysk
läkare och patolog, Friedrich Wegener,
som beskrev den under slutet av 1930-talet. Det dröjde dock ända till 1954 innan
Godman och Churg kom med en detaljerad och patologisk beskrivning av sjukdomen.
Wegeners granulomatos är ett allvarligt tillstånd, och mellan 1950 och 1970 var
mortaliteten 50% inom fem månader, och
hela 82% inom ett år.
Sjukdomen innebär att man får inflammationer i blodkärlen, samt i vävnaderna –
i synnerhet i luftvägarnas slemhinnor och
i njurarna.
När man började behandla Wegeners
sjukdom med glucocorticoider sjönk
mortaliteten till 50% på ett år. Sedan
man börjat med en kombinationsbehandling med steroider och cyklofosfamid har
man idag en överlevnad som är 80% efter åtta år.
– Vi vet att det är en mycket ”angry disease” när den är som värst, och den kan
verkligen ställa till med stor skada, om den
inte kontrolleras, sa Dr Hoffman.
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ANCA

Han visade bilder på patienter med Wegener, och pekade på den typiska ”sadelnäsan” som de kan drabbas av. Näsan
kollapsar på mitten, och det resulterar i att
patienten får en sadelliknande struktur på
näsan.
AntiNeutrofila Cytoplasmatiska Antikroppar (ANCA) är en familj av antikroppar som är relaterade till vaskulit och
andra inflammatoriska sjukdomar. En
studie publicerad 1985 om att ANCA förekommer vid Wegeners granulomatos, och
att titern följer sjukdomsutvecklingen,

ledde till ett stort intresse för dessa antikroppar, berättade Dr Hoffman.
Själv var dock han inte helt övertygad.
– En studie från 1993 visar att förändringar i titern för ANCA hos patienter med
Wegener, har ett begränsat prognostiskt
värde, sa han.
– Diagnostiken för vaskulit måste stödja sig på mer än bara ANCA. Det är ett bra
diagnostiskt test – men det säger inte allt!
Han tillade också att det finns en uppfattning om att det inte är någon idé att
njurtransplantera patienter med Wegener.
– Många tror att det transplanterade
organet också kommer att bli sjukt. Men
enligt vår egen undersökning, visar det sig
att det inte måste bli så i högre utsträckning, jämfört med njurtransplantation vid
andra diagnoser.
Som avslutning lade han också på en
bild som visade att det faktiskt går, med
ett nytt angreppssätt, att kirurgiskt rekonstruera näsan på patienter som utvecklat
sadelnäsdeformitet, tidigare har lyckad kirurgisk plastikoperation varit ovanlig.
Per Lundblad

inbjudan till ny kurs i
Muskuloskeletal ultraljud för reumatologer
Arrangör:
Syfte:

Svensk Reumatologisk Förening, SRF, i samarbete med expertgrupp bestående av reumatologer och Abbott Scandinavia AB.
Kursen skall ge reumatologer baskunskap i muskuloskeletal ultraljud.
En systematisk genomgång sker av de flesta leder intressanta för reumatologer med en inledande föreläsning och praktiska övningar direkt i anslutning. Den praktiska delen sker i små grupper (4–5 personer) med en
handledare och patient vid varje ultraljudsapparat.

Datum:
Plats:
Innehåll:

16–17 november 2009.
Linköping, Scandic Frimurarehotellet www.scandichotels.se
– Ultraljud inom reumatologi
– Ultraljudsteknik och felkällor
– Genomgång av leder: Anatomi, normala fynd, patologiska fynd
		 vid inflammatoriska reumatiska sjukdomar
– Praktiska övningar på leder
– Ultraljudsledda injektioner
Avgift:
En deltagaravgift om 1 300 kr utgår vilken motsvarar 50% av kost och logi.
Ytterligare information hittar du i inbjudan eller i utbildningsbeskrivning
på IPULS-hemsida.
Kursen kommer att ges av reumatologer och radiologer. IPULS har granskat och godkänt denna utbildning. Fullständig utbildningsbeskrivning finns på www.ipuls.se
(IPULS-nr: 20090138).
Inbjudan med svarskort samt fullständigt program har skickats ut till klinikerna, enligt
sedvanlig praxis. Se även www.srfonline.org
Först till kvarn-principen gäller. Antalet platser är begränsat till 20 st. Ett antal platser är
reserverade för ST-läkare. Anmäl dig snarast, kursen kan komma att fulltecknas snabbt!
Kontaktpersoner:
Frågor som rör kursens innehåll: Michael Ziegelasch; michael.ziegelasch@lio.se
Övriga frågor som rör kursen: Hassan Tamimi; hassan.tamimi@abbott.com,
mobilnummer 070 305 69 22.

Junior Faculty skapad vid
Vårmötet i Uppsala
Vid ett sammanträde som ägde rum
på morgonen under Vårmötets första
dag föddes Junior Faculty Rheumatology – förkortat JFR.
Det är ett nätverk som syftar till att
stärka återväxten inom reumatologisk forskning i Sverige.

A

nna-Karin Hultgård Ekwall arbetar till vardags som forskare och
ST-läkare på Reumatologen i Göteborg. Hon delar sin tjänst mellan klinik
50% och forskning 50%.
Anna-Karin berättar att hon först funderade på öron-näsa-hals, och sökte sin
ST i båda specialiteterna. Orsaken till att
hon till slut valde reumatologi var att hon
tyckte det var en trevlig stämning i Göteborg – både på själva kliniken och på
forskningsenheten där.
– Det är en bra samverkan mellan
forskningsenheten och kliniken, förklarar hon.
Representanter
från samliga universitet

Under Riksstämman hösten 2008 blev Anna-Karin tillsammans med Gunnel Nordmark tillfrågade av Tomas Bremell om de
ville starta upp en Junior Faculty för disputerade forskare inom reumatologi i Sverige.
– Vi vänder oss till alla som bedriver
aktiv forskning inom reumatologi. Det kan
vara reumatologer, men också biologer,
sjukgymnaster m.fl. förklarar Anna-Karin.
Till det konstituerande mötet som avhölls i Uppsala hade man kallat representanter för den beskrivna målgruppen från
alla sex universitet i Sverige. Alla kom till
mötet.
– Vi diskuterade vad det är för målgruppen som vi kan hjälpa till med. Vilket
syfte ska en Junior Faculty ha, berättar Anna-Karin.
Nationellt nätverk

Man kom fram till att det övergripande
syftet är att stärka återväxten inom reumatologisk forskning i Sverige.
– JFR vill stödja och uppmuntra juniora forskare i deras karriär och kompetensutveckling. Vi vill skapa ett nationellt
nätverk inom reumatologisk forskning, ett

Anna-Karin Hultgård Ekwall

»JFR vill stödja och uppmuntra juniora forskare i deras
karriär och kompetensutveckling. Vi vill skapa ett nationellt
nätverk inom reumatologisk
forskning, ett gemensamt forum för vetenskapliga diskussioner och symposier.«
gemensamt forum för vetenskapliga diskussioner och symposier, säger Anna-Karin.
Man vill även uppmuntra forskningssamverkan mellan de olika forskningsgrupperna och universiteten.
– Och vi vill verka för ett ökat antal
kombinationstjänster mellan klinik och
forskning, samt en bättre anställningstrygghet för icke-kliniker inom reumatologisk forskning, tillägger hon.

utsågs till vetenskaplig sekreterare och
Gunnel Nordmark från Stockholm till kassör.
– I styrgruppen räknar vi också med att
representanter för varje universitet ska
ingå.
Anna-Karin berättar att det är tänkt att
styrgruppen ska träffas två gånger per år.
Ena gången ska vara i samband med SRF:s
Vårmöte.
– En aktivitet som vi planerar för – förutom att arbeta med de frågor vi definierat – är att ordna ett tvådagarsmöte för
alla berörda. Den första av dessa två dagar
ska karriärsutveckling stå på programmet.
Den andra dagen ska ha ett vetenskapligt
innehåll, med inbjudna föreläsare och
egna presentationer.
Ett datum för detta möte är ännu inte
spikat, men det kommer att utannonseras
bl.a. i ReumaBulletinen.
– Det arbete som ligger framför oss
just nu, är att se till att alla i målgruppen
kontaktas, informeras om JFR och vår
verksamhet och kommande aktiviteter,
avslutar Anna-Karin Hultgård Ekwall.

Planerar möte

Vid mötet i Uppsala bildades en styrgrupp
för JFR. Anna-Karin blev ordförande i
denna, Heidi Wähämaa från Stockholm

Per Lundblad
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V

Bilder från Vårmötet

årmötet i Uppsala inleddes med
en välkomstmottagning med mat,
musik och mingel på Gustavianum – ett museum som ligger i Uppsala
Universitets äldsta bevarade byggnad.
Längst upp i huset ligger den Anatomiska Teatern, och det var dit som deltagarna slussades efter en inledande drink
serverad vid entrén.
Denna märkliga, välbevarade byggnad
konstruerades år 1662 – 1663 av Olof Rudbeck d.ä. Ursprungligen var den tänkt att
användas som en lektionssal vid under-

visning i medicin. För att så många som
möjligt skulle kunna följa vad som skedde
på dissektionsbordet längst ned i mitten,
byggde man så att upp till 200 personer
skulle få plats.
Ljusinsläppet i teatern är fantastiskt
konstruerat, och även akustiken. Det senare bevisades av ett antal körsångare som
allra längst upp i teatern reste sig upp och
hälsade alla välkomna med vårsånger.
Nästa morgon var det dags för invigning av den vetenskapliga delen av Vår-

mötet. Det skedde på ett ovanligt, roligt
och annorlunda vis:
Samtliga läkare vid Reumatologen vid
Uppsala Akademiska Sjukhus presenterades på scenen – som ett bandylag! Med
en entusiastisk, smattrande stämma introducerades de med bild på Powerpoint
– iförda hjälm och handskar – och sedan
placerade de sig allt eftersom i lagformation på scenen.
Per Lundblad
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Läkarbemanning för Reumatologi mars 2009
Specialistläkare

Offentlig tjänst

202 (–13)

Privat tjänst

16 (–1)

Totalt

218 (–14)

Tjänstgöringsgrad

70%

ST-läkare

89 (+9)

Inom parentes = förändring jmf. med 2008.
Behov (enligt utredningar)

Länssjukvård

1/40 000 inv --------- 225 spl

Regionsjukvård

1/150 000 inv -------- 60 spl

Tjänstgöringsgrad

70%

Sveriges behov således 285 heltidsspecialister dvs, med 70% tjänstgöring 407 specialister.
Nu finns 218 spl varav 70 pensioneras inom 10 år = 148 kvar
ST-utbildning idag = 89
Utbildningskrav = 170 ST-läkare ytterligare på 10 år (utöver nuvarande 89).
Nya specialister 2000–2008 = 112 (13-18-12-18-13-11-15-12-9=13,5/år). Ett annat mått på utbildningskrav skulle vara socialstyrelsecertifiering av 25 nya specialister/år t.o.m. år 2017. Bemanningen är uträknad med det uppdrag vi har idag, dvs. begränsat till enbart
kunskaps- och bedömningsansvar vid artros eller värktillstånd.
Specialistläkare

ST-läkare

Totalt 13 (+1)

3 (+1)

Ängelholm

2 (+1)

0

Trelleborg

2

0

9 (+2)

Simrishamn

2

0

7 (+1)

4 (+1)

Ljungby

1

1

Örebro

5 (–1)

5

Alingsås

1

0

Linköping (Länsklin)

9 (–1)

2

Oskarshamn

0

0

Uppsala

11 (+1)

4

Västervik

2

1 (+1)

Umeå (Länsklin)

12

3

Visby

1

1

Bollnäs

1

0

Hudiksvall

1

0

5. Privatpraktiker

Totalt 16 (– 1)

0

1. Regionsjukhus

Specialistläkare

ST-läkare

Totalt 121 (–2)

60 (+3)

Karolinska

38 (–2)

16 (–2)

Sahlgrenska

21 (–1)

17 (+2)

Lund

18 (+1)

Malmö

4. Länsdelssjukhus

2. Specialsjukhus

Totalt 11 (–2)

3 (+1)

Spenshults Reuma-sjh

11 (–2)

3 (+1)

3. Länssjukhus

Totalt 57 (–9)

23 (+4)

Kristianstad

3

1 (+1)

Helsingborg

2 (–2)

2 (+1)

Kommentar:

Karlskrona (Länsklin)

1 (–2)

0 (–1)

Växjö

1 (–1)

2

1. Flera sjukhus är länskliniker t.ex. Blekinge, Östergötland,
Sörmland, Värmland, Gävleborg, Västerbotten varför tjänstgöring utanför länssjukhuset kan ske.

Borås

4

0

Skövde

3

1

Uddevalla

3

2 (+1)

Jönköping

5

0

Kalmar

2

1

Danderyd

4

1

Eskilstuna (Länsklin)

4 (–1)

2

Västerås

4

2 (+1)

Karlstad (Länsklin)

3 (–1)

0 (–1)

Falun

7 (+1)

2 (–1)

Gävle

3 (–1)

1 (+1)

Östersund

2 (–0,5)

3 (+1)

Sundsvall

2 (–1)

0

Luleå

4 (–0,5)

3 (+1)

2. Några enheter har specialister anställda på deltid på korta
kontrakt t.ex Spenshult (2 specialister medräknas), Visby
(KS-läkare 0.25- räknas ej med). Jag har räknat in de läkare
som inte är anställda på annan reumatologenhet för att få
en bild mars-09.
3. Vid rekrytering mellan enheter under våren riskerar specialister att räknas på bägge ställen. Jag har försökt undvika
detta.
4. Alla ST-läkare räknas in – även de som anges som ”gråblock”.
5. Antal privatpraktiker är svårt att beräkna eftersom dubbelarbete förekommer.

Tomas Bremell
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Eponymer med anknytning
till reumatologi (del 1)
”Begreppet eponym kan härledas ur grekiskans epi (=efter) och o´nyma
(=namn). Under tidernas lopp har det utnyttjats i två bemärkelser”.
Så inleder professorn i anatomi, Carl-Herman Hjortsjö, sin monografi: Anatomiska eponymer (8).
Av fortsättningen framgår att ”antikens greker använde begreppet för att beteckna de personer
eller sagogestalter (heros eponymos), som givit sitt namn åt städer, folk och stammar”.

E

fterhand kom eponymprincipen
att användas inom flertalet kulturella och vetenskapliga områden.
Såväl inom medicinen som inom andra
områden har eponymer oftast skapats för
att hedra minnen av vetenskapliga genombrott och andra pionjärinsatser. I Hjortsjös bok finns flera hundra personnamn
förtecknade, som knutits till en eller flera anatomiska strukturer. Använder man
”medicinska eponymer” som sökord på
Google når man ett förbluffande stort antal elektroniska arkiv med tusentals namn
ordnade i bokstavsordning, se referens 1
som exempel.
Än idag skapas eponymer om än troligen i

mindre omfattning än förr. Användandet
inom medicinen har också blivit föremål
för debatt. Flera författare har hävdat att
det är otidsenligt och bör utgå (7,16,17,18).
Särkilt har man föreslagit utrensning av
vissa personnamn, exempelvis Reiter
och Wegener. Bägge ställdes efter andra
världskriget inför rätta anklagade för grova förbrytelser enligt folkrättslig lagstiftning (7,16,17,18). Flertalet av dessa kritiker
lämnar dock en brasklapp innebärande att
eponymer nog försvarar sin plats i medicin- och idéhistoriska översikter (7,16).
I en relativt nyligen utgiven monografi
över gynekologiska och obstetriska eponymer avslutar författaren förordet med
ett citat av Isaac Newton (1641–1727): ”If I
have seen farther… it is by standing on the
shoulders of giants” (3). Ett annat i mitt
tycke tänkvärt citat är det av Oliver Wendell Holmes (1809–94): ”There is a dead
medical litterature and there is a live one.
The dead is not all ancient, and the live is
not all modern”.
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Uppmuntrad av dessa och liknade visdomsord bedömer jag, att en förteckning
över eponymer inom reumatologin kan
försvaras. Urvalet är helt subjektivt och
vissa kan kanske tycka, att jag varit alltför
liberal i mina inklusioner, andra det motsatta. Kommentarer är välkomna!
Akilles den grekiske sagohjälten i kriget

utanför Troja får inleda denna översikt/
exposé. Akillessenan drabbas på olika sätt
vid ett flertal reumatiska åkommor. Den
första strofen i Iliaden och Odysséen lyder
(Pontáns översättning): ”Sjung, o gudinna,
om vreden, som brann hos Peliden Akhilleus olycksdiger, till tusende kval för akajernas söner… ” Som läsaren säkert minns
från skoltiden, stupade Akilles för en välriktad, förgiftad pil mot hälen, hans enda
svaga punkt (akilleshäl). Modern Thetis
försökte göra Akilles odödlig redan i barndomen genom att doppa honom i floden
Styx. Hon vågade dock inte släppa ner honom helt utan höll med fingrarna om den
lille gossens ena häl. Han blev därmed
osårbar för alla vapen utom just för träff
inom detta område. Akillessenan får också
exemplifiera alla de anatomiska strukturer som är förknippade med personnamn.
Baker, William (1839–96), engelsk kirurg

som 1877 observerade att en eller flera av
de naturligt förekommande bursorna på
knäledens baksida kan svullna upp och bli
till en stor cysta, Bakercysta (2).
Bechterew, Wladimir (1857–1927), rysk
neuropatolog vars namn ofta används
(Morbus Bechterew) i stället för ICD beteckningen ankyloserande spondylit (AS).
Bechterew och andra (Marie i Frankrike

& Strümpell i Tyskland) beskrev alla på
1880-talet det sjukdomstillstånd vi idag
kallar AS. Bechterew var inte bara pionjär inom neurologi och reumatologi utan
också föregångsman kulturellt och socialt.
Hans namn, liv och gärning är väl värda att
komma ihåg. För närmare detaljer hänvisas till tidigare översikter (9,10,11,12).
Behçet, Hulusi (1889–1948), turkisk dermatolog som 1937 beskrev den systemsjukdom som bär hans namn, Behçets
sjukdom (4).
Bouchard, Charles-Jacques (1837–1915),

fransk läkare i Frankrike vars namn knutits till den degenerativa artropati, som
drabbar fingrarnas pip-leder, Bouchard
artropatin. Se också under Heberden.
Calvé, Jacques (1875–1954), fransk läkare

som 1910 beskrev den höftåkomma (coxa
plana eller osteochondrit femur epifysen)
hos barn som kallats Calvé-Legg-Perthes
sjukdom. Liknande sjukdomsfall beskrevs
samma år av amerikanen Legg i Boston
och tysken Perthes i Tübingen.
Charcot, Jean-Martin (1825–93), fransk

professor i neurologi, kanske mest känd för
sina berömda föreläsningar på Salpetrièresjukhuset om olika kroniska sjukdomstillstånd. Han har skönlitterärt skildrats av
Axel Munthe i Boken om San Michele och
av PO Enquist i Boken om Blanche och Marie. Han skrev sin doktorsavhandling om
kronisk artrit och här ges en mycket god
klinisk och patoanatomisk beskrivning av
de klassiska ledförändringarna vid långvarig ledgångsreumatism. Hans namn är
knutet till den kroniska neuroartropati,

som kan uppträda vid långvarig diabetes
och en del neurologiska sjukdomstillstånd,
Charcots neuroartropati (6,13).
Charnley, John (1911–82), engelsk profes-

sor i ortopedi, vars pionjärarbete inom
höftproteskirurgin lade grunden för modern artroplastikteknik, plastiker ad modum Charnley. Han adlades (knighthood)
1977 för sina insatser.
Churg, Jacob (1910–2005), ryskfödd ame-

Akilles i grekisk frimärksserie utgiven
1983 till minnet av Homeros och hans
diktning.

rikansk läkare och professor i klinisk patologi, som tillsammans med sin kollega
Lotte Strauss fått ge namn till den vasculitsjukdom de beskrev 1951. Denna drabbar främst lungor, njurar, nervsystem och
är ofta förenad med p-ANCA förekomst,
Churg-Strauss syndrom.
Cushing, Harvey (1869–1939), amerikansk

läkare verksam i Boston och en av pionjärerna inom neurokirurgin. Hans namn är
knutet till såväl endogent som iatrogent
orsakat glukokortikoidpådrag (långvarigt överskott av kortisol), Cushings sjukdom eller syndrom. Kliniska karakteristika
är fullmåneansikte, tjurnacke (”buffalo
hump”), abdominella striae, hypertension
och osteoporos. Han publicerade sina första fall 1932.
Wladimir Bechterew orädd sanningssägare som sannolikt mördades av Stalin
(11,12). Frimärke utgivet i Ryssland 1952.

Danlos, Henri-Alexandre (1844–1912), fransk

dermatolog som i början av 1900-talet och
några år efter dansken Ehlers beskrev ytterligare fall med extrem ledrörlighet och
uttalad elasticitet i huden, Ehlers-Danlos
syndrom.
Dercum, Francis Xavier (1856–1931), ame-

rikansk psykiater och neurolog som 1888
beskrev fall som han kallade adipositas
dolorosa. Andra har senare använt termen
neurolipomatos eller Dercums sjukdom.
H Behçet, utnämndes 1937 till professor
i dermatologi vid universitetet i Istanbul.
Frimärket utgavs 1980.

Duplay, Simon-Emmanuell (1836–1924),
fransk läkare som beskrivit olika typer
av smärttillstånd i axelleden. Subacromial bursit har också kallats Duplays bursit,
medan Duplays syndrom oftast avser periatrit/frozen shoulder alternativt ”calcific tendinitis”.
Dupuytren Guillaume (1778–1835), fransk

Jean-Martin Charcot och till höger
Salpetrièresjukhuset. Franskt frimärke
utgivet 1960.

kirurg som fått ge namn till den förtjockning och nodulibildning, som drabbar den
ulnara delen av palmaraponeurosen och
ofta är förenad med flexionskontraktur
av de ulnara fingrarna. En sällsynt form
av Dupuytrens kontraktur är förenad med
plantarfasciit och peniskontraktur, s.k.
Peyronies sjukdom.
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DEBATT
SRF inbjuder till debatt om framtidens rehabilitering och inleder med
en artikel av Christina H. Opava.
Vi välkomnar ytterligare bidrag.

Framtidens rehabilitering för reumatiker
Tre generationer

I min familj finns tre kvinnor ur olika generationer som alla har ledgångsreumatism med tidig debut.
Min faster Anna, född 1929, var en ung
mor och lantbrukarhustru med sju års
skolgång bakom sig när hon fick ledgångsreumatism. Diagnos och behandling värd
namnet fick vänta tills Reumatikerdispensären i Lund startade på 1960-talet och
hon glömmer aldrig det hårda arbete hon,
trots värkande leder, fick utföra i lantbruket och med en stor familj. Jag minns ännu
hennes glädje då hon slapp slitet på gården och fick rehabilitering, ofta i kombination med ledkirurgi, i Lund under 3–4
veckor. När hon en gång kom hem med
ordination på en tvättmaskin var lyckan
stor. Hon lever nu med allvarliga skador
och komplikationer till sin reumatism, fick
tidigt förtidspension och bor sedan många
år i anslutning till ett servicehus.
Jag själv är född på 1950-talet, fick
mina reumatiska besvär i tidiga tonåren,
men diagnos och behandling först vid 24
års ålder. Läkemedelsbehandlingen följde
den gamla modellen med start på NSAID,
många reumaoperationer har det blivit genom åren och även en 15-årsperiod med
halv sjukpension. Några enstaka rehabiliteringsperioder har jag genomgått, men
i huvudsak har jag hållit igång på egen
hand, så gott jag kunnat. Först när jag för
sju år sedan fick tillgång till de nya läkemedlen kände jag mig ”frisk” på nytt. Jag
lever med skadorna av 30 års sjukdom,
men kan trots det arbeta heltid i ett krävande, dock inte fysiskt, arbete. Jämfört
med faster Anna känner jag mig mycket
privilegierad, speciellt vad gäller de möjligheter jag fått till utbildning, effektiv behandling och ett jämställt familjeliv.
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Mitt kusinbarn Antonia, född 1990, fick
diagnosen JIA i tidiga tonåren och ganska
omgående behandling med biologiska läkemedel. Hon behöver inte ständigt tänka
på sin sjukdom även om den är besvärlig emellanåt, hon upprätthåller sin fotbollskarriär på elitnivå och ser fram emot
studentexamen och en ljus framtid.
Nya tider

Ovanstående berättelse illustrerar på ett
tydligt sätt förändringarna i samhället,
sjukvården i allmänhet och reumatologin
i synnerhet. Jag tycker därför att Tomas
Bremells undran, i sin ledare i föregående
nummer av Reumabulletinen, över vilka
målen för 2000-talets rehabilitering ska
vara, är synnerligen adekvat.
På annan plats i bulletinen kan man läsa
om kraftiga neddragningar av såväl 7- som
5-dygnsvård på grund av minskat behov
samt att de platser som kvarstår till stor del
måste reserveras för patienter med livshotande tillstånd till följd av inre organengagemang av inflammatorisk sjukdom. Detta
innebär förmodligen att behovet av reumatologisk rehabilitering inom slutenvården
på många håll är starkt begränsat.
Man kan även läsa om minskning av
antalet rehabiliteringsplatser, att rehabiliteringens betydelse har minskat och att
tydlig målsättning för rehabilitering ofta
saknas. Här får vi som arbetar med rehabilitering fundera på hur vi kan bli bättre på
att formulera mål och om det är behovet
av rehabilitering eller behovet av traditionell rehabilitering som minskat. Från symposiet om immunmodulerande behandling
på Läkarstämman redovisas strategierna
för insättning, vilka innebär att långt ifrån
alla patienter med reumatisk sjukdom
kommer ifråga för denna behandling.

När jag för en tid sedan var på danska
Gigtforeningens forskningssymposium
”Gigtens epidemiologi” visades data från
flera kvalitetsregister som visade att endast cirka 30% av patienter med reumatisk
sjukdom uppfyller indikationer för och/eller har nytta av de biologiska läkemedlen.
Slutligen ger redovisningen i förra bulletinen från ett symposium om kardiovaskulära komplikationer till reumatisk sjukdom
information om livsstilens betydelse, även
om den förklarar långt ifrån hela risken.
Självklart är det viktigt att den inflammatoriska komponentens betydelse utreds,
men jag frågar mig om det samarbete som
efterlystes på symposiet inbegriper även
dem som har kunskap om hur man förändrar livsstil, t.ex. flera av de professioner
som är verksamma inom rehabilitering.
En tankemodell för rehabilitering

Så vad är då ett lämpligt mål för rehabilitering inom reumatologi på 2000-talet?
En utgångspunkt kan vara WHO:s definition av hälsa: ”ett tillstånd av fullständigt
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande
och inte enbart frånvaro av sjukdom och
handikapp”. Denna definition antyder
alltså att en individ kan ha hälsa utan att
vara fri från sjukdom, men inte nödvändigtvis har hälsa trots frånvaro av sjukdom. I detta avseende verkar remission av
den reumatiska sjukdomen inte som något fullgott mått på hälsa. Min tankemodell för behandling vid reumatisk sjukdom
inbegriper tre steg för att uppnå optimal
hälsa (Figur 1).
Första steget handlar om kontroll av den
inflammatoriska processen. Ibland, men
långt ifrån alltid, medför denna att även
funktionshinder i form av t.ex. smärta,

stelhet, trötthet, hinder i dagliga aktiviteter och inskränkningar i delaktigheten
i samhället försvinner. Vi har t.ex. funnit i den registerbaserade PARA-studien
att en mycket hög andel (upp till 94%)
av medicinskt välkontrollerade patienter
med tidig RA hade nedsatt ledrörlighet,
muskelfunktion och syreupptagningsförmåga jämfört med köns- och åldersmatchade kontroller. Enkla rutiner för att
avgöra om optimal hälsa uppnåtts i och
med remission måste utarbetas och rehabiliteringspersonal kan med fördel delta i
screeningprocessen.
Steg två i rehabilitering har målet att
minska (utveckling av) funktionshinder
med metoder som länge använts inom
reumatologin då fullständig remission
inte kunnat uppnås. Även om ny bättre läkemedelsbehandling minskat behovet av
traditionell rehabilitering finns det dock
fortfarande patienter som, likt min faster
Anna på 1950-talet, har stort behov av sådan. Det kan t.ex. handla om multisjuka,
resurssvaga personer med låg utbildningsoch kunskapsnivå, dåliga språkkunskaper,
låg socioekonomisk status och en ohälsosam livsstil. Kriterier för vem som ska få
del av denna rehabilitering och målen för
den måste upprättas. Teamets samlade
kompetens kan här bli avgörande för att
patienter ska uppnå optimal hälsa.
Steg två behövs även för dem som, likt mig
själv, lever med de skador som sjukdomen
åsamkat under lång tid och för dem med
diagnoser där man ännu inte lika effektivt
kan åstadkomma remission och uppnå
fullgott funktionstillstånd.
Kanske ska dock rehabiliteringen här
se annorlunda ut än den som traditionellt
erbjudits i sjukhusmiljö och med hela
team. Här behöver primärvården, privata inrättningar med fokus på hälsa liksom
alla de möjligheter informationssamhället erbjuder involveras. Många reumatiker är välutbildade, angelägna om att
sköta sin hälsa, har lätt för att söka och
finna information och vill ha en aktiv roll
i sin rehabilitering. Detta blir än viktigare när Antonia och hennes generation tar
över. De kommer att kräva insyn och delaktighet i behandling och rehabilitering
och en flexibilitet som dagens sjukvårdssystem saknar blir nödvändig för att tillfredsställa dessa individualister. System
för hur sådana nya rehabiliteringsformer
ska understödjas behöver utvecklas och
studeras, vilket är en viktig uppgift för
vårdforskningen.

Figur 1.
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Tredje steget är kopplat till den kunskap
vi nu har om komorbiditet, framför allt
hjärtkärlsjuklighet, vid reumatisk sjukdom. Den medför att vi varken kan slå
oss till ro med remission eller ett fullgott
funktionstillstånd utan att vi också måste ha fokus på optimal hälsa på lång sikt.
Detta gör vi bl.a. genom att screena för
kardiovaskulär sjukdom och genom att, i
tillägg till läkemedelsbehandling, initiera
och stötta livsstilsförändringar som handlar om t.ex. rökning, kost och motion.
I ovannämnda PARA-studie fann vi att
endast cirka hälften av patienterna med
medicinskt välkontrollerad tidig RA uppnådde de rekommenderade nivåerna av
hälsosam fysisk aktivitet som Folkhälsoinstitutet angett och att hela cirka 70% hade
en syreupptagninsförmåga som klassades
som låg eller mycket låg. Detta är viktiga
fynd då såväl fysisk aktivitet som syreupptagningsförmåga är viktiga prediktorer
för kardiovaskulär sjukdom. När det gäller förändring av livsstil är kort rådgivning
viktig, men inte tillräckligt. Denna måste
kompletteras med insatser på beteendemedicinsk grund av professioner med utbildning på området.
Säkert finns det ytterligare steg som behöver identifieras för att en rehabilitering
ska bli lyckad och leda till optimal hälsa.

ring. Tillämpande av strategier för att i
Steg 2 ovan skilja dem som är i verkligt behov av multidisciplinär rehabilitering på
sjukhus från dem som klarar sin rehabilitering med mindre omfattande stöd från
en eller flera professioner krävs att vården
dels är beredd att ta sig an verkligt svåra
problem med delvis nya metoder, dels att
utveckla nya arbetsmetoder för att föra ut
kunskap i primärvård och samhälle.
Frågan är också om reumatologisk rehabiliteringspersonal gör störst nytta
inom den högspecialiserade vården eller
om de ska ha alternativa anställningsformer och samarbeta mera i nätverk med
reumatologer och allmänläkare. I så fall
blir det en utmaning att säkra tillräcklig
andel av patienter med reumatiska sjukdomar och tillräcklig fortbildning för att
upprätthålla kompetens.
Sammanfattningsvis

Mot bakgrund av ovanstående tror jag inte
att rehabiliteringens betydelse har minskat.
Däremot tror jag att det finns ett stort behov av att identifiera olika behov av rehabilitering och att ställa upp kriterier för detta,
att mycket mera än hittills fokusera på värdet av en hälsosam livsstil och att fundera på i vilka nya former rehabilitering kan
ges. Givetvis behöver också dessa nya former studeras vetenskapligt innan de införs.

Utmaningar

För att identifiera rätt patient för rätt nivå
av rehabiliteringar måste det till föränd-

Christina H. Opava

Sjukgymnast, professor
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Ultraljud utvecklar reumatikervården
Muskuloskeletala ultraljudsundersökningar har blivit ett allt vanligare
redskap för reumatologer runt om i
världen. I Tyskland ingår det i utbildningen av blivande reumatologer och
i våra nordiska grannländer Danmark,
Norge och Finland har metoden använts under de senaste åtta åren
inom reumatikervården. Inom SRF
har ett nätverk för muskuloskeletalt
ultraljud nyligen bildats och de driver nu kraftfullt utvecklingen framåt
även i Sverige.

– Vi är underutvecklade när det gäller ultraljudsundersökningar i Sverige, konstaterar professor Lars Klareskog i samband
med ett ultraljudssymposium på Karolinska Institutet den 24 mars 2009.
– Det beror sannolikt på att det är svårt
att hitta finansiering till ny apparatur och
att vi har ägnat för lite tid och energi åt
detta. Men jag ser många behovsområden
där ultraljud kan fylla en viktig funktion
och jag är därför glad över att vi nu har en
stark kärna av personer som driver frågan
framåt.
Gammal apparat fick nytt värde

Reumatologen Michael Ziegelasch, arbetar
till vardags på länskliniken för reumatologi
på Universitetssjukhuset i Linköping. Han
är även ordförande för det nystartade nätverket för muskuloskeletalt ultraljud samt
initiativtagare och utbildningsansvarig för
ett antal ultraljudskurser för reumatologer.
De senaste fem åren har han arbetat mycket med ultraljudsundersökningar, men det
var inte ett självklart val av arbetsredskap
från början.
– Det stod en gammal ultraljudsapparat på kliniken och eftersom jag visste att
många reumatologer använde ultraljud så
testade jag den. Idag använder jag ultraljud nästan dagligen och är så positiv till
de behandlingsfördelar detta ger, förklarar Michael Ziegelasch.
Ett konkret exempel som han framhåller under sin presentation är att det går
att inleda behandling i ett tidigare skede
och därmed kan man enklare förhindra
erosioner. Ett annat exempel är att det är
lättare att placera injektionsnålen på exakt rätt ställe, vilket bland annat är oerhört värdefullt vid injektioner i små barns
käkleder.
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Michael Ziegelasch demonstrerar ultraljudsapparaten för några av åhörarna.

»Det stod en gammal ultraljudsapparat på kliniken och eftersom jag visste att många reumatologer använde ultraljud så testade jag den. Idag
använder jag ultraljud nästan dagligen och är
så positiv till de behandlingsfördelar detta ger.«
Tre fokusområden

Tre viktiga områden där ultraljudstekniken kan komma att spela en viktig roll är
säkerhet vid diagnostisering, hjälp vid injektioner samt den fortsatta forskningen
inom reumatologi. Samtliga dessa områden
uppmärksammades under eftermiddagssymposiet på KI som samlade ett tjugotal reumatologer. Efter föredrag av Alvin
F. Wells, Hamed Rezaei, Michael Ziegelasch och Lars Klareskog fick de närvarande även själva prova på ultraljudstekniken
med ett antal ultraljudsapparater som
ställts ut i lokalen.
– Det krävs träning. Man måste dels
lära sig hur man ska föra apparaten över
huden, och här är utmaningen att aldrig
tappa kontakten med huden. Sedan måste
man även lära sig att tolka resultaten så att
man inte gör några misstolkningar, säger
dr Hamed Rezaei vid reumatologkliniken

på Karolinska Universitetssjukhuset, som
arbetat med ultraljud i drygt ett års tid.
Dr Hamed Rezaei är också en av personerna i det nystartade nätverket för muskuloskeletalt ultraljud.
Säkrare diagnoser

Ultraljud är en högfrekvent mekanisk vibration, och vid muskuloskeletalt ultraljud handlar det om höga frekvenser på
cirka tio till femton Mhz. Mellan ultraljudsapparatens kontaktyta och huden får
det inte finnas någon luft, då luften hindrar ljudets passage in i vävnaden. För att
undvika luftinsläpp appliceras därför en
gel på den del av patientens hudyta som
sedan kommer att beröras av proben. När
ljudvågorna sänds iväg går de genom vävnaderna och reflekteras i olika grad vid
varje vävnadsgränsskikt eller förändring
i vävnaden. Ultraljudsapparaturen fång-

ar upp ekot och visar reflektionerna som
svarta, grå eller vita ljussignaler på en
bildskärm. Dessa visuella bilder kan visas ur två olika vinklar och skapar därmed
helt nya möjligheter för reumatologerna
att se hur ansatta vävnader och muskler
är av en pågående inflammation.
I den kliniska vardagen kan det ibland
vara svårt att genom palpation avgöra om
det föreligger patologiska förändringar,
exempelvis en synovit. Med hjälp av avancerad ultraljudsteknik kan reumatologerna lättare bedöma om det föreligger
aktiva synoviter, tendovaginiter, bursiter
eller smärre broskerosioner.
Många användningsområden

Alvin F. Wells berättar om sin breda erfarenhet av att arbeta med muskuloskeletalt
ultraljud. Vid hans mottagning i Wisconsin behandlar han dagligen ett trettiotal patienter med hjälp av ultraljud. Med
hjälp av en monitor på väggen ser han tydligt ultraljudsstrålarnas reflektioner.
– Det ger mig en helt unik möjlighet
att titta på detaljerna, påpekar dr Alvin F.
Wells.
– Ultraljud är så känsligt och med dess
hjälp kan jag se små, mikroskopiska förändringar. Det är väldigt värdefullt när vi
tittar på inflammatoriska förändringar.
Alvin F. Wells visar exempel från hans
kliniska vardag och visualiserar hur ultraljudsstrålarna passerar huden, fett, ligament och muskler. Han visar hur ett
tränat öga kan identifiera inflammationer
i de olika vävnaderna. Fördelarna med ultraljudsbehandling är många och Alvin F.
Wells fortsätter att exemplifiera olika användningsområden.
– Om en patient kommer in med ett
svullet knä och vi ska tömma ut vätskan så
kan vi med hjälp av ultraljudet sätta nålen
exakt där svullnaden är och därmed utsätta patienten för så lite obehag som möjligt,
påpekar Alvin F. Wells.
Överlägset traditionella läkarbesök

Ultraljudsbehandlig kan även bidra till
bättre kvalitetssäkring och vidareutveckling av den reumatiska vården. Det blir till
exempel enklare att följa vilken effekt insatt behandling har på patienten. Alvin F.
Wells ger ett exempel:
– Om vi sätter in Metotrexat på en patient och det kan konstateras efter en månads behandling att det inte gett någon
effekt så har vi mycket starkare argument
för att byta behandlingsalternativ.
Han avslutar sin presentation med att
visa data som påvisar att 40 procent av de

Alvin F Wells (vänster) och Lars Klareskog (höger) tror att ultraljud kommer att fylla en viktig
funktion för den framtida reumatikervården och forskningen.

»Ultraljud är så känsligt och med dess hjälp kan
jag se små, mikroskopiska förändringar. Det är
väldigt värdefullt när vi tittar på inflammatoriska
förändringar.«

defekter som missades vid traditionella läkarbesök upptäcktes vid ett ultraljudsbesök. Defekter vid knäartroskopi upptäcks
vid 85 procent av de kliniska besöken och
98 procent av ultraljudsbesöken. När det
gäller hand- och fotdefekter så upptäcks
68 procent vid traditionella kliniska besök och hela 100 procent vid ultraljudsbesöken.
Viktigt redskap
för forskning och utveckling

Såväl professor Lars Klareskog som dr Alvin F. Wells menar att ultraljudsundersökningarna kan spela en viktig roll för den
framtida forskningen och utvecklingen.
– För att kunna utveckla bättre läkemedel behöver vi verktyg för diagnos och
uppföljning. Jag ser väldigt positivt på
möjligheterna att använda ultraljudstekniken i som ett komplement till övrig forskning, och bl.a. underlätta biopsitagning vid
synovit, konstaterar professor Lars Klareskog.

Nätverk för muskuloskelettalt ultraljud
inom SRF består idag av:
Michael Ziegelasch, Länskliniken för
Reumatologi, US i Linköping
Lars Cöster, Länskliniken för
Reumatologi, US i Linköping
Stefan Engstrand,
Reumatologkliniken, Norrlands US
Hamed Rezaei, Reumatologiska
kliniken, Karolinska US, Solna
Ronald van Vollenhoven, Reumatologiska
kliniken, Karolinska US, Solna

Annica Holmberg

på uppdrag av SRF och Abbott Scandinavia
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Ny version av riktlinjer för läkemedelsbehandling vid RA

R

iktlinjerna utgår från överväganden
om behandling vid tidig RA samt vid
terapisvikt eller intolerans för ordinerad behandling, och gäller i dessa delar
även patienter med etablerad RA. Särskilda
aspekter kan behöva vägas in hos patienter
med etablerad RA, såsom olika komplikationer av sjukdomen och patientens erfarenhet av tidigare givna behandlingar.
Aspekter som har större betydelse för terapivalet vid långvarig sjukdom är extraartikulära manifestationer och co-morbiditet.
Behandling av patienter med RA syftar
till att dämpa sjukdomsaktivitet – om möjligt med uppnående av klinisk remission
– samt förebygga leddestruktion och en allvarlig sjukdomsutveckling på längre sikt.
Prognostiska faktorer har stor betydelse för
valet av behandling. Stora förändringar har
skett i behandlingsstrategier vid tidig RA
under de senaste åren, med tidig insättning
av DMARDs, behandling med metotrexat i
högre doser än tidigare hos patienter med
ogynnsam prognos, täta kontroller och
snabbare förändringar av dos och läkemedel vid otillfredsställande effekt. Behandling med biologiska läkemedel har fått en
mer framträdande roll, och strukturerad
uppföljning av effekt och säkerhet i register
är viktig. Strukturerade utsättningsförsök
av TNF-hämmare kan övervägas vid tidig
behandling och god, persisterande effekt.

Rekommendationerna har utformats för
att vara ett stöd vid handläggningen av patienter med RA. Varje reumatolog ansvarar
som alltid för utformningen av behandlingen av sina patienter baserat på sin egen kunskap och erfarenhet.
Arbetsgruppens utkast till uppdatering av riktlinjerna har, efter förberedande remiss hos SRFs professorskollegium,
diskuterats på Riktlinjedagen 090130. Arbetsgruppen har efter denna diskussion
reviderat sitt förslag och skickat det på ny
remiss till professorskollegiet, styrelsen och
samtliga chefer för reumaenheter. Inkomna
synpunkter har diskuterats i styrelsen, vilket lett till ytterligare mindre justeringar.
Styrelsen har förelagt den reviderade versionen för medlemsmötet på Vårmötet, där
den stadsfästs som föreningens officiella
riktlinjer.
Årets version av riktlinjerna innehåller
följande nyheter:
• Screening för hepatit B rekommenderas i enlighet med internationella riktlinjer
före start av behandling med TNF-hämmare.
• Tocilizumab, en humaniserad monoklonal antikropp som binder till IL-6-receptorn, har nyligen registrerats som ett
läkemedel mot RA av den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA. Det rekommenderas i den nya versionen av riktlinjerna
som ett alternativ till abatacept och rituxi-

mab hos patienter med ofullständig effekt av
TNF-hämmare. Erfarenheten av behandling
med tocilizumab utanför kliniska prövningar är dock, jämfört med andra biologiska läkemedel, mycket begränsad.
• Baserat på tillgänglig evidens och i enlighet med American College of Rheuma
tology’s riktlinjer har kombinationen
methotrexate och leflunomid lagts till listan över möjliga kombinationsbehandlingar
hos patienter med ofullständig effekt av me
thotrexate i monoterapi.
• Bland ”Alternativa preparat” har texten om licensläkemedlen auranofin, D-penicillamin och podofyllotoxin tagits bort
från riktlinjerna.
• Utöver de etablerade prognostiska faktorerna för progress av ledskador vid tidig
RA nämns att det finns data som talar för att
digital kvantifiering av påverkan på kortikalis i metakarpalben (DXR) kan ge ytterligare
prognostisk information, men metoden behöver utvärderas ytterligare i systematiska
studier.

Svensk Reumatologisk Förenings arbetsgrupp
för Riktlinjer för läkemedelsbehandling vid RA
EVA BAECKLUND
MARIA BOKAREWA
CARL TURESSON

Ny version av riktlinjer för läkemedelsbehandling vid
spondylartrit och psoriasisartrit

R

iktlinjerna är framtagna av en arbetsgrupp utsedd av Svensk Reumatologisk Förening bestående av
Gerd-Marie Alenius, Nils Feltelius, Lennart
Jacobsson och Ulla Lindqvist. Riktlinjerna
är avsedda att vara ett stöd för den enskilda
reumatologen, ge förutsättningar för likartad behandling i olika delar av Sverige samt
vara underlag för prioriteringsdiskussioner.
Insättningsindikationerna är oförändrade jämfört med tidigare version. För AS
krävs att man har en väldefinierad sjukdom,
höginflammatorisk aktivitet, gjort behandlingsförsök med två NSAID samt vid perifer
ledsjukdom även med Sulfasalazin. För psoriasisartrit krävs likaledes att man har en
väldefinierad sjukdom, höginflammatorisk
aktivitet samt att tidigare behandlingsförsök misslyckats eller haft otillräcklig effekt
med lokala steroider, NSAID-preparat och
minst ett DMARD-preparat.
Uppföljning av axial respektive perifer ledsjukdom bör göras strukturerat och med samma metoder som i tidigare riktlinjeversioner.

Precis som tidigare så rekommenderas
samma doser av samtliga TNF-hämmare
som de som ges vid reumatoid artrit och
endast vid bristande behandlingseffekt med
Infliximab bör behandlingsdosen ökas till
den i FASS rekommenderade dosen 5 mg/
kg. Med tanke på bristande dokumentation
beträffande eventuella sjukdomsmodifierande effekter (speciellt vid AS) och dessa
sjukdomars skovvisa förlopp kan utsättande av behandling övervägas vid remission av
sjukdomen om prognosen bedöms som god.
Ett fåtal små modifieringar har gjorts sedan föregående års riktlinjer:
Det specificeras att två NSAID-preparat skall provas, men att den sammanlagda
behandlingstiden för båda preparaten tillsammans, och inte som tidigare vardera,
bör överstiga 3 mån.
Som alternativ DMARD-behandling att
pröva innan biologiska läkemedel vid psoriasisartrit rekommenderas nu även guldpreparat förutom Methotrexate, Sulfasalazin,
Cyklosporin och Leflunomid.

Arbetssättet för uppdatering av riktlinjerna har varit de samma som för reumatoid
artrit, det vill säga en förberedande remiss
hos professorskollegiet, diskussion på riktlinjedagen 09-01-30, samt därefter revision
med godkännande av styrelsen och slutligt
stadsfästande vid medlemsmötet i samband
med vårmötet för Svensk Reumatologisk
Förening 09-04-16. Synpunkter beträffande
förändringar mottages gärna kontinuerligt
under det kommande året för att underlätta uppdatering och framtagande av behandlingsrekommendationer till nästa år.
Synpunkter kan framföras till undertecknad eller till någon av de tre övriga medlemmarna i arbetsgruppen (Gerd-Marie
Alenius, Nils Feltelius, Ulla Lindqvist).

För Svensk Reumatologisk Förenings
arbetsgrupp för riktlinjer för biologisk
behandling vid spondylartrit och psoriasisartrit
LENNART JACOBSSON
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Inbjudan till
terapiinriktad utbildning
Reumatiska sjukdomar
och graviditet
Kvinnor med reumatisk sjukdom och som
blir gravida, kan drabbas av komplikationer.
Syftet med utbildningen är att ge en ökad
förståelse om graviditet vid reumatisk sjukdom,
behandlingsmöjligheter samt förslag på rutiner
för gravida kvinnor.
Kursen inleds med föreläsningar för att sedan
ha gruppdiskussioner kring patientfall.
Gästföreläsare är professor Monika Östensen
och överläkare Johan Skomsvoll.

Varmt välkommen!

29 - 30 oktober, 2009

Plats
Steningevik Kursgård, Stockholm.

Program
För mer information, se www.wyethacademy.se

Föreläsare
Överläkare Elisabet Svenungsson, (Kursledare)
Karolinska Universitetssjukhuset
Professor Monika Östensen,
University Hospital of Bern
Professor Johan Skomsvoll,
St. Olavs Hospital, Trondheim
Överläkare Katarina Bremme, Kvinnokliniken,
Karolinska Universitetssjukhuset

Övriga frågor

Elisabet Svenungsson
Karolinska
Universitetssjukhuset,
Solna

Anmälan
Reumatiska sjukdomar
och graviditet
29 - 30 oktober, 2009 Stockholm
Anmäl dig genom att sända in denna
svarstalong alternativt via
www.wyethacademy.se
Senaste anmälningsdag är fredagen den 11
september
Ja tack, jag kommer gärna till utbildningen
den 29-30 oktober och önskar övernattning till
en kostnad av 2000 kronor inklusive moms.
Ja tack, jag kommer till utbildningen den 29-30
oktober dock önskar jag ej övernattning, kostnad
1000 kronor inklusive moms.

Vänligen kontakta marknadsassistent
Ann Thorslund telefonnummer 08 – 470 32 00.
IPULS kommer att granska kursen för ett godkännande.

Namn
Befattning
Arbetsplats/avdelning
Postnummer/Ort
E-post
Telefon

Jag har inhämtat huvudmans godkännande
för ett deltagande i denna terapiinriktade
utbildning.
Denna inbjudan är utformad i enlighet med läkemedelsbranschens
etiska regelverk som berör samverkansformerna med hälso- och
sjukvården, www.lif.se. Vi uppmanar dig att, inför ett eventuellt
deltagande i denna sammankomst, vända dig till din huvudman för att
få ditt deltagande godkänt av denne. Wyeth AB står för 50% av de totala
kostnaderna gällande kost och logi samt eventuell resa.

Wyeth AB, Box 1822, 171 24 Solna, Tlf: 08 470 32 00

090427ENRC.SE

Louise Mehkri
Wyeth AB

Datum

Information från studiegruppen mot osteoporos
Ny administrationsform tillgänglig vid bisfosfonatbehandling – zoledronsyrainfusion

B

isfosfonater är den läkemedelsgrupp, som förskrivs mest vid osteoporosbehandling. Data från flera,
stora RCT (1,2) har visat god effekt med
bentäthetsökning och frakturreduktion.
Idag används främst veckobehandling med
alendronat (Fosamax, Alenat, Alendronat)
och risedronat (Optinate), där alendronat
finns som generika till en årskostnad av c:a
2 000 kronor. Två nackdelar med bisfosfonatbehandling är den dåliga absorptionen och därmed det något krångliga sättet
att inta läkemedlet samt den dåliga följsamheten till behandlingen (3).
Postmenopausal osteoporos:

Sedan ett år tillbaka finns möjlighet att ge
bisfosfonat som en årlig infusion i form av
zoledronsyra (Aclasta) till postmenopausala kvinnor. I en stor RCT (4) med över
7 000 postmenopausala kvinnor resulterade Aclastabehandling i ökad bentäthet
samt reduktion av kotfrakturer och perifera
frakturer inklusive höftfrakturer. Registreringsdata bygger på 3- årsdata och kostnaden för ett års behandling (= en infusion ) är
c:a 4 000 kronor. Den högre kostnaden vid
Aclastabehandling kan motiveras av 100%
compliance och ges till de patienter som
kan förväntas ha dålig följsamhet till osteoporosbehandlingen (många andra läkemedel, problem att följa instruktioner om
hur per orala bisfosfonater ska tas, minnesproblem) eller som har sväljningsproblem.
Manlig osteoporos:
Lågenergiutlöst höftfraktur:

Under hösten har indikationen för Aclasta
utökats till att gälla även manlig osteoporos samt för behandling efter lågenergiutlöst höftfraktur. Data bygger på en studie
av kvinnor och män (2 127 patienter, 76%
kvinnor, medelålder 74 år) (5), som efter
den första höftfrakturen randomiserades
till behandling med infusion Aclasta eller placeboinfusion en gång/år. Man såg
(medeluppföljningstid 1,9 år) en signifi-

kant ökning av bentäthet och reduktion av
frakturer (kotfrakturer och perifera frakturer) samt en minskad totalmortalitet för
dem som fått Aclastabehandling.
Kortisoninducerad osteoporos:

En studie på kortisoninducerad osteoporos och Aclastabehandling är genomförd,
men data är ännu ej publicerade.
Biverkningar av zoledronsyra:

Influensaliknande symptom uppkommer
hos c:a 15% av patienterna de närmaste
dagarna efter infusionen. Det kan kuperas med paracetamol eller NSAID, vilket
patienten ska informeras om. Symptomen blir mindre frekventa efter andra och
tredje behandlingarna.
Käknekros (osteonecrosis of the join/
ONJ): I den stora studien som ligger till
grund för behandling av postmenopausal osteoporos rapporterades ONJ hos en
i aktiva behandlingsgruppen och en i placebogruppen. Inga ytterligare fall finns
rapporterade för zoledronsyra vid osteoporosbehandling, däremot för zoledronsyrabehandling vid malignitet, främst
lymfom. Under senare år har en generell
oro framkommit för ONJ vid bisfosfonatbehandling av osteoporos. I världen finns
rapporterat sammanlagt 57 fall (6).
Förmaksflimmer: Allvarligt förmaks
flimmer sågs i ökad frekvens hos Aclastabe
handlade kvinnorna i den postmenopausala
osteoporosstudien, men har inte setts i någon ytterliggare studie. Förmaksflimret
kom flera veckor efter infusionen och vid
FDA-genomgång av samtliga bisfosfonater,
bedöms något samband inte föreligga mellan bisfosfonatbehandling och förmaksflimmer.
Inför Aclastabehandling:

Sedvanlig osteoporosutredning. Viktigt
att kontrollera s-kalcium (en övergående
hypokalcemi kan ses i samband med infusionen) och s-kreatinin (estimerat kreati-

nin-clearence > 35ml/min). Patienten ska
vara väl hydrerad (rekommenderas dricka
två glas vatten i samband med infusionen)
och ha behandling med kalcium (1000 mg)
och D-vitamin (800E/20 mikrogram) dagligen.
Referenser:
SBU-rapport 2003. Osteoporos – prevention, diagnostik och behandling. Bisfosfonater sid. 183-193.
Palmer M. Behandling med bisfosfonater. Osteoporos
2008; Kunskapsunderlag och rekommendationer
för Sverige (Svenska Osteoporossällskapet).
Siris ES et al: Adherence to bisphosphonate therapy
and fracture rates in osteoporotic women. Mayo
Clin Proc 2006;81:1013-22.
Black DM et al. Once-yearly zoledronic acid for
treatment of postmenopausal osteoporosis. N
Engl J Med 2007;356:1809-1822.
Lyles KW. Zoledronic acid and clinical fractures
and mortality after hip fracture. N Engl J Med
2007;357:1799-1809.
Khosla S et al. Bisphosphonate associated osteonecrosis of the jaw: Report of a task force of the American Society for Bone and Mineral Research. J Bone
Miner Res 2007;22:1479-1491.

Möjlighet att kalkylera frakturrisk
– FRAX (Fracture Risk Assessment Tool)
FRAX är ett Webbaserat verktyg, som tagits fram av en expertgrupp inom WHO.
Det finns nu möjlighet att räkna ut absoluta 10-årsrisken för att få någon typ av
fraktur och för att få en höftfraktur. Man
behöver ha följande patientdata tillgängliga: Ålder, kön, vikt, längd samt ja/nej-svar
gällande tidigare fraktur, höftfraktur hos
mor eller far, kortisonbehandling, reumatoid artrit, rökning, sekundär osteoporos,
alkohol. Har man gjort en bentäthetsmätning med helkropps-DXA kan också T-score för femoral neck adderas.
Webbadress:
http://www.shef.ac.uk/FRAX/

BRITT-MARIE NYHÄLL-WÅHLIN för SRFs

arbetsgrupp kring osteoporos:
KATARINA ALMEHED
CHRISTINA BOOK
HELENA FORSBLAD D’ELIA
ESMAIL KARIM
ELISABETH NORDBORG

Johan Askling
har tilldelats årets stipendium för reumatologisk forskning från Scandinavian Journal of Rheumatology
Johan Askling har efter disputationen på kort tid utvecklats till en ledande expert inom reumatologisk epidemiologi.
Hans forskning, som framför allt bidragit till ny kunskap om reumatoid artrit, håller hög kvalitet, har uppmärksammats nationellt och internationellt och bygger på en framgångsrik utveckling av viktiga forskningsnätverk.
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Riktlinjer för primärprevention avseende kardiovaskulära
riskfaktorer vid inflammatorisk reumatisk sjukdom

S

edan 2005 har en arbetsgrupp
inom SRF träffats regelbundet och
utbytit erfarenheter kring både
klinik och forskning om kardiovaskulär
co-morbiditet vid reumatisk sjukdom.
Gruppen har sakta vuxit och vi har nu 23
personer på maillistan, ca 10–15 brukar regelbundet delta i våra möten. De senaste
åren har vi träffats ett par gånger per år på
heldagsmöten på Arlanda Sky City, samt
vid vårmötet och riksstämman. Vi har sett
det som en av våra viktigaste uppgifter att
sprida kunskap om den ökade kardiovaskulära risken som föreligger vid de flesta
reumatiska sjukdomar och att jobba praktiskt för att minska denna sjuklighet.
Vi började ganska snart diskutera riktlinjer för hur man skulle kunna arbeta
profylaktiskt med dessa frågeställningar.
Ett stort problem är att det ännu inte finns
några behandlingsstudier som studerat
behandlingseffekten på kardiovaskulära
händelser vid kroniska inflammatoriska
sjukdomar. Det går därför inte att med evidens hävda att det lönar sig att behandla.
Trots detta tycker vi att problemet är så
stort att man med stöd från studier i normalbefolkningen och deskriptiva studier
hos reumatiskt sjuka patienter bör uppmana till behandling.
En mindre arbetsgrupp bestående av undertecknade har fått i uppdrag av SRFs
styrelse att utarbeta ett förslag till riktlinjer för primärprevention. Arbetet har
dock inte begränsats till arbetsgruppen
utan betydligt fler medlemmar i studiegruppen har deltagit. Riktlinjerna har
också varit på remissrunda till professorskollegiet, Svensk Kardiologförening
och Svensk Förening för Allmänmedicin
(SFAM).
För att underlätta samarbete med vårdcentralerna har vi valt att anpassa riktlinjerna till SCORE-systemet, som används
i primärvården. SCORE skattar risken
att dö i en kardiovaskulär händelse inom
den kommande 10-årsperioden utifrån
ålder, kön, rökvanor och totalkolesterol
och föreslår utifrån den skattade risken
målnivåer för behandling av traditionella riskfaktorer (SCORE i olika varianter
återfinns på: www.heartscore.org, www.
escardio.org, www.inlinedss.se). I SCORE-systemet särbehandlas patienter med

30

ReumaBulletinen Nr 73 • 2/2009

diabetes, njurskada, bukfetma och målorganskada. För dessa grupper gäller skärpta kriterier för intervention. Vi förslår i
riktlinjerna att man behandlar de patientgrupper med reumatisk sjukdom som har
högst risk för kardiovaskulär sjukdom
(KVS) på samma sätt. Dessa högriskgrupper utgörs av RA-patienter med allvarlig
extraartikulär sjukdom eller persisterande
stegring av SR/CRP samt SLE-patienter.
Genom att uppgradera dessa patientgrupper till samma risknivå som patienter med
en målorganskada som vänsterkammarhypertrofi försöker vi kompensera för den
ökade risk för KVS som finns hos dessa
patienter.
I denna första riktlinjeversion,

antagen
vid SRFs vårmöte 09-04-16, inriktar sig
rekommenderade interventioner vid hög
risk på de s.k. traditionella riskfaktorerna.
Förutom data om dessa i normalbefolkningen finns det även ett relativt stort antal studier vid reumatiska sjukdomar, även
om få är longitudinella och nästan inga är
behandlingsstudier. En sammanställning
av denna bakgrundsdokumentation finns
länkad från SRFs hemsida. Kortversionen
av riktlinjerna publiceras i sin helhet nedan.
Mycket talar för att de allra viktigaste
riskfaktorerna för KVS hos patienter med
kronisk reumatisk sjukdom är starkt associerade med själva sjukdomarna. Det
pågår en omfattande internationell forskning om vilka som är de viktigaste sjukdomsassocierade riskfaktorerna. Förutom
höggradig systemisk inflammation har
vi valt att uppmärksamma och beakta
trombosrisken vid fosfolipidantkroppar
samt att vara vaksam på biverkningar vid
NSAID inklusive Cox-2 hämmare. Vi avser att arbeta vidare med dessa frågeställningar.
i kardiovaskulära arbetsgruppen planerar vi en temadag om kardiovaskulär nytta/risk med de behandlingar
som vi ger våra patienter (DMARDs inklusive kortison, biologiska läkemedel,
NSAID och statiner). Mötet är planerat
till Arlanda hösten 2009, men datum är ej
bestämt ännu. Alla är välkomna att delta.
Om ni är intresserade kontakta: Elisabet.
Svenungsson@ki.se

Primärprevention avseende kardiovaskulära riskfaktorer vid inflammatorisk reumatisk sjukdom:
Patienter med reumatisk sjukdom har en riskökning
för insjuknande i hjärt-kärlsjukdom, jämförbar med
den vid diabetes mellitus. Detta gäller särskilt:
• Patienter med RA och persisterande SR/CRP-stegring och/eller extraartikulära manifestationer
• Patienter med SLE

Patienter med reumatisk sjukdom bör screenas regelbundet för påverkbara riskfaktorer såsom:
•
•
•
•
•

Rökning
Högt blodtryck
Lipidrubbningar
Diabetes
Bukfetma
(midjemått liggande >94 cm män, >80 cm kvinnor)

Livsstilsfaktorer, såsom alkohol, låg fysisk aktivitetsnivå och psykosocial stress, bör också beaktas.

Behandla grundsjukdomen optimalt; hög sjukdomsaktivitet är sannolikt en starkt bidragande faktor till
risken att utveckla hjärt-kärlsjukdom.
Vid förekomst av fosfolipidantikroppar, överväg trombocythämmare eller antikoagulantiabehandling.
Beakta att det inte kan uteslutas att långvarig behandling med högdos NSAID inklusive COX-2-hämmare kan öka risken för kardiovaskulär sjukdom.

Kontrollera:
• Rökning
• Blodtryck
• Lipidstatus
• fP-glukos
• Bukomfång

Manuell riskskattning:
Beräkna 10-års risk med SCORE
(bilaga 1). Kön, ålder, systoliskt
blodtryck, rökning och s-kolesterol används.Använd procenttalet från SCORE i den modifierade
algoritmen (bilaga 2).

Riskskattning med hjälpmedel
på Internet:
Gå till www.inlinedss.se för riskvärdering och behandlingsrekommendationer. Markera VKH (för
riskökningen) om SLE eller aktiv
RA enligt ovan.
www.heartscore.org eller www.escardio.org kan också användas.

Vid nästa möte

Arbetsgruppen för Primärprevention avseende
kardiovaskulära riskfaktorer vid inflammatorisk
reumatisk sjukdom:
Elisabet Svenungsson
Solveig Wållberg-Jonsson
Lotta Ljung
Carl Turesson
Helena Forsblad d´Elia
Dan Henrohn

Primärprevention avseende kardiovaskulära riskfaktorer vid inflammatorisk reumatisk sjukdom

P

atienter med reumatisk sjukdom,
som grupp betraktade, löper ökad
risk att insjukna i hjärt-kärlsjukdom. Särskilt gäller det patienter med RA
som har extraartikulära manifestationer
och/eller persisterande hög SR/CRP samt
patienter med SLE. Dessa grupper har en
riskökning jämförbar med den man ser
vid diabetes mellitus. Det är därför angeläget att vi reumatologer screenar för
kardiovaskulära riskfaktorer och initierar
behandling av dessa. Beroende på lokala
traditioner bör dock behandlingen i flertalet fall skötas av eller i nära samarbete med
primärvården. Det ankommer dock på oss

att sprida kunskapen om den ökade risken
för kardiovaskulär sjukdom hos reumatiker till primärvården.
genomgång av den
dokumentation som finns föreslår vi att
patienter screenas regelbundet för riskfaktorer. Vid bedömning av utfallet bör
man utgå från Läkemedelsverkets riktlinjer (www.lakemedelsverket.se), som bygger
på det s.k. SCORE-systemet. Detta är ett
skattningssystem där man väger in flera
faktorer (systoliskt blodtryck, rökning, skolesterol, kön och ålder) och det faktum
att faktorerna interagerar.
Efter en noggrann

Bilaga 1.

Beträffande farmakologisk behandling
finns mycket få interventionsstudier som
avser patienter med reumatisk sjukdom.
Rekommendationer måste därför tillsvidare bygga på vad som rekommenderas
till den allmänna befolkningen. Vi måste
därför vara särskilt uppmärksamma på
speciella biverkningar som kan drabba
reumatiker.
Förutom de traditionella riskfaktorerna

är det visat att hög inflammatorisk aktivitet och fosfolipidantikroppar ökar risken för kardiovaskulär sjukdom. Det är
därför viktigt av största vikt att behandla
grundsjukdomen samt överväga antikoagulantiabehandling vid förekomst av fosfolipidantikroppar. Dessutom bör beaktas
att det inte kan uteslutas att långvarig behandling med höga doser NSAID inkl.
COX-2-hämmare kan öka risken för kardiovaskulär sjukdom.
Nedanstående målnivåer kan användas
för patienter med:
• RA och persisterande SR/CRP-stegring
och/eller svåra extraartikulära manifestationer
• SLE
• Målorganskada, diabetes, njurskada,
bukfetma (>80 cm för kvinnor, >94 cm
för män) eller andra riskfaktorer
• Blodtryck ≥ 160/100
• 10-årsrisk ≥ 5% enligt SCORE
Målnivåer:
Blodtryck <140/90 (<130/80*) mm Hg
Kolesterol <5,0 (<4,5*) mmol/L
LDL <3,0 (<2,5*) mmol/L
*vid diabetes, njurskada eller mycket hög kardiovaskulär risk

Swedish translation of Instructions and qualifiers in line with the original Swedish publication of the Swedish SCORE by
Lars Wilhelmsen, Hans Wedel, Ronàn Conroy and Tony Fitzgerald in Läkartidningen 2004;101:1798-1801.
Hur används SCORE diagrammet (Item 1 excluded because it is not relevant for Sweden).
• För att bestämma en persons totala tioårsrisk att dö i kardiovaskulär sjukdom letar man i diagrammet fram kön, ålder,
rökkategori. I diagrammet ser man efter de blodtrycks- och kolesterolnivåer som ligger närmast den aktuella personens värden.
Betydelsen av livslång exponering för riskfaktorer ser man genom att följa diagrammet uppåt. För en ung eller medelålders person är det lämpligt att se vad risken skulle vara om personen t.ex. vore 60 år gammal.
• Lågriskpersoner skall ges råd för att bibehålla sitt lågriskstatus. De som har 5 % eller högre risk eller som skulle uppnå
det i medelåldern ges maximal uppmärksamhet.
• För att bedöma en persons relativa risk jämför man deras risknivå med den hos en icke-rökande person av samma
kön och ålder, blodtrycket 140/90 mm Hg och totalkolesterol < 5 mmol/L.
• Diagrammet kan användas för att ge tips om effekten av att ändra från en riskkategori till en annan, t.ex. när personen
slutar röka eller reducerar andra riskfaktorer.
Qualifiers: Swedish translation
Observera att den totala risken för kardiovaskulära händelser kan vara större än vad som framgår av diagrammet:
• När personen uppnår nästa ålderskategori
• Hos asymtomatiska personer med prekliniska tecken på aterosklerotisk sjukdom (t.ex. vid CT-scan, ultraljud)
• Hos personer med stark familjär hereditet för tidig kardiovaskulär sjukdom.
• Hos personer med lågt HDL-kolesterol, förhöjda triglyceridnivåer, försämrad glukostolerans och vid förhöjda nivåer
av CRP, fibrinogen, homocystein, apolipoprotein B eller Lp(a).
• Feta och orörliga personer.

Målnivåerna ovan är i enlighet med Läkemedelsverkets rekommendationer. På
European Society of Cardiology’s hemsida kan man få tillgång till en kostnadsfri,
internetbaserad, svensk variant av SCORE (www.heartscore.org, www.escardio.
org) och en svensk tillämpning finns också
på www.inlinedss.se. Mer information om
SCORE-systemet finns på Läkemedelsverkets hemsida, Behandlingsrekommendation om aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom.

Arbetsgruppen för kardiovaskulär
komorbiditet inom
Svensk Reumatologisk förening (SRF)
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Modifierad algoritm

Bilaga 2.

Riskskattning med SCORE
Vid diabetes, multiplicera med
2 för män och 4 för kvinnor

10-årsrisk < 5%

BT 140–150/90–99 mm Hg och/
eller kolesterol 6–8 mmol/L

Inga andra
riskfaktorer

10-årsrisk > 5%

BT > 16/100 mm Hg

Organskada, diabetes,
njurskada, bukfetma, SLE,
RA med allvarliga extraartikulära manifestationer,
RA med persisterande
stegring av SR/CRP, andra
riskfaktorer

Program för livsstils- och
stressintervention
Rökning, kost, motion,
stresshantering

Utanför SCORE
Kolesterol > 8,0 mmol/L
BT > 180/110 mm Hg

Program för livsstils- och
stressintervention
Rökning, kost, motion,
stresshantering

Målnivåer BT < 140/90 (130/80*) mm Hg
Kolesterol < 5,0 (4,5*) mmol/L
LDL < 3,0 (2,5*) mmol/L
* vid diabetes, njurskada eller
mycket hög kardiovaskulär risk

Målnivåer för BT
ej uppnådda

Målnivåer för lipider
ej uppnådda

I första hand ACE*-hämmare och/eller
tiazid eller kalciumantagonist
*ARB vid ACE-hämmarintolerans hos
patient med diabetesnefropati eller med hög
risk för diabetes

Statin

Vid viss samsjuklighet eller
som tillägg: betablockerare

Tilläggsterapi:
spironolakton eller
alfablockerare

Om intoleras eller
bristande effekt
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Byte till annan kombination?
Bristande compliance?
Sekundär hypertoni?
Remiss till specialist?

AKTUELLA Avhandlingar

Neuropeptides and neurotrophins in arthritis:
studies on the human and mouse knee joint
Ola Grimsholm
Institution: Umeå universitet, Medicinsk fakultet, Integrativ medicinsk biologi
Disputation: 2008-10-17
Opponent: Theodorsson, Elvar, Professor, Klinisk och experimentell medicin,
Linköpings Universitet, Sverige

Neuropeptides, such as substance P (SP)
and bombesin/gastrin-releasing peptide
(BN/GRP), and neurotrophins are involved
in neuro-immunomodulatory processes
and have marked trophic, growth-promoting and inflammation-modulating properties. The impact of these modulators in
rheumatoid arthritis (RA) is, however, unclear. An involvement of the innervation,
including the peptidergic innervation, is
frequently proposed as an important factor for arthritic disease. Many patients with
RA, but not all, benefit from treatment with
anti-TNF medications.
The studies presented here aimed to investigate the roles of neuropeptides, with
an emphasis on BN/GRP and SP, and neurotrophins, especially with attention to
brain-derived neurotrophic factor (BDNF),
in human and murine knee joint tissue. The
expression patterns of these substances
and their receptors in synovial tissue from
patients with either RA or osteoarthritis (OA) were studied in parallel with the
levels of these factors in blood and synovial fluid from patients with RA and from
healthy controls. Correlation studies were
also performed comparing the levels of
neuropeptides with those of pro-inflammatory cytokines [tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) and interleukin-6
(IL-6)]. Furthermore, the impact of anti-

TNF treatment on the levels of BDNF in
blood was investigated. In a murine model
of RA, the expression of these substances
on articular chondrocytes along with their
expression in synovial tissue was investigated.
The expression of BN/GRP in human
synovial tissue was confined to fibroblastlike and mononuclear-like cells whereas
SP was detected in nerve-related structures. Receptors for these neuropeptides (GRP-R and NK-1R) were frequently
present in blood vessel walls, and on fibroblast-like and mononuclear-like cells.
The expression of BDNF and its receptors, p75 neurotrophin receptor and TrkB,
was mainly confined to nerve structures.
The levels of SP, and particularly those of
BN/GRP, in synovial fluid and peripheral
blood correlated with the levels of pro-inflammatory cytokines. There were clearly
more correlations between SP-BN/GRP
and inflammatory parameters than between BDNF and these factors. Plasma levels of BDNF were decreased following
anti-TNF-treatment. In the joints of the
murine model, there was a marked expression of neurotrophins, neurotrophin
receptors and NK-1R/GRP-R in the articular chondrocytes. The expression was
down-regulated in the arthritic animals. A
neurotrophin system was found to develop

in the inflammatory infiltrates of the synovium in the arthritic mice.
The results presented suggest that
there is a local, and not nerve-related, supply of BN/GRP in the human synovial tissue. Furthermore, BN/GRP and SP have
marked effects in the synovial tissue of patients with RA, i.e., there were abundant
receptor expressions, and these neuropeptides are, together with cytokines, likely to
be involved in the neuro-immunomodulation that occurs in arthritis. The observations do on the whole suggest that the
neuropeptides, rather than BDNF, are related to inflammatory processes in the human knee joint. A new effect of anti-TNF
treatment; i.e., lowering plasma levels of
BDNF, was observed. Severe arthritis, as in
the murine model, lead to a decrease in the
levels of neurotrophin, and neurotrophin
and neuropeptide receptor expressions in
the articular cartilage. This fact might be a
drawback for the function of the chondrocytes. Certain differences between the expression patterns in the synovial tissue of
the murine model and those of human arthritic synovial tissue were noted. It is obvious that local productions in the synovial
tissue, nerve-related supply in this tissue
and productions in chondrocytes to different extents occur for the investigated substances.

Exploring a National Practice-Based Register for the
Management of Rheumatoid Arthritis
Cheryl Carli
Institution: Medical management Centre, Institution for Learning, Informatics, Management and Ethics, Karolinska Institutet.
Disputation: 7 nov 2008
Opponent: Doc Ingemar Petersson, Lunds Universitet

Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic,
inflammatory, auto-immune disease with
an unpredictable and debilitating course.
From diagnosis and onward, RA patients
who need treatment with anti-rheumatic
drugs will require on-going contact with
health care professionals to ensure adequate management of their disease. A national quality register for RA, established
in Sweden in 1995, aims to support efforts

by both rheumatologists and patients to
optimise patients’ future health. The large
amounts of data in the register enable investigation of the utility of the register to
further the development of the management of RA.
The aim of this thesis was to increase
our knowledge about aspects of the clinical management of RA as determined by
the rheumatologist. Data from the Swed-

ish Rheumatology Quality Register (SRQ)
were used to analyse factors influencing
prescription in incident RA and to study
the relationship between clinical rheumatologists’ assessments of disease activity and standardised outcome measures, in
particular the disease activity score based
on 28 joints counts (DAS28).
The decision to prescribe a disease
modifying anti-rheumatic drug (DMARD)
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AKTUELLA Avhandlingar
in incident RA was associated with the patient’s age, disease activity as measured by
DAS28, and the calendar year of the patient’s first consultation (year), with some
variation by hospital type. On the whole,
DMARD prescription increased over the
five year period with DMARDs being prescribed more frequently in university and
county hospitals compared with district
hospitals. Although increasing disease activity would more likely elicit a DMARD
prescription in all hospital types, this influence was greater in district hospitals
than in either university or county hospitals. When the association of year with
increasing DMARD prescription was analysed using Statistical Process Control, the
increase was accounted for by a single upward step in July 1998, which could well

be related to the promulgation of treatment recommendations that same year.
The relationship between the physician’s assessment of disease activity and
the DAS28 showed that when the rheumatologist deems disease activity to be
“none” in patients treated with biologics,
this is not far removed from the DAS28based definition of remission but is most
closely concordant with the recently proposed definition of “minimal disease activity”. It is likely that DAS28 will remain
useful for monitoring quality on a group
level but it cannot replace the rheumatologist’s global assessment to justify treatment decisions at the individual patient
level. In a cross-section of unselected RA
patients, both the standard DAS28 based
on the erythrocyte sedimentation rate and

DAS28 using high sensitive C-reactive
protein (DAS28-CRP) were benchmarked
against the rheumatologist’s global assessment of disease activity. Both DAS28 and
DAS28-CRP tend to overestimate disease
activity compared with the physician’s
global assessment of disease activity. New
cut-offs for DAS28-CRP disease activity
states are proposed.
In summary, the existence of a national practice-based register for RA has enabled the identification of factors driving
prescription of DMARDs in the treatment
of incident RA during a period of change
in rheumatological practice. The study
has also generated knowledge about the
utility of the different versions of DAS28
in populations typical for Swedish clinical practice. ■

Svensk Reumatologisk Förening inbjuder till

HÖSTKONFERENS 2009
Den nya specialiseringstjänstgöringen i reumatologi
Målgrupp: Nuvarande och framtida chefer, verksamhetsförbättrare och ledare inom reumatologin.
Konferensen kommer att annonseras i ReumaBulletinen och Läkartidningen. Kallelsen mailas också till reumatologins verksamhetschefer/enhetsföreträdare, professorer och regionala ST-studierektorer men alla intresserade medlemmar i SRF är givetvis välkomna.
Platsantalet är begränsat till 60 personer.
Lokal: IVA:s konferenslokaler på Grev Turegatan 16, Östermalm, Stockholm.
Tidpunkt: Start – torsdag 8 oktober kl 10.00. Avslut – fredag 9 oktober kl 14.00
Program: Programmet är under utarbetande. Här är några preliminära punkter:
Nya målbeskrivningen – implementering
Obligatorisk dokumentation – hur och hur mycket?
Vetenskapligt arbete – hur omfattande?
Forskar-ST och forskning under ST
Upplägg av tjänstgöring vid annan enhet inklusive regionplacering
Skall regional ST-studierektor också vara lokal studierektor på länssjukhus?
SPUR-inspektioner – synpunkter på genomförande nu och i framtiden
ST-kontrakt – kan vi ha gemensam utformning?
Dubbelspecialitet – bra eller meningslöst?
ST-rekrytering – kan vi ytterligare stärka rekrytering till länssjukhus?
Vilka regler och förordningar gäller för specialiseringstjänstgöring?
Vilka kurser och tjänstgöringar saknas? – Regional eller nationell lösning?
Socialt: Resa och hotell bekostas av deltagaren/deltagarens arbetsgivare. Konferensen är osponsrad och bekostas av SRF.
Torsdag 8 okt planeras gemensam middag på restaurang (deltagaren betalar).
Definitiv anmälan till konferensen göres till tomas.bremell@vgregion.se eller fax 031 – 828745. Anmälan senast 1 okt 2009 men ni får
gärna anmäla er tidigare (först till kvarn…). För övernattning rekommenderas Läkarförbundets övernattningsrum alldeles nära konferenslokalen. Bekräftelse sker av anmälan.
Jag anmäler mig härmed till Höstkonferens 2009 – Den nya specialiseringstjänstgöringen i reumatologi:

…………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................
Namn					

Klinik					

Ort
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REU-KALENDERN 2009/2010
Adresser för att finna kurser och utbildningar:
EULAR – www.eular.org
ACR – www.rheumatology.org

6–9 juni 2009

14th International Vasculitis and ANCA Workshop
www.anca2009.com

Lund och Köpenhamn

10–13 juni 2009

EULAR 2009
www.eular.org

Köpenhamn

17–18 september 2009

Slutenvårdsreumatologi
– vidareutbildning för specialister
inger.gjertsson@rheuma.gu.se

Göteborg

10–12 september 2009

International conference on gonadal hormones, pregnancy
and rheumatic diseases www.pregconf09.com

Lausanne

21–25 september 2009

SK-kurs (C) Reumatologisk Farmakoterapi
www.ipuls.se

Lund

5–9 oktober 2009

SK-kurs (B) Inflammatoriska systemsjukdomar
www.ipuls.se

Uppsala

8–9 oktober 2009

SRFs höstkonferens
tomas.bremell@vgregion.se

Stockholm

16–21 oktober 2009

ACR
www.rheumatology.org

Philadelphia

29–30 oktober 2009

Reumatiska sjukdomar och graviditet
elisabet.svenungsson@ki.se

Stockholm

16–17 november 2009

Ultraljud – vidareutbildning för specialister
Michael.Ziegelasch@lio.se

Linköping

25–27 november 2009

Läkarstämman
www.svls.se

Stockholm

4–5 december 2009

Undersökningsteknik och reumatologisk rehabilitering
– SK-liknande kurs annika.teleman@spenshult.se

Spenshult

19–21 januari 2010

Reumatologisk epidemiologi
mehkril@wyeth.com

Halmstad

11–12 mars 2010

Bilddiagnostik – vidareutbildning för specialister
kristina.forslind@skane.se

Helsingborg

21–23 april 2010

SRFs vårmöte
johan.bratt@karolinska.se

Stockholm

9–12 maj 2010

Scandinavian Congress of Rheumatology

Bergen
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