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ST i fokus
Reportage från Almedalen
Historia om biologiska läkemedel

Rätt val till rätt
patient
Signifikant lägre risk för kliniskt betydelsefull
biverkan i hela magtarmkanalen (0,9% vs 3,6%,
p<0,0001) med Celebra jämfört med diklofenak SR
plus omeprazol.1
Celebra är ett läkemedel godkänt för symptomlindring vid behandling av artros, reumatoid artrit
och pelvospondylit.2
Celebra ger lindring av smärta och inflammation samt har gastrointestinala fördelar jämfört med
oselektiva NSAID3 (naproxen, diklofenak, ibuprofen och loxoprofen).
Celebra är välbeprövat med över 70 miljoner behandlade patienter under mer än 10 års
användning i klinisk praxis.2
Celebra ingår i läkemedelsförmånen endast för patienter som har hög risk för blödningar
och för patienter med hög risk för gastrointestinala biverkningar, till exempel på grund
av hög ålder eller tidigare magsår.

Celebra® (celecoxib) Rx. (F.) M01AH01. Kapslar. Indikation: Symptomlindring vid behandling av artros eller reumatoid artrit och pelvospondylit. Beslut om att förskriva en selektiv COX-2-hämmare ska
baseras på en individuell bedömning av patientens samtliga riskfaktorer. Varningar och försiktighet: Celebra är kontraindicerat för patienter med: kronisk hjärtsvikt (NYHA II-IV) och patienter med etablerad
ischemisk hjärtsjukdom, perifer kärlsjukdom och/eller cerebrovaskulär sjukdom. Samtidig användning av celecoxib och ett NSAID ska undvikas. Användes med försiktighet till patienter med GI-sjukdom
såsom ulcerationer och gastrointestinal blödning i anamnesen eller som är eller misstänks vara långsamma CYP2C9-metaboliserare. Kortast möjliga behandlingstid och lägsta effektiva dygnsdos bör
eftersträvas. Förpackningar: Kapslar 100 mg: 30 st, 100 st. Kapslar 200 mg: 10 st, 30 st, 100 st. Begränsningar: Celebra ingår i läkemedelsförmånerna endast för patienter som har hög risk för blödningar
och för patienter med hög risk för gastrointestinala biverkningar, till exempel på grund av hög ålder eller tidigare magsår. Datum för senaste översyn av produktresumén: 2010–11–18. För mer information
samt förpackningar och prisuppgifter se www.fass.se.
Referenser: 1. Chan FK, Lanas A, Scheiman J et al. Celecoxib versus Omeprazole and Diclofenac in Patients with Osteoarthritis and Rheumatoid Arthritis: A Randomized Trial Comparing a Composite Outcome
across the Entire GI Tract (The CONDOR Trial). Lancet 2010; 376: 9736,173-179. 2. www.fass.se 3. Moore RA, Derry S, Phillips CJ, McQuay HJ. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), cyxlooxygenase-2
selective inhibitors (coxibs) and gastrointestinal harm: review of clinical trials and clinical practice. BMC Musculoskelet Disord. 2006 Oct 20;7:79

Pfizer AB 191 90 Sollentuna
Telefon 08-550 520 00 www.pfizer.se

CEL20120705PSE02

För mer information samt aktuella prisuppgifter se www.fass.se
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36 Reumakalender
		 Pottholtz funderingar

Omslagsbild:
Visby. Den medeltida hansestaden är utan tvekan den bäst bevarade medeltida staden i
Skandinavien och är sedan 1995 med på Unescos världsarvslista.
(Foto: iStockphoto.com)
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HUMIRA®, Rx, F, (adalimumab), L04AB04, SPC 2012-07-23. Indikationsområden: Reumatoid artrit. Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit. Ankyloserande spondylit (AS). Axial spondylartrit utan radiografiska tecken på AS. Psoriasisartrit. Psoriasis. Crohns
sjukdom. Ulcerös kolit. HUMIRA® finns som injektionsvätska, lösning, förfylld injektionspenna/spruta, 40mg. För fullständig
information om indikationer, kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, pris och dosering, se www.fass.se.
Ref 1. Sieper J, van der Heijde D, Dougados M, et al. Ann Rheum Dis. doi:10.1136/annrheumdis-2012-201766. 2. van der Heijde D,
Kivitz A, Schiff MH, et al; Arthritis Rheum. 2006;54(7): 2136-2146. 3. Sampaio-Barros PD, Bortoluzzo AB, Conde RA, et al.
J Rheumatol. 2010;37(6):1195-1199. 4. Poddubnyy D, Vahldiek J, Spiller I, et al. J Rheumatol. 2011;38(11):2452-2460.
5. Schattenkirchner M, Krüger K. Clin Rheumato 1987;6 (Suppl 2): 83-86. 6. Sany J, Rosenberg F, Panis G, et al. Arthritis Rheum.
1980;23(2):258-259. 7. Mau W, Zeidler H, Mau R, et al. J Rheumatol. 1988;15(7):1109-1114. 8. Oostveen J, Prevo R, den Boer J, et al.
J Rheumatol. 1999;26(9):1953-1958. 9. Bennett AN, McGonagle D, O’Connor P, et al. Arthritis Rheum. 2008;58(11):3413-3418.
10. Rudwaleit M, Haibel H, Baraliakos X, et al. Arthritis Rheum. 2009;60(3):717-727. 11. www.fass.se.

Humira (adalimumab) blir
nu ännu mer heltäckande
för den komplexa SpApatienten
Humira är det första och enda läkemedlet
godkänt för behandling av icke-radiografisk
Axial SpA (ir-axSpA). Det betyder att patienter
med liknande sjukdomsbörda som för AS,
men som inte har några synliga röntgenförändringar, kan få behandling med Humira.1-11
Nu kan du äntligen hjälpa dina patienter med
allvarlig icke-radiografisk Axial SpA med ett
godkänt läkemedel – Humira.11

REDAKTÖR Tomas Bremell
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Det första av tre höstnummer

edaktionen har sedan 2009 ett årligt möte i månadsskiftet maj-juni i Fjällbacka med Mediahuset
och SRF:s styrelse för att fortsatt förnya
tidskriften och hemsidan. Vid dessa möten kommer nya idéer och förslag till förbättringar. Vi kommer nu under hösten
bland annat att börja med intressanta fallbeskrivningar, men även försöka diskutera den nya läkarutbildningen och dess
effekter för reumatologin, utvecklingen
för Riksstämman men även fortsätta med
våra teman runt Forskning och framtid
och Historia med Ido. Intervjuer med intressanta personer inom reumatologin
fortsätter liksom presentation av landets
reumatologenheter. Vi kommer att aktualisera såväl reumakonsulter i primärvård
som specialsjuksköterskor i reumatologi.
Dessutom har vi förstärkt redaktionen
med vår ST-krönikör Ioannis Parodis som
även fortsätter med sin krönika. Eftersom
han snart är färdig specialist får man kanske döpa om krönikan till Ioannis krönika.

» Vi kommer nu under hösten
bland annat att börja med
intressanta fallbeskrivningar
men även försöka diskutera
den nya läkarutbildningen
och dess effekter för
reumatologin.«

ning om kortare handläggningstider på
Socialstyrelsen.
Vidare berättar vi om reumatologins
bevakning av aktiviteterna i Almedalen i
reportage från Per Lundblad och Ralph Nisell. Almedalen är numrets andra tema och
belyser SRF:s politiska sida det vill säga
hur vi – i samverkan med patientorganisationen – påverkar makthavare till fromma för vården och våra patienter.
Ronald van Vollenhoven fortsätter,
inom ramen för Historia med Ido, sin spännande och mycket uppskattade berättelse
om de biologiska läkemedlens historia.
Nu om IL-1-hämning och B-cells-depletion. Ronalds sätt att berätta gör att hela
processen med framtagande av nya läkemedel blir mycket levande. En fortsättning
vad gäller övriga biologiska läkemedel är
utlovad. ReumaBulletinens läsare har något att se fram emot!
Månadens reumaenhet är Örebro som
presenteras av verksamhetschef Per Salomonsson och ST-läkare Sara MagnussonBucher.

IPULS läggs ner

Vi hade i föregående nummer en artikel
”SPUR-striden – vad handlar den om” där
konflikten mellan IPULS och många specialitetsföreningar beskrevs. Motsättningarna och IPULS brist på lyhördhet och
kompetens har lett till att reumatologin
lagt samtliga planerade inspektioner (Karolinska, Borås, Örebro, Sundsvall) under
2012 på is. Nu – 20120829 – kommer plötsligt meddelandet från IPULS ägare (SLS,
SLF och SKL) att IPULS läggs ner! Detta
skapar en helt ny situation vad gäller SKkurser och vidareutbildningskurser – liksom SPUR-inspektioner, vilket vi hoppas
kunna spegla i nästa nummer när vi fått
mer information.

Vad innehåller detta nummer?

Vi har ST-tema med intervjuer med STläkare på länsdelssjukhus och därmed
reumatologi på länsdelssjukhus – behövs stöd och samordning för denna del
av reuma-vården? Hur kan läns- och universitetsreumatologin och SRF stötta den
kontinuerliga kunskapsuppdateringen
som dagens biologiska/immunologiska
revolution kräver?
Dessutom ingår ett reportage om RiksST-dagarna i Skåne av Johanna Carlestam
med utsökta bilder från Höllviken av Johan Karlsson. Johan bidrar dessutom med
en artikel om hur man ansöker om specialistkompetens – och därmed en förhopp-

Slutligen finns styrelsens brev och rappor-

ter, uppskattade Pottholtz, nya avhandlingar och kalendarium – men det sistnämnda
är ännu mer aktuellt på hemsidan. Jag vill
även påminna om SRFs Höstkonferens 18–
19 oktober, ACR 9–14 november och Riksstämman 28–30 november.
Nu är hösten här. Läs ReumaBulletinen i det fallande kvällsmörkret framför
brasan!
Tomas Bremell

Redaktör
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Den nya generationens metotrexatspruta
- fast kanyl
- liten volym
Minska kostnaderna!
Förskriv 6-pack.

En känsla av frihet...
Metoject® 50 mg/ml

metotrexat

Metotrexatfyllda sprutor med fast kanyl och liten volym (0,15-0,60 ml)
Indikationer: Metoject® 50 mg/ml är indicerat för behandling av aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter, polyartritiska former av svår, aktiv
juvenil idiopatisk artrit, när behandling med NSAID-preparat (icke-steroida antiinﬂammatoriska läkemedel) gett inadekvat svar, svår terapiresistent handikappande psoriasis som inte svarar adekvat på andra terapiformer såsom fototerapi, PUVA och retinoider, och svår psoriasisartrit
hos vuxna patienter.
Förpackningsstorlekar: Förfyllda sprutor innehållande 0,15 ml (7,5 mg), 0,20 ml (10 mg), 0,25 ml (12,5 mg), 0,30 ml (15 mg), 0,35 ml (17,5 mg),
0,40 ml (20 mg), 0,45 ml (22,5 mg), 0,50 ml (25 mg), 0,55 ml (27,5 mg) eller 0,60 ml (30 mg) lösning ﬁnns i förpackningar med 1 och 6 sprutor
med fast nål för subkutan injektion och spritsuddar. Metoject ges som injektion 1 gång per vecka. Individuell dosering.
Metoject® ingår i förmånssystemet. ATC-kod: L01BA01
Datum för översyn av produktresumé: 2010-10-12
För fullständig produktinformation och priser hänvisas till www.fass.se

Medac

Box 120, 432 23 Varberg

Tel: 0340 - 64 54 70

Fax: 0340 - 64 54 79

info@medac.se

www.medac.se

ORDFÖRANDE Ralph Nisell

Många spännande utmaningar
• Socialstyrelsens riktlinjer avseende rörelseorganens och reumatiska sjukdomar
blev äntligen tagna i maj. För reumatologin
innebär detta att en tydlig politisk ansats
finns nationellt att främja reumatologisk
medicinsk behandling, och att mer resurser, det vill säga pengar, kommer att kunna tillskjutas reumatologin, inte enbart för
utvidgat användande av dyra och effektiva biologiska läkemedel, utan även för den
personal som ska administrera dessa läkemedel, och för deras utbildning.

När detta skrivs har hjulen börjat
snurra igen efter sommaren och en –
åtminstone för mig och jag tror och
hoppas för de flesta av oss – skön och
rekreerande semesterperiod, trots
(eller kanske tack vare) relativt mycket regnande i de svenska bygderna.

S

ommaren har passerat, OS-medaljerna har delats ut, de ljusa kvällarna börjar bli betydligt kortare,
cykelkläderna tjockare, hösten är snart
på intågande, och allt detta samtidigt som
flera spännande utmaningar för svensk
reumatologi står för dörren. Den första
jag tänker på är hur vi på ett optimalt sätt
för framtiden ska bygga och organisera de
svenska reumatologiregistren genom bildandet av både SRF Service AB samt ett
effektivt Registerråd med representation
från hela vårt avlånga land. Denna process
pågår nu för fullt och styrelsen kommer att
rapportera fortlöpande.
Andra utmaningar detta och
kommande år är:

• Vårdval, det vill säga hur det ska implementeras för reumatologin och vilka konsekvenser detta kommer att föra med sig.
I Stockholms län förväntas vårdval bli en
realitet redan vid årsskiftet och följden
blir förmodligen vissa och eventuellt stora organisatoriska förändringar. Målet är
att reumatiskt sjuka snabbare och lättare
ska kunna få kvalificerad hjälp samtidigt
som möjligheter till behandlingsutvärderingar (via register och forskningsprojekt)
bibehålls.
• Den under senaste dryga halvåret hett
diskuterade IPULS/SPUR-frågan är en
annan utmaning. Debatten fortsätter intensivt framöver och den kommer att bli
spännande. Det är viktigt att svensk reumatologi både följer och deltar aktivt i diskussionerna.
• Vidareutbildningsfrågan, det vill säga
vem ska ansvara för läkares fortbildning?
Hur ska kvantitet och kvalitet garanteras?
Hur ska finansieringen av utbildningsprogram se ut framöver? Är det verkligen rimligt att det är industrisponsrade

» Det är en uppenbar risk för
att årets Riksstämma blir den
sista för oss inom reumatologin.
Hur ska vi reumatologer träffas
framöver om Riksstämman
inte längre blir den medicinska
mötesplats som den varit för
oss under decennier? «
utbildningar/kurser samt läkemedelsbolagssponsrade kongressdeltaganden som
är grunden i inte bara reumatologers utan
flertalet läkarspecialiteters kunskapsbefrämjande i framtiden, när det inte finns
mycket pengar i den egna klinikens utbildningsbudget? Tar verkligen landstingen
och övriga sjukvårdare sitt arbetsgivaransvar i denna fråga, kan man undra? Dessa
många frågor och funderingar är viktiga
att hålla igång och bevaka.

Den traditionsenliga höstkonferensen i
oktober i Stockholm med årets tema ”3V”
kommer att ta upp och fördjupa sig i flera av ovanstående utmaningar inunder
kategorierna: Vårdval, Vidareutbildning
och Verksamhet. Väl mött då och/eller vi
kanske ses/sågs på Cutting Edge i Lund i
slutet av september eller så träffas vi förhoppningsvis på Riksstämman i slutet av
november, eller på Registerdagarna i januari, eller vid annat tillfälle framöver.
Mötestillfällena är många för oss reumatologer och de utmaningar som vi står inför
inom svensk reumatologi kommer vi med
gemensamma krafter att klara och hantera på ett bra sätt. Det är jag övertygad om.

Stockholm den 24 augusti 2012
Ralph Nisell

Ordförande SRF
ralph.nisell@karolinska.se

• Det är en uppenbar risk för att årets Riksstämma blir den sista för oss inom reumatologin. Hur ska vi reumatologer träffas
framöver om Riksstämman inte längre blir
den medicinska mötesplats som den varit
för oss under decennier? Ett större reumatologiskt vårmöte kan vara en lösning,
och att samtidigt flytta det obligatoriska
årsmötet från mörka november/december till vårinspirerande april. Men låt oss
närmaste tiden framöver diskutera denna
eventuellt kommande förändring av våra
gemensamma mötestillfällen.

ReumaBulletinen Nr 87 • 3/2012

5

SC99057 08.2012 RELEVANS.NET

AlVedon® 665 mG (pARAcetAmol)

Undersök t Alvedon 665 mg?
Alvedon 665 mg ger patienter med långvarig
smärta hela dygnsbehovet av paracetamol på
bara 3 doseringar.1 Detta ger bättre möjligheter
till en aktiv dag, och ostörd natt, utan avbrott
för dosering. 2

[Receptbelagd]

Referenser: 1. Produktresumé Alvedon 665 mg, 2010-01-13. 2. Benson M et al. J Int Med Res 2009;37:1321-1335. Alvedon® 665 mg tablett med modifierad frisättning (paraceta
mol). Analgetikum, antipyretikum. Indikationer: Används vid huvudvärk, tandvärk, feber vid förkylningssjukdomar, menstruationssmärtor, muskel och ledvärk, som analgetikum
vid reumatiska smärtor och hyperpyrexi. Speciellt avsedd för långvariga smärtor eller andra tillstånd som kräver kontinuerlig dosering. Varningar och försiktighetsmått: Försiktighet vid leversjukdom. Bör ej kombineras med andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol (t. ex. kombinationsläkemedel). Högre doser än de rekommenderade
medför risk för mycket allvarlig leverskada. Vid hög feber, tecken på sekundär infektion eller om symtomen varar längre än 3 dagar, skall behandlingen omvärderas. Status/förmån: Receptbelagd, förmån: Alvedon® 665 mg: 100 st. För kompletterande information och aktuellt pris, se www.fass.se. Alvedon® är ett varumärke som tillhör GlaxoSmithKline
koncernen. Informationen är baserad på produktresumé 20100113 (Alvedon® 665 mg). GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, Box 5196, 200 71 Malmö. Tel 020–22 66 70.

VETENSKAPLIGE SEKRETERAREN

Anna Rudin

Har svensk sjukvård glömt att den
har ett forskningsuppdrag?
lägg till åtgärder från regering och riksdag krävs dock förändringar i synen på
forskningsuppdraget hos sjukvårdshuvudmännen och en tydlig beställning av
detta uppdrag från landsting/regioner.
Sammanfattningsvis var det goda omständigheter för omvärldsbevakning kring
forskning och innovation i vården vid årets
Almedalsvecka och jag hade önskat att fler
ledare i hälso- och sjukvården hade deltagit. För information om SRFs eget program
i Almedalen se reportaget längre fram i
Reumabulletinen.

I somras gjorde jag min debut på
Almedalsveckan tillsammans med
majoriteten av SRFs styrelse.

J

ag åkte dit efter att ha tagit del av
en medial debatt om Almedalsveckans för- och nackdelar och såg fram
emot att skaffa mig en egen uppfattning.
Min slutsats blev att Almedalsveckan är en
unik möjlighet för beslutsfattare på olika
nivåer, allmänhet, media och lobbyister
från hela Sverige att träffas på ett informellt sätt och att ha möjlighet att få säga
sin mening. Ett världsunikt demokratiskt
fenomen som vi har all anledning att vara
stolta över. Lika viktigt är det förstås att
fortsätta att debattera fenomenet så att riskerna minskar att de informella kontakterna blir av otillbörlig art.
Årets program innehöll över 200 programpunkter som hade sjukvård, utbildning och forskning/innovation som tema.
Det gick därför inte att täcka allt men jag
såg som mitt ansvar att delta vid samtliga seminarier som hade ämnet forskning
och innovation. Detta år var ämnet mer
i fokus än tidigare pga. av att regeringen
presenterar den nya Forsknings- och Inno
vationspropositionen i mitten av oktober
2012. Budskapet mycket tydligt i presentationer och debatt, glädjande nog även
från politiker både på riksnivå och region/
landstingsnivå oavsett politisk färg. Sammanfattningsvis anser man att sjukvårdshuvudmannen inte har tagit sitt ansvar
att låta klinisk forskning vara en självklar
och integrerad del av sjukvården, särskilt
vid universitetssjukhusen. Därför minskar den patientnära kliniska forskningen i
sjukvården och Sverige tappar mark i förhållande till Danmark och Nederländerna.

ta sitt ansvar måste region/landsting låta forskning, utveckling och även innovation ingå
i beställningen och i uppföljningen av resultat. För att anställda i vården ska kunna
genomföra uppdraget krävs avsatt tid, lokaler, en vårdnära forsknings- och utvecklingsmiljö och en förståelse för att vården
blir bättre med forskande personal. Det
finns numera ett mycket begränsat utrymme för forskning och utveckling även inom
För att sjukvården ska kunna

Jag hoppas att ni har varit flitiga besökare

» För att forskning, utveckling
och innovation i vården ska
fungera måste hälso- och
sjukvård, akademi och
industri ha ett nära och
förtroendefullt samarbete.«
universitetssjukvård. Att forskning ska genomföras som del av sjukvårdens uppdrag
framgår dock tydligt av Hälso- och sjukvårdslagen.
Däremot finns ingen lag om att inno
vation ingår i hälso- och sjukvårdens
uppdrag. Det framgick att politiker och utredare anser att innovationssystemet inte
fungerar på ett bra sätt och är otydligt. Det
måste också bli ”rumsrent” för vårdanställda att gå vidare med sin idé. Det måste
även i vården finnas utrymme att samverka med läkemedelsbolag och medicinteknikbolag vad gäller kliniska prövningar,
och en struktur för detta måste finnas för
att bolagen ska kunna lita på oss och vilja lägga sina prövningar i Sverige nu och
i framtiden. För att forskning, utveckling
och innovation i vården ska fungera måste
hälso- och sjukvård, akademi och industri
ha ett nära och förtroendefullt samarbete.

på SRFs hemsida och noterat de förbättringar som ni förhoppningsvis tycker att
jag gjort. Riktlinjesidan är en av de mest
frekventerade och där har jag gjort stora
revideringar bland dokumenten. Dessutom ligger det ett nytt dokument överst
på sidan som vi arbetat med inom styrelsen och skickat ut till arbetsgrupperna
för kommentarer. Detta dokument innehåller riktlinjer för framtagandet av riktlinjer och förhoppningen är att dessa ska
förbättra och förtydliga processen och
undvika att missförstånd uppstår när nya
frivilliga ställer upp i detta viktiga arbete
på olika nivåer. Dessutom är det bra att publicera en metodbeskrivning för riktlinjearbetet.
Jag har även gjort de förändringar på
sidan om stipendier och priser som jag tidigare utlovat där nu alla stipendier finns
listade med kort beskrivning och länkar
till annonser och listor med tidigare pristagare. Jag hoppas att detta ska göra det
lättare att matcha lämpliga sökande till
respektive stipendium. I denna upplaga
av Reumabulletinen finns inga annonser
för stipendier, men till nästa utgåva utlovas annons för ett helt nytt stipendium.

Anna Rudin

Vetenskaplig sekreterare
Anna.Rudin@microbio.gu.se

att se om
åtgärder för att komma tillrätta med några
av ovanstående brister kommer i höstens
Forsknings- och Innovationsproposition.
Så håll utkik i mitten av oktober! I til�Det ska bli mycket spännande

ReumaBulletinen Nr 87 • 3/2012

7

je månad
r
a
v
m
u
t
amma da
s
g
in
r
e
s
*Do

Simponi, effektiv,

patientvänlig SmartJect,
subkutan TNF-hämmare

med månadsdosering*
för RA, PsA och AS

05-12-SIM-2011-S-2414-J

September 2012

– allt i

Tel 08-578 135 00
Simponi® (golimumab) 50 mg injektionslösning i förfylld injektionspenna och förfylld spruta. TNF-hämmare, Rx, SPC
2012/02. Ingår i förmånen.
Indikationer: Reumatoid artrit (RA): Simponi i kombination med metotrexat (MTX), är indicerat för: behandling av måttlig till svår
aktiv reumatoid artrit hos vuxna när svaret på sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD), inklusive MTX, har
varit otillräckligt. Behandling av svår, aktiv och progredierande reumatoid artrit hos vuxna som inte tidigare behandlats med MTX.
Simponi, i kombination med MTX, har visats ge lägre progressionstakt av ledskada mätt med röntgen och visats förbättra fysisk
funktion. Psoriasisartrit (PsA): Simponi, som monoterapi eller i kombination med MTX, är indicerat för behandling av aktiv och
progredierande psoriasisartrit hos vuxna när svaret på tidigare sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD) har
varit otillräckligt. Simponi har visats ge lägre progressionstakt av ledskada mätt med röntgen hos patienter med polyartikulär
symmetrisk subgrupp av sjukdomen och visats förbättra den fysiska funktionen. Ankyloserande spondylit (AS): Simponi är
indicerad för behandling av svår, aktiv ankyloserande spondylit hos vuxna som svarat otillräckligt på konventionell behandling.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Aktiv tuberkulos (TB) eller andra
svåra infektioner såsom sepsis och opportunistiska infektioner. Måttlig eller svår hjärtsvikt (NYHA klass III/IV). Patienter ska
testas för HBV och TB-infektion innan behandling med Simponi påbörjas. För fullständig information vid förskrivning samt
priser och förpackningar se www.fass.se.
Simponi: Registered trademark of Johnson & Johnson

månatlig

ST-LÄKARREPRESENTANT Johan Karlsson

Ann Knight UTBILDNINGSANSVARIG

Utbildning och kontinuerligt lärande
Visst är det uppenbart att tiden bara
går fortare och fortare, redan augusti! Alldeles nyss var det ju försommar
(!?) och jag satt och sammanfattade
resultaten i årets diagnostiska prov.
Sammanställningen redovisas här i
spalten, där vi också ger en liten bakgrund till det tänkta fortbildningstemat på höstkonferensen.

vet. Meningen med det diagnostiska provet inom reumatologin har ju framför allt
varit att det ska utgöra basen för fortsatt
förkovran, handledning och planering av
utbildning utifrån de behov som framkommer, mycket mer än en kunskapsutvärdering. Under det kommande året får
jag, tillsammans med de regionala studierektorerna och ST-läkarerepresentant
Johan, försöka analysera orsaken till bort-

Resultat och utvärdering av årets
diagnostiska prov

I mars 2012 skrev totalt 47 stycken läkare
runt om i landet årets diagnostiska prov.
Enligt den bemanningsstatistik som presenterades i mars 2012 fanns det drygt 90
ST-läkare i reumatologi i Sverige, vilket
betyder att drygt hälften av våra ST-läkare
skrev provet.
Den möjliga totalpoängen på provet var
127 poäng, det nationella medelvärdet låg
på 90 p med ett intervall från 81,5 till 102,5
poäng.
Vad gäller utvärderingen av provet
fanns det en relativt stor samstämmighet
mellan ST-läkare och handledare över relevansen av kortsvarsfrågorna (3,5 resp.
3,9), MEQ frågorna (4,2–4,4) och artikelfrågan (3,5–4,3), liksom över tidsåtgång
(4,8–4,7), värdet av utvärderingen med
handledarna (4,6–4,8) och provets svårighetsgrad (3–3,3). En absolut majoritet av
de läkare som skrev önskar att provet ska
återkomma årligen.
Avseende möjligheten till ”sit-ins” besvarades detta av en majoritet av ST-läkarna jakande, men det var 2 som svarade nej
och 7 personer som avstod från att svara.
I värsta fall betyder detta att man inte har
”sit-ins”, det vill säga medsittning under
mottagning, på dessa arbetsplatser eller
inte vet vad begreppet innebär.
Även kommentarerna var samstämmiga: många tyckte att immunologifrågorna
hade tagit för stor plats till priset av kliniskt relevanta frågor. I övrigt upplevdes
inte artikeln nödvändig för de så kallade
artikelfrågorna.
Som utbildningsansvarig funderar jag
lite över att det var så relativt få ST-läkare
som faktiskt skrev (och lämnade in!) pro-

» Meningen med det diagnostiska
provet inom reumatologin
har ju framför allt varit att det
ska utgöra basen för fortsatt
förkovran, handledning och
planering av utbildning utifrån de
behov som framkommer, mycket
mer än en kunskapsutvärdering.«
fallet och hur incitamentet för att skriva
det diagnostiska provet kan öka, eftersom
vi tror att provet i sig ger förutsättningar
för förbättrad och likvärdig ST-utbildning.
Också svaren angående om man haft
medsittning under mottagning eller inte
väcker funderingar. Medsittningen innebär ju en unik möjlighet att få återkoppling på sitt faktiska patientnära arbete,
som knappast återkommer senare under
karriären, och en möjlighet att finslipa sin
läkarroll. Vi får hjälpas åt att möjliggöra
medsittning för alla våra ST-läkare runt
om i landet!

Läkarförbundet gjorde 2010 en medlemsenkät rörande fortbildning. Ca 1000
personer svarade. Hela enkäten med resultat finns att läsa på Läkarförbundets
hemsida (www.slf.se/Utbildning/Fortbildning/Fortbildningsenkat). Här finns mycket information att hämta. Bland annat är
antalet externa utbildningstimmar mycket olika mellan olika specialiteter, tid för
internutbildning har tenderat att minska,
särskilt hos privata vårdgivare, och struktur för såväl extern som intern utbildning
saknas ofta.
Inom svensk reumatologi har vi ju
i många år haft ett stort och brett utbud
av efterutbildningskurser i SRFs regi och
med olika sponsorer. Kurserna har getts
upprepade gånger för att möjliggöra för
flertalet reumatologer att delta. Detta är
ett koncept vi tror på även för framtiden,
med betoning på att det är professionens
och verksamheternas behov som ska styra
kursinnehåll.
Men lärande kan ske på annat sätt än på
kursinternat, vilket exempelvis EULARkursen via nätet är ett bra exempel på. Och
hur kvalitetssäkrar vi fortbildningen? Detta och mycket mer kring fortbildning planerar vi att inhämta synpunkter på och
diskutera på höstkonferensen. Välkomna!

Kontinuerlig fortbildning

I Sverige finns, till skillnad från i många
andra länder, inga fastställda krav om fortbildning av specialister motsvarande det
som finns för AT- och ST-läkare. Internationellt diskuteras nu mycket kring ”CPD”,
det vill säga ”Continuing Professional Development”, som beskriver kravet på kontinuerligt lärande under hela yrkeslivet,
t.ex. insamlande av så kallade CME-poäng,
återkommande examinationer och ”ackreditering” för att få fortsätta praktisera.

Ann Knight

Utbildningsansvarig
Johan Karlsson

ST-läkarrepresentant
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ST-läkare på länsdelssjukhus – hur är det?
I den årliga läkarenkäten har vi varje år 2–3 ST-läkare som utbildas på länsdelssjukhus. Tretton
specialister är verksamma på länsdelssjukhus – Arvika, Ängelholm Trelleborg, Simrishamn, Alingsås,
Västervik och Visby. Därutöver finns reumatologspecialister inom Reumatologi Gävleborg i Bollnäs
och Hudiksvall samt länsreumatologiverksamhet inom Västerbotten, Östergötland och Skaraborg
dvs. att det större sjukhusets läkare reser ut till Skellefteå, Lycksele, Norrköping eller Lidköping.
På vissa sjukhus finns reumatologintresserad invärtesmedicinare såsom i Sollefteå eller Nyköping.

Hur är det då att utbildas till reumatologspecialist på ett länsdelssjukhus?
Vi har frågat såväl ST-läkare, nyligen färdiga specialister och en ST-handledare.
Ola Utbult, Arvika

Ola, bördig från öarna utanför Göteborg,
var sjuksköterska från
början och utbildade
sig till läkare mitt i livet. Han blev leg läk
1996. Han ville bli inOla Utbult
värtesmedicinare men
det fanns inga ST-block och påbörjade därför ST i Dermatologi. I denna utbildning
hade han 6 månader på reumatologenheten i Karlstad som sidoutbildning. Ola har
alltid tyckt att reumatologi var intressant
och tyckte att kopplingen till invärtesmedicin gjorde det än mer spännande. Han
bytte därför till ST i internmedicin på Arvika sjukhus efter tre år på hudklinik och
skötte efter några år TNF-hämmarbe-
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handling och metotrexatkontroller med
stöd från Reuma-mottagningen i Karlstad.
När reumatologbrist uppstod i Karlstad år
2007 bestämde sig Ola för att själv bli reumatolog för att kunna klara av de patienter
han hade i Arvika.
– Jag hade nog inte blivit reumatologspecialist annars, säger Ola.
Ola gjorde därefter 1,5 år reumatologi i
Karlstad, 3 månader i Örebro (tvangs tillbaka till Arvika pga. stor läkarbrist) samt 3
månader i Uppsala som regionvårdsutbildning. Ola upplever att det är mycket ”learning by doing”.
– Jag blir aldrig en fullfjädrad reumatolog vad gäller vaskuliter eller SLE i
skov. Och är ej heller så beläst. Jag skickar patienter med t.ex. Behçet eller ankyloserande spondylit med svåra iriter och

andra oklara fall till Reumatologkliniken
i Uppsala. Och pratar ofta med Tommy
Vingren – reumatolog i Karlstad – i telefon. Jag har inte hunnit åka på så värst
många SRF-vidareutbildningskurser men
uppskattar de Västsvenska mötena två
gånger per år.
Ola tycker att de diagnostiska proven
gjorda under ST var värdefulla – ”ej i topp
men ej i botten heller”.
– Det är oerhört tacksamt att vara reumatolog med så effektiva behandlingar,
menar Ola som har stöd av ST-läkare Ulla
Magnusson att ta hand om de reumatiska
patienterna på medicinkliniken i Arvika.
– Annars skulle det inte gå eftersom all
jourkomp gör att jag är borta i perioder på
resor i t.ex. Uruguay eller Argentina, avslutar Ola.

ST-TEMA

Christoph Sieweke, Växjö

Christoph Sieweke var
nästan färdig invärtesmedicinare i Tyskland
när han bestämde sig
för att flytta till Sverige.
Han ville syssla med
reumatologi eftersom
det var det enda ämnet
inom invärtesmedicin Christoph Sieweke
som sysslade med hela spektrat – alla organ även psykiatri.
– Det är positiva upplevelser att kunna
hjälpa patienter med de framgångsrika behandlingar vi har, säger Christoph.
Christoph flyttade således till Ljungby
och påbörjade ST i reumatologi. Så här efteråt förstår han inte varför Ljungby satsade på reumatologi och inrättade ett
ST-block. Det fanns ingen tradition och
hans första handledare var en invärtesmedicinare som inte var specialist i reumatologi och som dessutom snart försvann.
Han ersattes av Dick Sahlberg – en utmärkt
handledare – som emellertid försvann efter något år. I Ljungby fick han inte mycket utbildning. Men ett års regionutbildning
i Lund betydde mycket. Utbildningen var
mycket bra och stimulerande. Därefter
fullföljdes ST-utbildningen i Växjö.
Nu arbetar Christoph i Växjö som specialist i såväl reumatologi som invärtesmedicin, och trivs bra. Tyvärr innebär arbetet
väldigt mycket tjänstgöring på akuten och
men allt blir bättre och reumatologenheten i Växjö växer – nu fyra specialister och
en ST-läkare.
Martina Frodlund

Martina Frodlund gjorde läkarutbildningen i
Umeå och flyttade till
Västervik. Hennes make
är ST-läkare inom ÖNH.
Just nu sidoutbildar sig
bägge två under hela år
2012 i Linköping. Man Martina Frodlund
har under detta år ordnat lägenhet i Linköping och skolat in barnet på dagis. Men
varför reumatologi?
– Jag blev tillfrågad av överläkare Olle
Svernell. Först var jag tveksam men nu
tycker jag att det är jättespännande med
alla framsteg, nya rön i forskning och alla
nya läkemedel.
Västervik har ett upptagningsområde
på ungefär 70 000 invånare och något mer
vid jourer. Dessutom har reumatologenheten i Oskarshamn haft bemanningssvårigheter, så en del av deras patienter har sökt
sig till Västervik och Kalmar istället.

– Jag trivs mycket bra i Västervik men
är lite orolig att i framtiden känna mig ensam om svåra fall och så har man en tung
jourbelastning. På medicinkliniken finns
ungefär 17 specialister och 6 ST-läkare
inom olika subspecialiteter. Men alla är
invärtesmedicinare i första hand.
– Man tillfrågas om vilken subspecialitet man vill välja – man får flera att välja
mellan.
På medicinkliniken finns ingen tid avsatt för studier. Man har därmed svårare
att hålla sig ajour och har svårt att få samma djup som på ett regionsjukhus. Men
konsulter går ju mycket snabbare – genom
att prata med kollega på lunchen.
– Det är mycket trevligt i Västervik
med många bra kollegor och det är roligt att jobba brett. Man gör mycket mer
med varje patient jämfört med på det stora sjukhuset – ett brett invärtesmedicinskt
omhändertagande med behandling av diabetes, hypertoni o.s.v.
Utbildningen för Martina omfattar 14
månader på regionsjukhuset i Linköping
där auskultation på immunologen och
neuromuskulära enheten ingår och en
månad på Karolinska i Stockholm. Mycket av utbildningen här handlar om att se så
mycket som möjligt och skaffa kontakter
så att man kan ringa och diskutera svåra
patienter. På KS strävade Martina efter att
lära sig så mycket som möjligt om myositer, SLE och vaskuliter.
– Min ST-handledare i Västervik – Olle
Svernell – är mycket undervisningsinriktad och visar alltid intressanta fall tex. vaskulitpatienterna för oss ST-läkare. Vi har
möten i reuma-gruppen i Västervik men
det kunde vara fler. Vi är två specialister
och två ST-läkare nu.
Martinas ST-studierektor i Linköping
– och tillika hennes regionala studierektor i reumatologi – är Jan Cedergren i Linköping.
– Han har mer övergripande koll på
reumatologin än studierektorn på medicinkliniken och ger värdefull stöttning,
menar Martina.
Utbildning sker också via t.ex. TIRAmöten och resa till ACR.
Olle Svernell, Västervik

Olle Svernell har varit verksam i Västervik sedan 80-talet. Han arbetar 50% med
reumatologi. Hans kollega – tillika chefläkaren i Västervik – Anna Michaelsson
arbetar ca 25% med reumatologi. Nu har
man en ST-läkare (Martina Frodlund) som
randar sig i Linköping och en ny ST-läkare,
Anna-Kajsa Sjöberg. Således en föredöm-

lig bemanning. Kalmar
län är långsmalt och
den norra delen vänder sig naturligt till
Linköping som man
har tät kontakt med.
ST-utbildningen omfattar 1,5–2 års regionOlle Svernell
vårdsutbildning samt
3–4 år invärtesmedicin i Västervik, enligt
Olle. Alla blir dubbelspecialister. Samarbetet med Kalmar är relativt begränsat – man
använder sig av varandra för second opinion eller för patienter som man inte kommer överens med.
Många upplever den akutmedicinska
biten som trevlig men det är ju hela tiden
en motsättning mellan subspecialiteten
och invärtesmedicinen.
Reumatologin på Västervik består nästan enbart av öppenvård.
ST-läkare har stor valfrihet att välja
subspecialitet.
– Jag tycker att vi har haft en välfungerande verksamhet inom reumatologi i
många år här i Västervik, avslutar Olle
Svernell.
Forum för reumatologi på
länsdelssjukhusen?

Sammanfattningsvis visar ST-läkarna på
länsdelssjukhusen stort eget driv och engagemang. Det är deras eget intresse som
gjort dem till reumatologer. En stor del av
utbildningen i reumatologi behöver ske på
annat sjukhus än hemmasjukhuset vilket
medför en hel del uppoffringar. Omhändertagandet av den måttligt sjuka reumatikern blir mycket bra med ett bredare
omhändertagande än på regionsjukhuset.
Däremot ställer ju den snabba utvecklingen inom reumatologin stora krav på kontinuerlig vidareutbildning efter att man
erhållit sitt specialistbevis i reumatologi.
Och motsättningen mellan akutmedicinens jourbörda och reumatologins köer
för återbesök och nybesök finns alltid.
Kanske skulle SRF ta initiativ till att reumatologerna på länsdelssjukhusen träffas
och gemensamt diskuterar frågor kring STutbildning, vidareutbildning, inhämtning
av kunskaper från olika regionsjukhus (regelbundna auskultationer?) och strategier
för framtiden.

Tomas Bremell
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I huvudet på en ST-läkare
Foto: iStockphoto

Jag tar på mig de sköna, vita flip-flopsen och strosar långsamt till sandstranden. Här vässar jag pennan för
säsongens första bekännelse.

D

e lugna vågornas brus är ett gammalt och beprövat recept för
att få inspiration och det sviker
mig aldrig. Sand fastnar på mina våta fötter efter en kort promenad längs med vattenbrynet. Stunden efter befinner jag mig
i solstolen med pennan i handen och ett
blankt pappersark framför mig. Mina anteckningar tycks inte fastna trots ansträngningar. Blir orolig... Ett ögonblick senare
förs jag hastigt till Kungsholmen där väckarklockan påminner att semestern är över
och en ny arbetsdag snart börjar. Men du,
upp med hakan och glad höst! Snart är det
jul!
Krönika nr 21 eller... ¡hola España!

Sommarsemestern börjar med ett kort,
mycket kort, besök hos mina föräldrar i
Grekland. Jag har varnat i god tid att jag
inte hälsar på i år så detta kommer som en
glad överraskning. Framför allt för mamma. Min kusin har just gift sig och är gravid med sitt första barn. God stämning och
avslappnade dagar på ön där pappa bygger nytt gör att jag djupt inne ångrar att jag
inte var där längre.
Nästa Barcelona där jag möter sällskap
från Sverige. Vi bor några få steg från Sagrada Família, kyrkan under evigt uppförande som Antoni Gaudí designade men
aldrig såg färdig. Där tappar jag min iPhone på trottoaren och får en helt ny, modernistisk skärm. Det går knappt att läsa
bakom glaset men mot all förmodan går
det att ringa och ta emot samtal!
Sagrada Família är inte Gaudís enda
storverk. Hans häftiga byggnader, eller
ibland detaljer på tak av byggnader, pryder staden. Parc Güell är ett exempel, men
det som verkligen fastnat i minnet är Casa
Batlló, med sin drakrygg i stället för fresk
på terrassen och sina karnevalsmasker
istället för räcken till balkongerna på fasaden. Inne känns det som man dyker i havet eller befinner sig i ett stort djurs mage.
Häftiga känslor och betyg: very nice!
Utöver Casa Batlló och Sagrada Família kan jag inte påstå att Barcelona gjorde
stort intryck på oss. Smutsig kust med gräs
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Gaudís Barcelona
och plast. Och ett stort tunnelbanenät som
inte har någon logik när man ska byta till
annan linje. Vi gick faktiskt mycket i Barcelona, mest när vi bytte tunnelbana! Vår
belöning heter Mallorca där vi bara bokar
boende första natten för att hålla möjligheterna öppna.
Hotel Feliz välkomnar oss med ett glas
Cava och överraskar med svensk ägare,
svensk personal och svenska gäster. Poolen vid receptionen är inget nämnvärt
men jacuzzin på takterrassen med utsikt
mot marinan och katedralen i kombination
med vaniljfyllda muffins och Cava till frukost gör att vi förlänger med ytterligare en
natt. Dag 3 har vi hyrt bil och åker till Es
Trenc som ska vara öns näst bästa strand
efter Cala Mondragó. Stor besvikelse! Dagen efter upptäcker vi reservatet Mondragó där vi hittar paradiset för säsongens
semester. Äntligen en fin vit sandstrand
med kristallklart vatten och lummiga pinjeträd bland klippor som döljer små vikar,
den ena bredvid den andra. De mer svårupptäckta vikarna är de vackraste. Lite
äventyr, lite klättring... very nice!
Dagen efter bär det av till bergen. Sóller, Port de Sóller, Esporles, Valdemossa,
Deiá, Fornalutx, uppradade i kronologisk
ordning. Trånga vägar, våra hjul mot klippan, rädda bilister som tar hälften av mitt
körfält och tvingar mig ut i vägrenen och
våghalsiga cyklister som dyker upp när
man minst anar. Men framför allt pitto-

reska byar byggda på sluttning och en natur som lockar både vandrare och njutare.
Annorlunda och... very nice!
Sista dagen lyxas det till och firas på
Estrella de Mar Resort Spa. Din krönikör
fyller år. Denna är enligt mamma och legitimation min 31:a sommar att uppleva
och det är en ”very nice” sådan. Dagen efter landar vi på Arlanda och återvänder
till verkligheten som innebär temperaturer kring 19 grader och... jobb.
Krönika nr 22 eller... casa Sörmland

Semestern var kort men välbehövlig efter
två tuffa månader i Eskilstuna. Jourhavande, mottagning, slutenvård, dagvård i alla
olika kombinationer och allt i ett den där
EULAR-torsdagen då jag var enda läkaren på kliniken. Men jobbar man mycket
så lär man sig mycket. Det var två lärorika
månader. Jag fick pröva mina färdigheter
och öva självständighet. Inte helt dumt inför den snara övergången till tyngre plikter
som specialist som nu verkar vara fastställd till kommande december.
Sommaren i Eskilstuna erbjuder även
roliga stunder med folk jag saknat. Pratmoment med Birgir Arge och denna gång
även med min chef, Åke Thörner. Han berättar om sitt intresse för stjärnor, visar
bilder på sitt nyfödda barnbarn, delar med
sig av tankar om verksamheten. Björn Löfström är som alltid pedagogisk och helt enkelt en bra lärare. Srood Dilan skojar friskt
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när vi tillsammans går hem till Birgir och
Ann som bjuder på grillat i sin trädgård,
där jordgubbsplantor och rabarber frodas
glatt och imponerar. Anns sommartårta
frälser gommen. Jag ber naturligtvis om
receptet men mitt hopp dalar snabbt när
Birgir påpekar att hemligheten är jordgubbar från just denna trädgård. Typiskt!
När semestern väl är över är jag åter på
Karolinska. Denna gång för att stanna. Två
överraskningar gläder och berör mig de
här sista dagarna i Eskilstuna. Den första
kommer från Evy som tycks ha uppskattat
mitt engagemang. Dagen efter hennes sista
besök hos mig får jag ett sms där hon tackar för omtänksamheten och önskar mig
lycka till i fortsättningen. Tänk att hon tagit sig tid och letat fram mitt nummer! Sådant värmer.
Nästa överraskning ordnas av Malin
Thorén, klinikens andra ST-läkare, nästan färdig reumatolog och mycket duktig
doktor. Jag förstör nästan hennes plan när
jag är på väg hem redan före lunch denna
sista fredag. När hon inser att jag strax ska
gå för att hinna med tåget samlar hon alla i
all hast och ger mig fina ord, presenter och
godis. Finast av allt är vykortet som följer
med och som jag inte kan låta bli att visa.
Det blir ett känslosamt farväl och ett minne för livet. Stort tack, Malin!

Sommaridyll av Elodie Cazes, munmålare.
Tack, Malin!

Krönika nr 23 eller... en vez de adiós

Som du säkert förstått vid det här laget har
denna skribent nära till tårar när känslorna blir starka. Så för att lätta upp stämningen väljer jag att säga mitt adjö på ett lite

annorlunda sätt. Njut då av psykografier
över mina medarbetare i Eskilstuna, sedda med mina ögon förstås.
Åke Thörner, den självsäkre. Men så är
han ju chef. Obotlig tidsoptimist, ibland
är han faktiskt mer grekisk än jag! Han är
en mycket duktig reumatolog, framför allt
beträffande RA och spondartriter. Med
honom diskuterar jag gärna politik och
samhälle såväl som klimatförändringen
och astrofysik. Han gillar att berätta om
sin familj, främst då sina barnbarn.
Björn Löfström, den smarte. Björn är
ung, kunnig och klinikens stöttepelare.
Malmköpingsbo, fotbollsintresserad, sportig. Hans patienter känner sig väl omhändertagna och jag känner mig lycklig över
att ha haft honom som handledare. Hoppas att han en dag känner sig stolt över att
ha haft mig som adept.
Birgir Arge, den trygge. Kliniken hade
inte funnits om det inte varit för denna underbara människa. Han navigerade mellan
Skylla och Karybdis för att bilda verksamheten som den ser ut idag. Från honom har
jag lärt mig mycket. Med honom har jag
trivts mycket.
Srood Dilan, vännen. Han kommer från
den kurdiska delen av Irak och hans pappa
var den förste att sjunga den tidlösa Nawroz (ny dag, det persiska nyåret) som kommit att bli Kurdistans nationalsång. Sroods
kultur gör att vi under min tid i Eskilstuna kommunicerat mer som vänner än som
kollegor. Empatisk, omfamnande, stöttande.
Malin Thorén, den trevliga. Klinikens
framtid. Malin är alltid på glatt humör och
villig att hjälpa. Med sin generositet skämmer hon bort oss alla. Med henne är min
vardag på jobbet trevligare vilket jag onekligen kommer att sakna.
Maj, mamma. Hon har tagit på sig rollen som min mor i Sverige och lyckas bra
med det. Min grekiska mamma känner sig
lugn när hon vet att hon inte är ensam att
oroa sig över att jag fortfarande är singel.
Ulrika, den utomordentliga. Ulrika är
bra på alla sätt. Duktig, professionell och
med en enastående förmåga att se till så att
saker blir gjorda. Tack vare facebook kommer jag att ha fortsatt kontakt med henne.
Trevligt!
Marie, den datorkunniga. Utan Marie
stannar verksamheten. Hon har lösningen när det strular med BMS, vårt journalsystem. Och tro mig, BMS är inte lätt att
hantera. Hon kommer säkerligen att bli
lika uppskattad på onkologen dit hon precis flyttat.

Rigmor, den bestämda. Hon är erfaren,
trygg och effektiv. När det krävs kan hon
offra sin fritid för att kliniken ska fungera.
Det gör långt ifrån alla. Under mina stres�siga arbetsdagar har jag hennes medkänsla
till stöd.
Ejvor, gör-allting-och-på-bra-prisersköterskan. Vår undersköterska som verkligen är ett under till sköterska. Hon har på
sig dagvården, är skyddsombud, assisterar
på sprutmottagningen som de övriga sjuksköterskorna. Nu ska hon dessutom stå i
kassan! Hoppas hon håller.
Ann-Britt, den erfarna. Hon är en äkta
sekreterare ur den gamla skolan. Trots moderna tidens försök till försvenskning behåller hon en klassisk och autentisk stil
och vårdar den medicinska terminologins
ursprung. Hennes anteckningar kommer
jag att sakna.
Annica, den spontana. Vill man ha snabba besked är det Annica man ska vända sig
till. I sin roll som klinikadministratör ser
hon till att allt praktiskt sker när det ska.
Och förutsättningarna är inte gynnsamma
alla gånger. Minst lika bra är hon i sin roll
som sekreterare. Att det blev Mallorca i år
är i stort sett Annicas förtjänst.
Tina, den nya. Jag har inte riktigt hunnit lära känna Tina men det jag kan säga
är att när hon skrivit mina diktat krävs det
knappt några ändringar. Med henne behöver man inte vara rädd för att bli felciterad.
Krönika nr 24 eller... ¡dulces sueños!

Min ambition att skriva kort denna gång
har tydligen fallerat. Usch, vad jag babblar! Nu ska det verkligen räcka för klockan är mycket och Morfeus börjar bli otålig.
Känner du inte till Morfeus? Nähä, ok då!
Morfeus är sömnens gud i den grekiska
mytologin. Han har tusen söner som representerar alla drömmens ansikten. Du
kanske känner igen hans namn i morfin
som säkert lugnat fler än en av dina patienter. Man kan hoppas att han i natt för mig
tillbaka till sandstranden där jag verkar ha
glömt mina vita flip-flops.
Medan jag drömmer, svik mig inte!
Jag vill se dig le...

Ioannis Parodis

ioannis.parodis@karolinska.se
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Foton: Johan Karlsson

Rapport från nationella ST-dagarna
i Höllviken 2012

Strandpromenad vid Höllvikens pir.

Den 3–4 maj var det återigen dags för
de nationella ST-dagarna i reumatologi. Denna gång hölls mötet på Falsterbo kursgård.

S

trålande solsken mötte oss den
första dagen. Vi hälsades välkomna av regionens studierektor Thomas Mandl och efter att ha avnjutit en god
lunch med havsutsikt var det dags för första dagens föreläsningar.
var barnreumatologi. I Lund sköts barnreumatologin av
gammal tradition av vuxenreumatologer
som specialinriktat sig på barnreumatologi. Först ut var Elisabet Åstrand som höll
en utmärkt föreläsning om artritsjukdomar hos barn. Hon betonade inledningsvis
att ”barn inte är små vuxna”, men visade
även att mycket inom barnreumatologin
sköts på likartat sätt som inom vuxenreumatologin varför man har stor nytta av att
ha en bakgrund som reumatolog. Därefter fortsatte Bengt Månsson med en intressant föreläsning om systemsjukdomar
hos barn. Föreläsningen avslutades med en
genomgång av autoinflammatoriska sjukdomar.
Temat för första dagen

I slutet av dagen höll SRF:s yngreläkarrepresentant Johan Karlsson ett infor-

Rehabiliteringsdiskussion under ledning av arbetsterapeut Gunnel Sandqvist.

mationsmöte kring ST-frågor. En viktig
fråga som diskuterades var Socialstyrelsens långa väntetider för utfärdande av
specialistbevis. Socialstyrelsen har föreslagit flera förändringar för att kunna
skynda på behandlingen av specialistärenden. SRF har dock ifrågasatt om dessa
förändringar verkligen kommer att påskynda processen. Några av SRF:s förslag på hur dessa väntetider skulle kunna
kortas presenterades och en närmare redogörelse för dessa förslag finns att läsa i
föregående nummer av Reumabulletinen.
Johan Karlsson presenterade även det nya
förslaget till specialistindelning som finns.
En glädjande nyhet är att vi även fortsättningsvis verkar få behålla reumatologi som
basspecialitet.
När föreläsningsdagen var slut tog de
flesta av oss en strandpromenad i det vackra vädret och Skåne visade sig från sin bästa
sida. Kvällen avslutades med en god trerättersmiddag på kursgården.
var rehabilitering. Sofia Hagel, sjukgymnast och doktorand vid reumatologiska kliniken i Lund/
Malmö inledde med föreläsningen ”Rehabilitering nu och i framtiden – Evidens,
rekommendationer och erfarenhet”. Hon
visade bland annat att patienter som rapporterar stora besvär av sin sjukdom är
Temat för andra dagen

de som förbättras mest av teamrehabilitering. Det påpekades även att högt HAQ
predikterar sämre prognos ur många aspekter och eventuellt finns ett ökat behov
av rehabilitering för dessa patienter. Sjukgymnast Eva Fredriksson redogjorde för
färska data kring utvärdering av rehabiliteringsprogrammet i Lund och sjukgymnast Christina Mo redovisade erfarenheter
från och framtida planer för rehabiliteringsformerna på reumatologiska kliniken
i Lund/Malmö. Därefter fick vi i små grupper diskutera tre patientfall ur ett rehabiliteringsmedicinskt perspektiv tillsammans
med arbetsterapeut Gunnel Sandqvist, kurator Zara Larsson och sjukgymnast Eva
Fredriksson.
avslutades slutligen
med en god lunch och det var dags att skiljas åt. På återseende nästa år.
Ett särskilt tack till studierektor Thomas Mandl för fint arrangemang. Ett stort
tack även till samtliga föreläsare och till
SRF som gjorde mötet möjligt att genomföra.
Två trevliga dagar

Johanna Carlestam

ST-läkare
Skånes universitetssjukhus
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Ansökan om specialistbevis
– vad gäller egentligen?
Det ”nya ST-systemet”, vilket alla som erhållit svensk läkarlegitimation 1 juli 2006
eller senare måste genomgå, tillkom bland annat för att öka tydligheten kring vad
som krävs för att uppnå specialistkompetens inom olika medicinska discipliner. Trots
denna i grunden goda intention, har införandet av ”nya ST” på sina håll lett till stor
osäkerhet och förvirring kring vilken dokumentation man egentligen förväntas kunna
redovisa i samband med ansökan. Inom Reumatologin blev detta inte minst tydligt
under en livlig diskussion i samband med årets nationella ST-dagar i Höllviken, där
en rad frågor tyvärr förblev obesvarade.

S

om rapporterades i Reumabulletinen nr 1/2012 (Se artikeln ”Lång
väntan på specialistbevis”), har införandet av ”nya ST”, p.g.a. diverse mer
eller mindre oförutsedda problem, dessutom lett till kraftigt ökade väntetider för
utfärdande av specialistbevis på Socialstyrelsen (SoS). Med anledning av denna situation har SoS under sommaren gett ut
skriften ”Anvisningar till ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17)”.
En rad av de frågor som cirkulerat blir
här besvarade, och texten – som kan hittas på SoS:s hemsida under ”legitimation,
ansökan och specialistkompetens” – rekommenderas såväl för den som just står
i begrepp att sammanställa sin ansökan,
som för kollegor som befinner sig tidigare under sin ST. Kunskap kring vad som
förväntas underlättar såväl planering som
fortlöpande dokumentation av ST-utbildningen.
En del av de frågor som kommit upp i tidigare diskussioner kvarstår dock fortsatt
obesvarade, medan andra kräver ytterligare förtydligande. Av denna anledning
har undertecknad under sommaren varit
i kontakt med Pernilla Ek, enhetschef på
Enheten för behörighet på SoS, i hopp om
att försöka reda ut åtminstone en del av de
kvarvarande frågetecknen. Utöver frågor
kring ansökansregler, passade jag även på
att uppdatera mig lite kring utvecklingen
avseende de långa väntetiderna.
Väntetider för specialistbevis

Under våren och sommaren har man på
SoS arbetat hårt för att försöka effektivi-
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teringssvårigheter och risk för en orättvis
fördröjning av svårare fall. Turordningen
kvarstår således, men nya ärenden påbörjas ständigt allteftersom kompletteringskrav utgår eller beslut fattas för andra.
De externa granskarnas
vara eller icke vara

sera handläggningen av specialitetsbevisansökningarna så mycket som möjligt.
En del problem kvarstår dock ännu, och
det tar i nuläget (augusti 2012) ca 3 månader från det att en ansökan inkommit tills
handläggningen påbörjas. Den fortsatta
handläggningstiden beror därefter helt
på huruvida ansökan är komplett eller ej,
men en helt komplett ansökan bör i nuläget kunna slutbehandlas inom 4 månader.
Grundprincipen att alla ansökningar
hanteras inom samma kö, oavsett grad av
komplexitet eller behov av kompletteringar, kvarstår. Att försöka dela in ansökningar i mer eller mindre lätthanterade, för att
på så vis kunna påskynda handläggningen av mer okomplicerade fall, menar man
skulle riskera att leda till orimliga priori-

Enligt de ursprungliga statuterna för ”nya
ST” ska samtliga ansökningar om specialistbevis, utöver av SoS, också granskas av
särskilt utbildade externa granskare från
vederbörande specialitet. Som beskrevs i
artikeln i Reumabulletinen nr 1/2012, har
man från SoS under våren arbetat för att
förenkla denna process genom att delvis
ersätta dessa externa granskare med nio
sakkunniga specialistläkare som är deltidsanställda vid SoS. Detta arbete fortgår,
man har nu slutfört processen med anställningsintervjuer och förhoppningen är att
sakkunniga ska kunna anställas inom en
närliggande framtid.
De nio områden som härvid definierats
är Kirurgi och smärtlindring, Invärtes och
akutmedicin, Barnmedicin, Psykiatri, Bild
och funktionsdiagnostik, Laboratoriemedicin, Neurologi, Allmänmedicin samt
Övriga enskilda basspecialiteter, dit reumatologin hör. Tanken är att en sakkunnig ska anställas för respektive område,
men man betonar att behovet av de externa bedömarna kommer att kvarstå även
efter denna tänkta reform, bl.a. för jävssituationer, för specialiteter som ej täcks
in av de sakkunnigas specialistkompetens
och för mer komplicerade fall som man
ämnar låta granskas av såväl sakkunniga
som externa bedömare. Beroende på spe-
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cialistkompetensen hos dem som anställs
kan behovet av externa bedömare också
komma att bli olika omfattande inom olika områden. Inte minst kan det förväntas
bli betydande inom grupperingen Övriga
enskilda basspecialiteter, som till sin natur är mest mångfacetterad. Slutligen påpekar man noga från SoS att denna grova
indelning i medicinska områden endast
tillkommit för att kunna kategorisera specialiteterna och möjliggöra anställning av
sakkunniga och ej ska betraktas som någon
mer formell uppdelning.

ledning”. Från SoS är detta avsett som en
klar och tydlig markering att tjänstgöringar, för att kunna tillgodoräknas, måste ha
varit del av någon typ av formaliserad vidareutbildning med handledning och utbildning utöver det praktiska kliniska arbetet.

den som istället genomgått seminarium
inte behövs något specifikt intyg. Här anser man istället att huvudhandledaren och
verksamhetschefen intygar att man uppfyllt delmålet genom det övergripande intyget om godkänd ST-tjänstgöring.

• Hittills har man från SoS ej krävt in någon
skriftlig redovisning av handledarmöten,
utan överlämnar åt huvudhandledaren
och verksamhetschefen att tillse att adekvat fortlöpande handledning sker under
hela utbildningsperioden.

Ansökan om specialistbevis
– några tydliggöranden

Kurser
• Kurs definieras av SoS som ”lärarledd
utbildning med en fastställd plan som ges
under en avgränsad tidsperiod”. Detta ska
skiljas från seminarium som definieras
som ”undervisning i gruppform med aktivt
deltagande”. Definitionerna är medvetet
löst skrivna och SoS menar att det är respektive huvudhandledares och verksamhetschefs uppgift att tillse att de kurser
som ST-läkaren genomgått är adekvata/
tillräckliga för att tillgodose utbildningsbehovet för respektive delmål där kurskrav finns. SRF arbetar aktivt för att tillse
ett adekvat kursutbud för samtliga reumatologispecifika delmål där kurskrav finns.

Vetenskapligt arbete respektive
kvalitets- och utvecklingsarbete
• Som skriftligt individuellt arbete enligt
vetenskapliga principer kan man tillgodoräkna sig arbeten som är utförda innan
läkarlegitimation, såtillvida att dessa godkänts av handledare och verksamhetschef.

Alla olika intyg som används vid ansökan om specialistbevis finns att ladda ner
på SoS hemsida under ”blanketter”. En
närmare beskrivning av dessa samt hur
de ifylles återges i ”Anvisningar till ansökan om specialistkompetens för läkare
med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS
2008:17)”. Vilka intyg som specifikt behövs
för respektive specialitet finns definierat i
målbeskrivningarna (Reumatologins målbeskrivning finns att ladda ner på www.
svenskreumatologi.se, ST-fliken, dokumentarkivet). För respektive delmål anges här i spalten ”Uppföljning” vilka intyg
som krävs. Några ytterligare tips/förtydliganden:
Diverse
• För de ”Metoder för lärande” i målbeskrivningen som ej motsvaras av något redovisningskrav i spalten ”Uppföljning”,
gäller att SoS här räknar med att respektive handledare och verksamhetschef tillsett att de fullgjorts. Några specifika intyg
behövs således ej här.
• SoS intyg skall alltid insändas i original,
medan andra eventuella bifogade intyg,
t.ex. utländska diplom, skall vara översatta, vidimerade kopior.
• Vid krav på intyg om godkänd klinisk
tjänstgöring krävs att ett delmål uppfyllts
i sin helhet. Ett enstaka intyg som anger
del av delmål räcker således ej här, utan
om denna formulering (del av delmål) används krävs minst två tjänstgöringsintyg
för respektive delmål.
• För kliniska tjänstgöringar som fullgjorts
utomlands krävs bl.a. att dessa ”skett som
del av ett individuellt utbildningsprogram” och ”har genomförts under hand-

• Kurser som genomförts innan erhållande
av läkarlegitimation kan ej tillgodoräknas.
Någon formell ST-tjänst krävs däremot ej,
utan alla kurser som genomförts efter läkarlegitimation kan åberopas.

• Handledaren för det vetenskapliga arbetet ska vara specialistkompetent inom relevant disciplin samt handledarutbildad.
Däremot finns inga krav på någon formell
vetenskaplig examen i övrigt. SRF rekommenderar dock att handledaren bör ha
doktorsexamen i medicin (se dokumentet
”SRFs rekommendationer angående delmål 19” i dokumentarkivet på hemsidans
ST-flik).
• Inga generella rekommendationer från
SoS finns för hur mycket tid som bör avsättas för det skriftliga vetenskapliga arbetet
respektive kvalitets- och utvecklingsarbetet. Här har oftast de enskilda landstingen direktiv. Rekommendationer från SRF
finns att finna i dokumenten ”Ungefärliga tider för ST i Reumatologi” samt ”SRFs
rekommendationer angående delmål 19”
i dokumentarkivet på hemsidans ST-flik.

• Vid krav på intyg om godkänd kurs accepteras (till skillnad från klinisk tjänstgöring – se ovan) ett enstaka intyg som anger
del av delmål.
• Om det av olika skäl ej är möjligt att få
kursledarens signatur kan huvudhandledaren fylla i intyg för godkänd kurs.
• Eventuella utländska kurser skall redovisas dels genom SoS kursintyg som skall
fyllas i av huvudhandledaren, dels genom
en översatt, vidimerad kopia av det utländska intyget.

Johan Karlsson

ST-läkarrepresentant

• I målbeskrivningen för Reumatologi
anges för delmål 11 (Akutmedicin) som
metod för lärande ”kurs alternativt seminarium”, medan det i uppföljningsspalten
anges intyg om godkänd kurs. SoS tolkar
detta som att det för den som genomgått en
kurs krävs sedvanligt intyg, medan det för
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Den första behandlingen utvecklad
och godkänd för SLE på över 50 år1,2
BENLYSTA (belimumab) en målinriktad
tilläggsterapi för SLE-patienter
med hög sjukdomsaktivitet1
Okontrollerad sjukdomsaktivitet bidrar till en ökning av
besvären vid SLE, varför en minskning av sjukdomsaktiviteten
är ett viktigt mål vid behandling.3-5
Benlysta är indicerat som tilläggsbehandling hos
vuxna patienter med aktiv, autoantikroppspositiv
Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) med en
hög grad av sjukdomsaktivitet (t.ex. positivt anti-dsDNA och lågt komplement)
trots standardterapi.1
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I de banbrytande BLISS-studierna, visade
BENLYSTA plus standardbehandling
(SoC) signifikant förbättring av SLEsjukdomsaktiviteten jämfört med
enbart SoC.1,2 Dessutom tolererades
Benlysta väl.1,2
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I strävan efter god sjukdomskontroll vid SLE
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Ralph Nisell, Eva Nilsson Bågenholm, Lars-Erik Holm, Anne Carlsson, Boel Mörck, Göran Stiernstedt och Marie-Louise Forsberg Fransson.

Nytt seminarium under Almedalsveckan
Förra årets succé med ett seminarium
om Socialstyrelsens nationella riktlinjer under Almedalsveckan, följdes upp
med ett nytt under årets vecka i Visby.

Ä

r de nya nationella riktlinjerna en
vinstlott för patienten? Blir vården tack vare dessa mer jämlik
och kunskapsbaserad?
Det var två frågor som Ralph Nisell
ställde i sitt anförande på Svensk Reumatologisk Förenings (SRF) seminarium Miljard till reumatiskt sjuka? som, i samarbete
med Reumatikerförbundet, ägde rum i Almedalen under politikerveckan 2012.
Störst behov för patienter
med AS och PsA

Moderator var även i år Eva Nilsson Bågenholm, och hon hälsade alla välkomna.
– Till skillnad från många andra kommer
vi inte att tala om samma saker som förra
året här i Almedalen – i stället kommer vi
att fokusera på vad som har hänt under året
som gått, konstaterade hon och gav sedan
ordet till SRF:s ordförande Ralph Nisell.
Ralph inledde med att ge en bakgrund
till seminariet.

– Det handlar om de nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar som
Socialstyrelsen (SoS) beslutade om i maj
tidigare i år, förklarade Ralph.
Han fortsatte med att presentera en uträkning om vad dessa kommer att medföra
i ökade kostnader för biologiska läkemedel.
– Socialstyrelsen uppger att behovet
är störst för patienter med ankyloserande
spondylit (AS) och psoriasisartrit (PsA).
Där landar notan enligt deras beräkningar
på 480 miljoner kronor per år.
För behandling av tidig reumatoid artrit
(RA) beräknar SoS kostnaden till 84 miljoner kr, och för RA 250 miljoner kronor.
– Det är mycket pengar! Men det innebär också att man ur ett samhällsekonomiskt perspektiv också sparar pengar.
Patienter kan fortsätta arbeta, hemtjänst
och annan sjukvård avlastas m.m. – det är
viktigt att påpeka det, fortsatte Ralph.
När och hur ska implementeringen ske?

Totalt ökar kostnaden för dessa läkemedel
med cirka 800 miljoner kronor per år.
– Men för att använda dessa läkemedel
på rätt sätt är det också viktigt med tidig di-

agnostik. Dessutom behövs det fler reumatologspecialister och reumasjuksköterskor,
som kan sköta dessa patienter och deras
behandling – och till det behövs det utbildning som också kostar, påpekade Ralph.
Det är i primärvården som en stor del
av de här patienterna finns, och därför behövs det utbildningsinsatser som medför
att man där upptäcker dem i tid – annars
riskerar patienterna att gå underbehandlade, påpekade han vidare.
Det behövs därför betydligt fler specialister i reumatologi. SRF har räknat ut
att det behövs minst 5,5 specialister per
100 000 invånare för att även klara det nya
uppdraget.
– Det visar sig att i flera landsting och
regioner ligger vi långt under detta antal. I
Västra Götalandsregionen ligger vi idag på
2,3. Något högre – 3,2 – i Stockholm, men
där går nu tyvärr siffrorna åt fel håll.
– Det vi vill diskutera här idag är hur
man från Socialstyrelsens sida ska kunna
få en följsamhet för riktlinjerna i 20 landsting och regioner. När ska implementeringen ske, och hur – och även när man ska
ha en uppföljning av hur detta arbete går,
avslutade Ralph.
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Öppna jämförelser ska driva på
utvecklingen

Moderator Eva bollade direkt frågan till
Lars-Erik Holm som är generaldirektör
på Socialstyrelsen.
– Om de inte följs ute i landstingen, vilket värde har då de nationella riktlinjerna,
frågade Eva.
– Eftersom de tas fram i samarbete med
experter ute i kommuner och landsting
som är involverade i de olika områden man
tar fram riktlinjer för, har de ett stort värde,
svarade Lars-Erik.
Det som är unikt med de svenska riktlinjerna är att man inte bara beskriver
evidens – det gör man i många länder, fortsatte Lars-Erik.
– De svenska riktlinjerna tar också fram
prioriteringar i åtgärder: Vad som ska göras! De beskriver indikatorer för detta.
Öppna jämförelser – som är ett viktigare
instrument än tillsynen – tar sedan fram ett
kvitto på hur arbetet fungerar. Det innebär
dessutom att det är vården själv som sedan
äger problemet, slog Lars-Erik fast.
Tanken är alltså att nationella riktlinjer
ska leda till öppna jämförelser som i sin tur
driver på utvecklingen ytterligare, förtydligade han.
Dialog är viktigast

Lars-Erik underströk att riktlinjerna endast är rekommendationer.
– Rekommendationer i områden där
kunskapen om best practice inte är självklar – och där ojämlikheten i landet är stor.
Men det är vårdgivaren som ansvarar för
hur man bedriver vården. Om nu vårdgivaren bestämmer sig för att inte använda
riktlinjerna, då måste de fråga sig vad de
har istället – som de alltså tycker är lika
bra.
Eva frågade om Socialstyrelsen inte har
några maktmedel – att t.ex. via tillsyn kunna konstatera att riktlinjerna inte följs, och
att det därmed följaktligen inte heller bedrivs en kunskapsbaserad vård.
– Regeringen har sagt att vi ska utöva
tillsyn – inte bara efter säker vård, utan
också för god vård. En parameter för god

På Reumatikerförbundet är vi oerhört glada
över att riktlinjerna finns. Det är det verktyg
jag och våra medlemmar kan använda för att
påverka politiken.
Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet

vård är just att den är kunskapsbaserad,
svarade Lars-Erik.
Han underströk att det viktigaste konceptet för det utökade tillsynsuppdrag som
Socialstyrelsen fått är dialog, och såg en
möjlighet att i framtiden kunna använda
sig av detta om man konstaterar att riktlinjerna inte följs.
– Så något skarpare vapen än dialog har
alltså inte Socialstyrelsen, frågade Eva.
– Nej, men specialisterna står nu i kö
hos oss för att få just nationella riktlinjer –
de har sett att det är vägen för att nå framgång, kontrade Lars-Erik.
Verktyg för att påverka politiken

Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet tog plats i panelen. Eva frågade
henne om hur det, ur deras perspektiv, ser
ut i landet just nu.
– Det är en väldigt ojämlik vård. När
det gäller de nationella riktlinjerna har vi
både ris och ros: Ris till Socialstyrelsen,
eftersom vi ville vara med när man skulle ta fram dem – för att komma med våra
synpunkter. Men vi fick gå bakvägen: Tack
vare att vi har ett gott samarbete med specialistföreningen SRF, så fick vi ändå in
många av våra synpunkter, svarade Anne.
Hon underströk dock att man på Reumatikerförbundet är oerhört glada över att
riktlinjerna finns.
– Det är det verktyg jag och våra medlemmar kan använda för att påverka politiken, sa Anne.
Hon ansåg också att det nu är viktigt att
få fram resurser – både pengar och utbil-

Regeringen har sagt att vi ska utöva tillsyn
– inte bara efter säker vård, utan också för
god vård. En parameter för god vård är just
att den är kunskapsbaserad.
Lars-Erik Holm, generaldirektör Socialstyrelsen
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dade reumatologer – som kan förverkliga
att riktlinjerna verkligen får nationell genomslagskraft.
– Vi ser fram emot att man verkligen
jobbar enligt dessa riktlinjer nu, summerade Anne.
SRF har haft egna riktlinjer i flera år

Enligt Anne, så ser den vård som ges reumatiker idag olika ut mellan olika landsting – och även olika inom ett och samma
landsting.
– Inom professionen vill man verkligen, men har man inga pengar måste verksamhetschefen säga att nu finns det inte
mer.
Därmed tyckte Eva det var bra att en
verksamhetschef fick komma till tals och
hälsade Boel Mörck, verksamhetschef på
reumatologiska kliniken på SU i Göteborg,
välkommen att ta plats i panelen. Boel är
också vice ordförande i SRF.
– I Göteborg använder vi dessa läkemedel med förstånd. De är ju inte fullständigt
nya, och vi har idag ett prioriteringssystem
samt ett konsensusförfarande för när vi
ska sätta in dem, sa Boel.
Hon höll dock med Anne om att det är
ojämlikt hur dessa läkemedel används.
– Men det beror inte på att vi saknat
riktlinjer tidigare – SRF har arbetat ganska
intensivt de senaste fem–sex åren med att
ta fram sådana. Det fanns alltså evidensbaserade nationella riktlinjer att tillgå innan de från Socialstyrelsen kom, påpekade
Boel.
Kunskapen om hur man bör behandla
patienterna på bästa sätt har alltså funnits
sedan tidigare, förtydligade hon.
Krävs mer kompetens

Eva frågade Boel om hon hade erfarenheter av det som Anne talat om – att det kan
skilja mellan olika sjukhus inom regionen.
– Absolut – men jag kan bara tala om
Västra Götalandsregionen (VGR), svarade Boel.
Det är en stor region, med 1,6 miljoner
invånare och det finns fyra länsdels- och
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SRF har arbetat ganska intensivt de senaste
fem–sex åren med att ta fram riktlinjer. Det
fanns alltså evidensbaserade nationella riktlinjer att tillgå innan de från Socialstyrelsen
kom.
Boel Mörck, verksamhetschef, Reumatologen,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

länssjukhus med stor geografisk spridning.
– När de biologiska läkemedlen kom
fanns det inte reumatologer på länssjukhusen, så det fanns alltså ingen som kunde
skriva ut dem. Det innebar att alla patienter kom till SU. Kön till ett förstabesök hos
oss kunde vara över ett år!
Det som är bra med Socialstyrelsens
riktlinjer är, enligt Boel, att det nu tydligt
sägs hur mycket pengar som behövs för att
följa dem.
– Men det man inte har tagit med är att
för att vi ska kunna följa dem, måste vi också följa med i kompetens – både för läkare,
men också för sjuksköterskor och annan
personal samt resurser för labb och röntgen. Det är stora utmaningar i den kliniska vardagen (dvs. budgeten) att lösa detta,
fastän det jämförelsevis är små kostnader
det handlar om.
Beslutsfattarna borde få vara med
vid framtagandet

Göran Stiernstedt är chef för avdelningen
för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Han hade ställt
upp med kort varsel för att ersätta Mats
Eriksson, som fått förhinder i sista stund.
Den första fråga som Eva ställde till honom var hur man från landstingen ser på
möjligheterna att följa de nationella riktlinjerna.
– Generellt välkomnar SKL riktlinjer,
svarade Göran.
Han fortsatte med att påpeka att den
utredning som Stefan Carlsson lagt fram
innehåller intressanta tankar om hur man
ska kunna förbättra framtagandet av dem.
(Utredningen är ett resultat av ett regeringsuppdrag där man undersökt hur man
ska kunna effektivisera statens styrning av
vård och omsorg, reds anm.).
– Där står att man i högre utsträckning
borde koppla framtagandet till linjeorganisationen, och ha med fler beslutsfattare i
processen. Det är inte en helt optimal ordning som det är nu – att man tar fram ett
beslut och så ”ligger det med en räkning”.
Implementeringen skulle underlättas om

man hade en annan ordning när man tar
fram riktlinjerna, ansåg Göran.
Idag finns det en risk för att beslutsfattare upplever riktlinjerna som en partsinlaga, tillade Göran men påpekade samtidigt
att han själv inte anser att det är så.
Budgetbördan av en ny innovation
kan inte bäras av kliniken

– Men då ställer jag frågan så här: Vad är
det största hindret idag för att man ska göra
just så som det står i de nationella riktlinjerna? frågade Eva.
– Ett hinder är den brist på kompetens
vi redan hört talas om idag. Det tar tid att
ställa om sjukvårdens organisation. Sedan
ska man heller inte sticka under stol med
att det är mycket pengar som ska fram, sa
Göran.
Han konstaterade också att läkemedelskostnaderna de facto faktiskt inte har
ökat särskilt mycket totalt sett under de senaste tio åren.
– Så det är självklart att om det kommer
en ny innovation inom en specialitet, så kan
inte den kliniken ensam bära den budgetbördan utan att det sker en omfördelning.
Göran ansåg också att summan 800
miljoner kronor inte är huggen i sten – eftersom det enligt honom måste finnas en
koppling med ökad försäljningsvolym och
pris.
Politikerna prioriterar

Marie-Louise Forsberg Fransson är landstingsråd i Örebro läns landsting, och var
den sista som tog plats i panelen.

– Hur ser ni på hur man kan använda
nationella riktlinjer lokalt, var Evas fråga
till Marie-Louise.
– Politiken kommer in på flera områden – våra tjänstemän och specialister är ju
med när man tar fram riktlinjerna. Pengar
är naturligtvis också en viktig fråga. Ytterligare en aspekt berör primärvården – vad
av detta ska de handlägga, och vad ska specialisterna sköta? Där finns det oenigheter
om vem som ska göra vad, sa Marie-Louise.
Det finns ett behov av dialog mellan
profession, tjänstemän och politik på ett
tidigare stadium – för att sätta en gemensam dagordning över varför vi har nationella riktlinjer och hur man ska jobba med
dem gemensamt.
– Sedan är det ju till syvende och sist vi
politiker som ska prioritera mellan alla de
nationella riktlinjer som finns! Då behöver
vi den här treenigheten jag beskrev – profession, politik och tjänstemän – för att vi ska
klara av att göra det, ansåg Marie-Louise.
Generellt ansåg hon att det är bra att
riktlinjerna finns.
– De är väldigt bra skrivna. Man kan
ställa frågor utifrån dem, så man får den
dialog som vi eftersträvar!
Patientperspektiv efterlyses

Därmed släppte Eva loss själva debatten,
där paneldeltagarna kunde kommentera
varandras inlägg.
Lars-Erik kände en spontan tveksamhet
till Görans förslag om att huvudmännen på
ett tidigare skede skulle vara involverade i
framtagandet av riktlinjerna.
– Vi ska komma ihåg att de är rekommendationer – inte bindande åtaganden.
De beskriver vilken evidens som finns och
vad som ger effekt, med syftet att underlätta för huvudmännen att göra prioriteringar som sedan är synliga för väljarna,
påpekade han.
Hans förslag var att efter det att Socialstyrelsen tagit fram riktlinjerna, skulle de
20 huvudmännen sedan kunna samlas och
avgöra vad av detta som de tänker satsa på.
– Då blir processen synlig och överskådlig för medborgaren!

Det finns ett behov av dialog mellan profession,
tjänstemän och politik på ett tidigare stadium
– för att sätta en gemensam dagordning över
varför vi har nationella riktlinjer och hur man
ska jobba med dem gemensamt.
Marie-Louise Forsberg Fransson,
landstingsråd Örebro läns landsting
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Det är viktigt att lyfta fram behovet av reumatologkonsulter i primärvården. Många av
de patienter som riktlinjerna berör, finns där.
Dessutom behövs det reumasjuksköterskor.
Men detta kompetensbehov som vi har finns
idag inte med i den ekonomiska kalkylen, och
detta faktum fick vi belyst.
Ralph Nisell, ordförande SRF

Anne höll med honom.
– Det är ju så processen ursprungligen
var tänkt – att landstingen i samverkan
med patientorganisationerna skulle arbeta
fram hur man ska implementera dem. Det
har man gjort i vissa landsting – i andra har
man helt struntat i det, sa hon.
Hon förklarade också att hon var trött
på att höra att man ständigt diskuterar
landsting, politiker och tjänstemän.
– Vi måste någon gång också vända på
det – och utgå från patientperspektivet! Då
får vi nog pengar över till det här, nu sitter
vi med en massa strukturer som bara kostar pengar…
Kostnaderna kommer direkt – men
inte vinsterna

Ralph ville veta hur Göran såg på hur man
ska lösa problemet med det ökande behovet av kompetens.
– Det är en svår fråga, för den berör organisation och struktur. Det finns idag ett
tryck på huvudmännen att samordna sig
för att på sikt styra till specialitet och specialistutbildning. Men det tar lång tid, svarade Göran.
– Dessutom tycker jag att det är synd
att det verkar finnas ett misstroende mot
tjänstemän och beslutsfattare. Det är beklagligt, för vi behöver arbeta ihop. Min
poäng med att göra det även under framtagandet beror på att jag tror att tjänstemännen har något att bidra med. Det är
min uppfattning att professionen är lysande i evidensfrågor – men inte lika lysande
när det gäller arbetssätt och att mönstra ut
gamla metoder, tillade han.
Han fick understöd av Marie-Louise,
som påminde om treenigheten, och som
även ville lyfta fram samverkansnämnderna.
– Vi tillhörde de landsting som använde
minst av de biologiska läkemedlen – men
när vi fick det här har vi ökat. Det har inneburit kraftigt höjda kostnader – men vi har
gjort det för att vi fått tydlig evidens på att
det är rätt. Kakan är dock ändlig, så det har
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inneburit att vi har varit tvungna att diskutera med de övriga områdena – varifrån
ska vi dra tillbaka medel, påminde hon de
övriga om.
Vinsterna ser man ju inte i landstinget
– snarare kommer de så småningom i andra budgetar – men kostnaderna kommer
direkt. Det är ett problem som flera debattörer pekade på under seminariet.
Tre år

Boel ville diskutera nationella riktlinjer
som princip.
– Om man nu vill införa dem – om man
gjort allt arbete och är överens om att de
ska införas – hur lång tid får det då ta innan
de implementeras? Det är många års arbete innan de kommer ut, och risken är – om
även införandet tar lång tid – att evidensen är lite daterad. Borde det inte finnas ett
tempokrav i sammanhanget, undrade hon.
Hon fick upprepa denna fråga flera
gånger, och till slut svarade Göran att han
tyckte tre år var en rimlig tidsperiod.
Publiken hade också flera frågor, och tiden rann snabbt iväg. När den avsatta timmen närmade sig sitt slut, frågade Eva var
och en i panelen vad de tycker är viktigast
att göra nu – och som de skall se till är gjort
till nästa år.
Löften att uppfylla

– Socialstyrelsen vill ha indikatorer för hur
implementeringen ska mätas, och även
mäta hur det går med den ojämlikhet som
råder. Jag kan återkomma nästa år med en
tidplan för när första uppföljningen ska
ske, sade Lars-Erik.
Boel ville nästa år kunna berätta att VGregionen släppt bottenplaceringen när det
gäller hur många patienter med ledgångsreumatism som behandlas med anti-TNF.
Hon ville också kunna meddela att fler
reumatologer arbetar i VG-regionen, och
lovade att verka för det.
Anne lovade att Reumatikerförbundet
skulle arbeta för att se till att riktlinjerna för rörelseorganens sjukdomar verkli-

gen blir implementerade – och det på ett
sätt som leder till att det blir en mer jämlik vård.
– Jag kan ta på mig att jobba för en mer
kunskapsstyrd organisation – och även för
en nationell samordning på regional nivå
när det gäller införandet, lovade Göran.
– För min del lovar jag att, både lokalt
och på SKL-nivå, lyfta frågan om hur vi
ska jobba med implementeringen. Även
att tillsammans med patientföreningarna
arbeta mer med fysisk aktivitet – det ger
goda resultat till en jämförelsevis blygsam
kostnad, avslutade Marie-Louise.
Mindre snack och mer verkstad

Därmed var seminariet slut. Reumabulletinen slog sig ner med Ralph och Boel framför den riksbekanta scenen i Almedalen
för att sammanfatta. Båda var nöjda med
dagen.
– Det är viktigt att lyfta fram behovet
av reumatologkonsulter i primärvården.
Många av de patienter som riktlinjerna
berör, finns där. Dessutom behövs det reumasjuksköterskor. Men detta kompetensbehov som vi har finns idag inte med i den
ekonomiska kalkylen, och detta faktum fick
vi belyst, anser Ralph.
– När nya riktlinjer dimper ner i en region eller landsting, är det en tjänsteman
som får i uppdrag att utreda hur implementeringen ska gå till. I VG-regionen har
vi räknat på det, och tagit hänsyn till konsekvenserna för både läkemedel och kompetens. Det visar sig resultera i en ökning
med 40% (!) av läkarbemanningen, berättar Boel.
Därför har man i VG-regionen lagt ett
förslag på ett införande som ska ske stegvis
under fem år. Förslaget skall i augusti presenteras för Hälso- och Sjukvårdsutskottet
som sedan ska ta ställning, förklarar hon.
Både Ralph och Boel anser att SRF bör
följa upp med ett nytt seminarium även
nästa år i Almedalen.
– Vi ska fortsatt ha tummen i ögat på
sjukvårdspolitikerna. Följa upp vad som
händer under året – och fortsätta att utvärdera, agera samt ställa frågor, säger Boel.
– Nu är det dags att gå från mycket snack
till mer verkstad, sammanfattar Ralph Nisell.
Per Lundblad

Fotnot 1: Läs mer om förra årets seminarium i Reumabulletinen nr 3/2011
Fotnot 2: Vill man se hela seminariet, finns
det tillgängligt på video på www.svenskreumatologi.se
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Almedalsdagarna juli 2012
Det var första gången för mig. Intrycket är positivt. Det känns viktigt och angeläget att
politiken och professionen får möjlighet att på ett smidigt och relativt opretentiöst sätt
träffas och diskutera viktiga frågor för att kunna nå smarta och optimala lösningar inför framtiden. Och detta Almedals-mötesforum är fortfarande i kontinuerligt växande.
Jag var alltså där under Almedalsveckan tillsammans med fyra medarbetare från SRFs
styrelse (Boel Mörck, Anna Rudin, Ann Knight och Johan Karlsson).

S

edan Olof Palme den 25 juli 1968 –
och då var han ensam talhållande
politiker i Visby och på den tiden
skolminister – höll sitt första sommartal i
Almedalen (han tillbringade ju regelbundet somrarna på Fårö, norra Gotland), har
mycket hänt avseende komplexitet och
kommunikation och detta med politiska
Almedals-tal har ju blivit något helt annat idag. Visby har givetvis samtidigt vissa kvantitativa begränsningar, så frågan är
hur mycket större detta mötesforum kan
bli framöver. Det är väldigt många inplanerade sammankomster och seminarier
som hålls (ca 1500 tror jag det var totalt)
varav sjukvård och hälsa hamnar på en bra
bit över 200. Vårdfrågor har uppenbart fått
stort intresse och diskuteras mycket och
intensivt. Svensk Reumatologisk Förening
(SRF) och Reumatikerförbundet (RF) är de
enda läkar- och patientföreningar som gör
någonting konkret tillsammans under Almedalsveckan och detta ger viss uppmärksamhet, och på så sätt torde reumatologin
stärkas.
Vårt (SRFs) seminarium,

som hölls tisdagen den 3 juli arrangerades således ihop
med Reumatikerförbundet. Det var hyggligt välbesökt och bjöd på en bra och livfull diskussion baserad på Socialstyrelsens
riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar,
som blev antagna i maj 2012 (men som har
bearbetats i flera år), det vill säga hur ska
dessa riktlinjer nu komma in och börja
tillämpas i vården och i landstingen (det
vill säga implementering), samt hur och
när följas upp?! Socialstyrelsen (Lars Erik
Holm) kunde inte ge något distinkt besked
men från att tidigare nämnt siffror på 10 år,
och nyligen 5 år börjar man nu ge förslag
kring 3 år och andra företrädare pratar om
ännu kortare tider.
På seminariet höll jag en kort introduktion och bakgrund, sedan diskuterade panelen livligt hur detta med riktlinjer kan
och ska användas i vården och hur finansiering lämpligast bör ske. Moderator var

proffsiga Eva Nilsson-Bågenholm och i panelen ingick förutom Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm också RFs
ordförande Anne Carlsson, Boel Mörck
(som i första hand deltog i rollen som verksamhetschef på Sahlgrenska men även
som vice ordförande i SRF), Marie Louise
Forsberg-Fransson som är landstingsråd
(s) i Örebro samt Göran Stiernstedt (Chef
för avd vård och omsorg på SKL) som ersatte sjukvårdspolitiker Mats Eriksson (m)
som fick förhinder då han i år dessvärre
var trippelbokad. Det var han som förra
året lovade en miljard till reumatologin...
Ett annat seminarium som arrangerades av

RF och Abbott, hade den utmanande titeln
”Sten Sax Påse” och handlade om vårdval,
vårdgaranti, kömiljarden och Socialstyrelsens rörelseorgans-riktlinjer. Intressant
här var att Roger Molin, som är Sveriges
”Mr Vårdval”, utsedd av regeringen att
driva denna fråga, inte tycks vilja pressa
igenom vårdval gentemot professionen/
patientföreningens vilja, och detta torde
gälla generellt för landets olika distrikt och
landsting. Här bör således finnas intressanta öppningar för fortsatta kommande vårdvalsdiskussioner.
”Vård i världsklass”, NKS och svenska IT-lösningar diskuterades under ett
intressant och bra morgonseminarium
arrangerat av Dagens Medicin och Telia.
Bland annat Gunnar Németh (vice vd Ca-

pio och tidigare, fram till 2004, vchef/prof
Ortopedkliniken Karolinska) deltog här
och gav kloka synpunkter utifrån ett helikopterperspektiv.
Vidareutbildningsfrågor diskuterades i

ett annat seminarium (arrangerat av Pfizer). Hur ska läkarnas kontinuerliga fortbildning garanteras inom arbetsgivarnas
(landstingens) begränsade ekonomier?
Idag är vi till stor del bl.a. beroende av välvilligt inställda läkemedelsbolag men är
det verkligen hållbart på sikt?
Dessutom en del prat ”bakom kulisserna” t.ex. om IPULS och SPUR m.m.
där hösten får visa hur denna diskussion –
som påbörjades i februari efter katastrofal
IPULS-lansering, och som även bl.a. förts
i Läkartidningen – kommer att utvecklas
och vad resultatet faktiskt blir.
Och även mycket annat hände och diskuterades förstås i Almedalen. Detta ovan
är några exempel, ett litet axplock.
Men som sagt,

bra och givande möten/
diskussioner under de två dygn jag var på
plats i Visby. Nästa år planeras redan nu ett
liknande gemensamt seminarium av SRF
+ RF med motsvarande upplägg som årets
och med uppföljning av de frågor, svar och
löften som gavs denna gång.
Ralph Nisell

Ordförande SRF

ReumaBulletinen Nr 87 • 3/2012

23

Finns det en
biologisk monoterapi
som utmärker sig

Källor: Nixon R, et al. Rheumatology 2007;46:1140-1147. Dougados M et al. Ann Rheum Dis 2011;70(Suppl 3): 73. Dougados M, et al. Arthritis Rheum 2011; 63 (Supll.10):S1032.
Mease, P. Certolizumab pegol in the treatment of rheumatoid arthritis: a comprehensive review of its clinical efficacy and safety; Rheumatology 2011;50; 261-270.
RoACTEMRA® (tocilizumab). (Rx, F). Farmakoterapeutisk grupp: Immunosuppressiva medel, interleukinhämmare; ATC-kod L04AC07. Indikationer: RoACTEMRA, i kombination
med metotrexat (MTX), är indicerat för behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit (RA) hos vuxna patienter som antingen inte har haft tillräcklig effekt av eller som inte tolererat
tidigare behandling med en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs) eller tumörnekrosfaktor-(TNF)-hämmare. Hos dessa patienter kan RoACTEMRA ges
som monoterapi vid intolerans mot metotrexat eller när fortsatt behandling med metotrexat är olämplig. RoACTEMRA är indicerat för behandling av aktiv systemisk juvenil idiopatisk
artrit (sJIA) hos patienter som är 2 år eller äldre, som har haft ett otillräckligt svar på tidigare behandling med NSAIDs och systemiska kortikosteroider. RoACTEMRA kan ges som monoterapi (vid intolerans mot metotrexat eller när behandling med metotrexat är olämplig) eller i kombination med metotrexat. Kontraindikation: Överkänslighet mot aktiv substans eller
hjälpämne. Aktiv svår infektion. Varning och försiktighet: Tidigare sjukdomshistoria av sår i tarm eller divertikulit. Makrofagaktiverings-syndrom (MAS) kan utvecklas hos patienter
med sJIA. Graviditet: Bör undvikas under behandling och i 3 månader efter avslutad behandling. Beredningsform och förpackningar: Koncentrat till infusionsvätska, lösning
20 mg/ml i injektionsflaskor à 4 ml, 10 ml och 20 ml. SPC: 2011-08-01. För mer information och aktuella priser se www.fass.se.
Roche AB, Box 47327, 100 74 Stockholm. Tel 08-726 12 00. www.roche.se
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när kombinationsbehandling inte
är ett alternativ

Om att slå hål på en myt…
Levnadsvaneprojektet i samarbete
mellan Socialstyrelsen, SLS och SRF
handlar om läkares patientsamtal om
levnadsvanorna kost, rökning/tobaksbruk, alkohol och motion (KRAM).

F

örra terminen jobbade vi med att
sammanställa och sprida information om rökningens reumaspecifika skadeverkningar. Rökningens totala
negativa inverkan på hälsan är inte längre något som ifrågasätts, samtidigt som de
specifika riskerna i samband med reumatisk sjukdom belysts i en rad artiklar. Den
reumainriktade ”antirök-informationskampanjen” var därför en tacksam uppgift.
I höst börjar vi arbetet med området
”kost”. Här står vi inför större utmaningar. Dels finns det många myter om kosten
och dess betydelse för den allmänna hälsan och för reumatisk sjukdom, dels är de
vetenskapliga resultaten inte lika dramatiska som när det gäller rökning, men de
finns!
Centrala rekommendationer om näring

och kost är inget nytt. 1930-talets rekommendationer om D-vitamin och jod-intag utvecklades från 40-talet och framåt
till ”Recommended dietary allowances”
(RDA) för näringsämnen och spårämnen
i syfte att undvika klinisk och subklinisk
bristsjukdom i befolkningen. På 2000-talet har syftet utvidgats till att också omfatta riskreduktion beträffande övervikt/
fetma och de stora livsstilssjukdomarna.
Den första pedagogiska stötestenen blir
att slå hål på myten att: ”Man vet ändå inget säkert om sambandet mellan kost och
hälsa/sjukdom, så den som vill kan lika
gärna prova sig fram”. Faktum är att det
bara på 2000-talet har publicerats mer
än 200000 vetenskapliga artiklar om kost
och hälsa/sjukdom. Det har gjorts studier
och meta-analyser som visar att risken för
hjärt-kärldöd, typ 2-diabetes, Alzheimer,
prostatacancer, bröstcancer etc. är klart
mindre för den som äter medelhavskost
jämfört med den som inte gör det.
Med medelhavskost menar man den
kost som åts vid Medelhavet på 50-talet
och som består av mycket frukt och grönsaker, baljväxter, nötter/mandel, omättat
fett, fullkorn och fisk, men rött kött och

mejeriprodukter endast i små mängder.
Denna kunskap utgör basen för vårt samtal om kost.
Projektets kärna handlar om att lyfta fram

och tydliggöra hur viktigt det är att vi som
läkare samtalar med våra patienter om
levnadsvanor och att det faktiskt har betydelse för folkhälsan. Det handlar också
om hur vi genomför dessa samtal. Inom
projektets ram kommer det finnas möjlighet till utbildning i ”Motiverande Samtal”
(MI, motivational interviewing) som är en
samtalsteknik som är användbar även vid
andra samtal. Vi kommer i vinter att genomföra en ”pilot” i VGR och om det faller väl ut, hoppas vi kunna erbjuda denna
utbildning till fler reumatologer runt om
i landet.
Den allmänna informationen om kostens betydelse för hälsan finns att läsa i
”Socialstyrelsens Rekommendationer avseende Sjukdomsförebyggande Metoder”,
nov 2011, avsnittet kost eller i Nordiska Närings Rekommendationer (NNR) som utges av Nordiska Ministerrådet.
I analogi med hur vi jobbat med rökningen så kommer vi nu eftersöka och
sammanställa reumaspecifik, evidensbaserad information om kosten. Utan några

som helst anspråk på att täcka detta stora område så kommer vi att beröra ämnen
som: övervikt/undervikt, speciella behov,
kortisoninducerad aptitstimulering, fleromättade fettsyror, m.m.
Vi kommer att ha en reumainriktad dietist

knuten till oss under hösten men skulle
också gärna se ett aktivt deltagande i arbetsgruppen av reumakollegor som har intresse för eller besitter specialkunskap om
kost och reumatisk sjukdom. Så anmäl ditt
intresse för att ingå i arbetsgruppen till undertecknad eller om du i mindre skala vill
bidra med din kunskap så maila idéer och
synpunkter till mig!

Ann-Marie Calander

Överläkare reumatologi
SRF-ansvarig SLS Levnadsvaneprojekt
ann-marie.calander@vgregion.se
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Sittande från vänster: Ann Svanberg, Awat Jalal, Annika Söderbergh, Per Salomonsson, Sara Magnusson-Bucher,
Rolf Oding och Marie Vallgårda. På bilden saknas Ewa Gorzkowska, Monika Cieniawa samt Kajsa Bergentz.

Örebro, möjligheternas klinik
Per Salomonsson och Sara Magnusson-Bucher berättar om verksamheten vid
Reumatiska kliniken i Örebro.
Vår klinik står inför en spännande, dynamisk och utvecklande period. Vi har
full läkarbemanning med en stor klinisk bredd och med mycket goda möjligheter att låta kunskap och klokhet
delas och växa.

K

liniken, som bedriver modern
reumavård, finns mitt i händelsernas centrum på ett sjukhus i
stark expansion både innehållsmässigt och
lokalmässigt. Sjukhusets motto ”USÖ, det
personliga sjukhuset” passar mycket bra
in på vår klinik. Alla medarbetares idéer
och potential behövs när vi skall fortsätta
arbetet med att tillfredställa de högt ställda förväntningar som finns från patienter
och uppdragsgivare. Vi kommer att fortsätta att utveckla kliniken och FoUU. Möjligheterna till personlig och professionell
utveckling är stora framöver.
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Ny läkarutbildning och möjlig
professur

Att vi till hösten tar emot våra första läkarstudenter från Örebro universitets läkarutbildning känns spännande och roligt. Vi
har en lång erfarenhet av klinisk läkarutbildning eftersom studenter från Linköpings Universitet har varit placerade hos
oss. Vi har alltid fått goda omdömen och
den erfarenheten skall vi förvalta och vidareutveckla för att motsvara behoven hos
studenterna som går enligt en modern och
temabaserad utbildningsplan. Vi har en
ständig ström av intresserade randande
läkare från primärvården som får en innehållsrik och givande utbildning utifrån
den återkoppling vi får. Förhoppningsvis
kommer vi få den omtalade professuren i
Reumatologi. Eftersom klinisk inflammationsforskning skall vara ett prioriterat
område för sjukhuset känns det inte lång-

sökt att förutsätta att detta blir verklighet.
En sådan nyckelspelare kommer leda till
att utvecklingen inom FoUU accelererar.
En verksamhet präglad av klinisk
bredd och ambition

Verksamhetsmässigt bedrivs i dag öppen
och sluten reumavård med reumarehabilitering i båda formerna (se faktaruta).
Inom slutenvården tar vi oftast hand om
patienter med komplicerade systemsjukdomar, men också utredningsfall. Vi har
flera specialmottagningar med särskilt fokus på Myosit, SLE, Sclerodermi och Ehler
Danlos diagnostik. Samverkan med Neurologkliniken, Lungmedicinska kliniken
och Njurmedicinska sektionen på Medicinkliniken utvecklas ständigt. Detta underlättas av att ett sjukhus av vår storlek
erbjuder många möjligheter i form av korta kontaktvägar. En fullt utvecklad multi-

MÅNADENS REUMATOLOGENHET

vård från omkringliggande landsting men
främst försörjer vi landstingets egna invånare. Samverkan med Barnkliniken och
Karlskoga och Lindesbergs lasarett är
en förutsättning för detta. Det så kallade
”sjukhuset på tre ben” kommer att garantera våra invånare en god vård med hög
kvalitet långt in i framtiden. Och vår syn
på framtiden är ljus, våra förutsättningar
är de bästa och vår inställning likaså.
Per Salomonsson

Verksamhetschef
Sara Magnusson-Bucher

ST-läkare

FAKTARUTA
Sjukhuset sett från Svartån. Reumatologiska kliniken finns på 4:e våningen.

modal Tidig artrit-mottagning finns sedan
länge. Våra sjuksköterskor är i startgroparna för att bli specialsjuksköterskor och
bedriver idag avancerat självständigt omhändertagande i öppenvård. Tillgängligheten är god. Mina Vårdkontakter är ett
verktyg vi använder fullt ut vilket underlättar för våra patienter – oftast yrkesverksamma och upptagna av annat än sjukdom
– att komma i kontakt med oss. Vi har på
eget initiativ börjat använda LEAN som en
modell för verksamhetsutveckling. På ett
halvår har vi utplånat köerna till nybesök
vilket är en positiv erfarenhet som vi använder oss av när vi nu börjar ta oss an andra svårigheter. På ett sätt som säkert är
välbekant för reumatologer används teamarbete i alla sammanhang, alltid med patienten i fokus. Det är roligt att vara läkare
när allt detta fungerar!
Örebro Läns Landsting har till fullo insett potentialen i de biologiska läkemedlen. Vi upplever inte några hinder för att
ge alla patienter den behandling vi anser

att de behöver. Detta är ett förtroende från
sjukvårdshuvudmannen som vi är mycket måna om att förvalta. På våra veckovisa
läkarmöten diskuteras läkemedelsfrågor,
våra slutenvårdspatienter och intressanta
eller svårbedömda patientfall. Varje vecka
har vi internutbildning. Vi eftersträvar att
dela kunskap och ansvar, att arbeta tillsammans helt enkelt.
Våra lokaler är moderna och ljusa, inrymda i det vackra M-huset som byggdes
1992. Sjukgymnastiken är lokaliserad till
samma hus liksom vårdenheten 82 där vi
har våra slutenvårdsplatser.
Stolt historia följs av framtidstro

Reumatologiska kliniken i Örebro har en
stolt historia som en av de första och ursprungligen största reumatologiska klinikerna i Sverige. Kliniken bildades 1966
med Per-Olof Gedda som klinikchef. Då
var upptagningsområdet Örebro, Värmland, Sörmland och Västmanland. Idag
tar vi hand om en del högspecialiserad

Anställda: 7 specialistläkare, 2 ST-läkare
samt en vikarierande underläkare (snart
ST). Totalt har kliniken 28 anställda.
Sjukgymnaster och slutenvårdspersonal
tillkommer till detta, då de är anställda
på andra administrativa enheter.
Upptagningsområde: Örebro Läns
Landstings 280 000 invånare samt även
viss del av patienterna från omkringliggande landsting.
Slutenvård: 3 vårdplatser för 7 dygns
vård, 7 vårdplatser för 5 dygns vård.
Dessa fördelas med 7 platser för utredning och behandling samt 3 för rehabilitering. 330 vårdtillfällen per år med en
meddelvårdtid på 9 dagar.
Poliklinisk verksamhet: 3000 läkarbesök på mottagningen, 800 sköterskebesök och 1300 besök till arbetsterapeuter
och kuratorer. Flertalet specialmottagningar och Tidig artrit-mottagning. En
plats på vårdenheten för polikliniska behandlingar som också ges på Aferesen.
SPUR-inspekterad 1998 och 2007, goda
betyg. Planeras för ny inspektion framöver. ST-utbildningen på USÖ har fått det
bästa omdömet i landet och AT har placerat sig på 10 i topp på SYLFs AT-ranking flera år i rad.
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POSITIVA
RESULTAT

POSITIVA
RESULTAT

RF+
aCCP+
• 3–5 gånger bättre effekt hos seropositiva patienter
jämfört med seronegativa1,2
• Behandling var sjätte månad fram till remission för
effektivare sjukdomskontroll3
• Signifikant större sänkning av DAS28 jämfört med
byte till alternativ TNF-hämmare4

SE.MRA.1102;2

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

HISTORIA MED IDO Biologiska läkemedel

Historiken bakom

biologiska läkemedel, del 2
Biologiska läkemedel med andra verkningsmekanismer:
IL-1 blockad, B-cell depletion
Egentligen var det klart redan från första början: inte alla som lider av RA förbättrades med
anti-TNF-behandlingar. Många kliniska prövningar visade att 30–40% inte nådde upp till
den så hett eftertraktade ”ACR20”-responsen, även om vi ofta undrade vad det där med
ACR20 stod för, egentligen. Men så räknade man fullt ut med att andra biologiska läkemedel, med mekanismer helt olika från TNF-blockad, skulle kunna komma till undsättning
av dessa hård drabbade individer. Man utvecklade nya biologiska läkemedel baserade på
antagonism mot interleukin-1 och interleukin-6, på B-cell depletion eller T-cell nedreglering, och även mycket annat. Men just dessa fyra exempel har sedermera blivit en del av
den reumatologiska vården, fastän på lite olika sätt och kanske inte i alla fallen helt enligt
förväntningarna.

H

ur kom man på de här behandlingsalternativen, var kom läkemedlen ifrån, och hur gick det
sedan med denna utveckling? Här fortsätter berättelsen om den stora förändringen
inom reumatologin som skedde när biologiska läkemedel gjort sitt inträde i kliniken.

1. IL-1 blockad

Den forskare som bidragit mest till detta var Charles Dinarello som då arbetade
på National Institutes of Health i USA,
och som under några decennier ledde fältet med en omfattande karakterisering av
IL-1 samt många andra cytokiner. Han är
en av världens mest citerade forskare och
har flerfaldigt prisbelönats, bland annat
med det ”andra Nobelpriset” – Crafoordpriset år 2009.

Utvecklingen av anti-TNF-läkemedel gick,
som vi såg i förra episoden, på högvarv under 1990-talet, men det var långt ifrån den
enda satsningen på biologiska läkemedel.
Inte heller var det från början helt självklart att just anti-TNF skulle bli framgångsrikt. Det första biologiska läkemedel
som hade testats mot RA, anti-CD4, hade
i första början visat lovande resultat men
ändå slutat med besvikelse.
Sett ur ett mer vetenskapligt perspektiv var det inte heller helt bestämt att just
TNF skulle spela den viktigaste rollen i att
driva den patologiska processen i synovian, som utgör den patologiska basen för
reumatoid artrit. TNF hade visserligen påvisats i den inflammerade synovian, men
studier av bland andra Ulf Anderson på
Karolinska Institutet visade att enbart en
mycket liten del av synovialcellerna producerar detta ämne. Ett annat cytokin var
däremot mer tydligt överrepresenterat:
interleukin-1. Detta var faktiskt det första
cytokinet, upptäckt och välkarakteriserat
innan begreppet ”cytokin” överhuvudtaget fanns.

Det var dock inte han utan andra forskare
som upptäckte att det även finns en naturlig förekommande antagonist som har en
viktig roll i att reglera den inflammatoriska processen, IL-receptor-antagonist eller
IL-1RA. Den viktiga roll som IL-1 onekligen har i den autoimmuna processen vid
RA, och det faktum att IL-1RA är en mycket effektiv och helt specifik hämmare av
IL-1, gjorde att många och inte minst Dinarello själv trodde att denna specifika antagonist skulle vara en utmärkt behandling
mot RA. Det trodde även företagsledningen på Amgen, ett av världens ledande bioteknologiföretag, som köpte rättigheterna
till den rekombinanta formen av IL1-RA
och började dess utveckling som läkemedel under det generiska namnet anakinra.
De satte igång ett stort fas 1–3 utvecklingsprogram som bekräftade goda effekter enligt gängse utvärderingarna: ACR20,
50, och 70. Studierna hade kommit igång
lite trögt – under gång fanns det vissa
praktiska problem med produktionen –
men så småningom kom ett godkännande
för anakinra som antireumatisk behand-

Prof. Charles Dinarello, far (eller fadder?)
till IL-1

The Crafoord Prize in Polyarthritis 2009
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Crafoord Prize in Polyarthritis
2009 jointly to Charles Dinarello, University of
Colorado School of Medicine, Denver, USA, Tadamitsu Kishimoto, Graduate School of Frontier
Biosciences, Osaka University, Japan and Toshio
Hirano, Graduate School of Medicine, Osaka
University, Japan, “for their pioneering work to
isolate interleukins, determine their properties
and explore their role in the onset of inflammatory diseases”.
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» Samtidigt så visade det sig att preparatet kunde orsaka kraftiga kutana reaktioner vid
injektionsstället hos ett flertal patienter, och det faktum att Kineret behövde injiceras
dagligen bidrog onekligen till tämligen begränsade framgångar för detta första ickeanti-TNF biologiska läkemedel. «
ling under namnet Kineret, bara några år
efter de första anti-TNF-medlen. Förväntningarna var högt satta och det brast inte i
marknadsföreningen heller, men de första
erfarenheterna med läkemedlet var inte i
riktigt paritet med vad man hade hoppats
på – varken medicinskt eller kommersiellt. Man noterade ganska omgående att
de kliniska förbättringarna med medlet
inte nådde upp till samma dignitet som
man hade sett med Enbrel och Remicade.
Samtidigt så visade det sig att prepara-

tet kunde orsaka kraftiga kutana reaktioner vid injektionsstället hos ett flertal
patienter, och det faktum att Kineret behövde injiceras dagligen bidrog onekligen
till tämligen begränsade framgångar för
detta första icke-anti-TNF biologiska läkemedel.
Med facit i hand kan man undra huruvida förväntningarna inte var aningen
för högt satta: IL-1 var ju innan begreppet interleukin ännu introducerats, känt
inom immunologin som det endogena pyrogenet, dvs. det feberalstrande ämnet, av
vilket nanogrammängder framkallar hög
feber. Men feber är inte ett typiskt symtom vid RA! Ett sådant enkelt resonemang
håller dock sannerligen inte alltid. Det är
också rimligt att påminna om att kliniska
prövningar ändå visade på en god effektivitet för anakinra, och det är inte helt
omöjligt att den praktiska aspekten, nämligen den dagliga injektionen, var den mer
avgörande negativa faktorn som bidrog till
att medlet inte blivit ett i praktiken viktigt
antireumatiskt preparat.
Men hur det än var med den saken, sisådär två år efter dess ”lansering” var det
tämligen klart att Kineret måste betraktas som litet av ett misslyckande. Flera
experter undrade om det möjligen var
så att anakinra inte var en tillräcklig effektiv hämmare av IL-1, att det kanske
brast på den punkten. Detta skulle ju i sin
tur innebära att andra, mer effektiva IL1-blockerare kunde utvecklas. Ett gott vetenskapligt argument för denna syn var
att anakinra som sagt inte blockerar själva
IL-1 utan i stället fäster sig vid, och blocke-
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rar, IL-1-receptorn. Men på en cellyta finns
tusentals receptorer, och det visar sig att
även om man blockerar 90% av dessa kan
ändå cellen aktiveras genom de kvarvarande 10%. Med andra ord, blockad av en
receptor ställer mycket högre krav på läkemedlets farmakologi än vad cytokinblockad i sig gör.
Men då kom en oväntad utveckling: det

visade sig att anakinra var utomordentligt
effektiv vid behandlingen av vissa mycket
sällsynta syndrom karakteriserade av hög
feber, såsom Muckle-Wells syndrom, en
mycket allvarlig medfödd sjukdom som
leder till att spädbarn utvecklar skyhög
feber, hudutslag, artriter, lymfadeniter
m.m. Sjukdomen var mycket svårbehandlad och hade en ytterst dålig prognos. Den
genetiska orsaken till denna sjukdom har
sedermera kartlagts och den består av en
oförmåga att behärska produktionen av
IL-1. En stor del av barnen med detta tillstånd blev närmast botade under behandling med anakinra, vilket i sin tur bevisar
flera saker:
– att utveckling av läkemedel mot vanliga sjukdomar även kan leda till mycket
viktiga behandlingsvinster vid sällsynt
sjukdom,
– att sådan utveckling är mycket svår att
förutsäga,
– och att anakinra faktiskt är en mycket bra blockerare av aktiveringen av IL-1!
Och var står IL-1-antagonism då i dagens

läge? Det har helt riktigt blivit en mycket
viktig pelare för behandling av de mycket
sällsynta febrila syndromen hos barn, och
även – dock i mindre utsträckning – hos
vuxna med till exempel Adult Still’s sjukdom (AOSD). Andra IL-1-antagonister har
också utvecklats. I USA finns sedan några
år rilonacept (Arcalyst) vilket är godkänt
för behandlingen av cryopyrin-associerade periodiska (feber)syndrom (CAPS) till
vilken grupp även Muckle-Wells syndromet räknas. Så vitt jag vet finns detta ännu
inte tillgängligt i Sverige. Det gör däremot
kanakinumab (eller canakinumab som i
USA; Ilaris) med samma indikation.

Båda dessa medel har minst en stor
fördel jämfört med Kineret: de kan ges
mycket mera glest, t.ex. ges Ilaris subkutant var 8:e vecka. De har också en enorm
nackdel: priset. Medan Kineret ligger på
ungefär samma nivå som TNF-hämmarna har de nyare IL-1-hämmarna en flerfaldigt högre pris. Detta illustrerar att pris
inte nödvändigtvis har så mycket att göra
med produktionskostnad, men även återspeglar storleken på den patientgrupp som
läkemedlet är avsedd för. Tyvärr så leder
de här utvecklingarna till att kliniker har
mycket svårt att motivera att ”testa” sådana mediciner i svåra medicinska situationer där behandlingen skulle kunna ha en
positiv effekt som dock ligger klart utanför den formella indikationen. Intressanta
exempel på detta vad gäller IL-1-blockad
skulle inom reumatologin kunna vara att
behandla akut gikt – för vilket det nu finns
evidens genom flera studier – eller även
aggressiva former av artros, s.k. erosiv-inflammatorisk artros.
Allt som allt har utvecklingen av antiIL-1-preparat hittills bestått av smarta
vetenskapliga framgångar, ett marknadsmisslyckande, väldigt bra mediciner för
mycket små grupper patienter, intressanta och oväntade insikter, och just nu, litet
av en pattsituation i den fortsatta utvecklingen. Men fortsättning följer.

2. B-cell depletion – rituximab
Professor Jonathan Edwards vid University College London arbetade både kliniskt som reumatolog och som forskare
med ett laboratorium inriktat på B-cellbiologi. Som observant kliniker undrade
han vilken mekanism som skulle kunna
förklara det märkliga faktum att reumatoid artrit förutom synovialinflammation
även kan orsaka inflammationer i mycket
olika vävnader, bland dem ögonens yttre
hinnor, hjärt- och lungsäcken, stora nerver, och så vidare. Han var kritisk till hypotesen att autoimmunitet mot kollagen
typ II orsakar RA, för i så fall skulle in-

HISTORIA MED IDO Biologiska läkemedel

flammationer inträffa på helt andra ställen i kroppen, nämligen i lederna, öronen,
näsan, larynx och trakea, där typ II-kollagen finns – och jag måste nog tro att han
har rätt.

Men som ni förstår pratade VD:n om ”sitt”
rituximab, och reumatologen var undertecknad, och därmed bevisades att det
kan gå lång tid mellan att lansera en hypotes (rituximab effektivt mot SLE 1993) och
att testa den i kliniken (tillsammans med
Thorunn Jonsdottir och Iva Gunnarsson
år 2003) (och i övrigt så misslyckades alltså IDECs anti-CD4 då det visade sig vara
depleterande i alla fall…)

Dessutom har forskaren David Trentham i

Boston för länge sedan visat att autoimmunitet mot typ II-kollagen kan konstateras
hos patienter med relapserande polykondrit, och det är de patienter som helt riktigt
får inflammationer i just dessa organ. Men,
Jon Edwards kom på en bättre förklaring,
nämligen att en särskild sorts IgG-receptor som heter FcRγIIIa finns uttryckt i just
de vävnader som inflammeras vid artikulär och extraartikulär RA. Frågan blev då:
vad är det som aktiverar dessa receptorer
på ett persisterande, kroniskt sätt?
I mitten av 1990-talet trodde Edwards
sig ha hittat svaret: experiment i hans laboratorium talade för att reumatoida faktorer av IgG-isotypen (dvs. inte de vanliga
IgM- eller IgA-reumatoida faktorerna,
utan något udda och tämligen okända sådana) kan bilda små komplex som mycket
starkt aktiverar via FcRγIIIa och som dessutom kan leda till en fortsatt produktion av
just dessa reumafaktorer; med andra ord,
en sorts ond cirkel som skapas. Den hypotesen stöter på olika problem och kan idag
inte anses vara helt korrekt, men Edwards
var mycket motiverad att hitta en behandling som skulle kunna bryta denna onda
cirkel. Han insåg att det skulle kunna finnas en möjlighet att göra det med ett ganska nytt läkemedel: rituximab.
Rituximab, eller monoklonal anti-CD20

hade utvecklats av det lilla biotekföretaget IDEC i södra Kalifornien som en behandling mot B-cells-lymfom. Företaget
hade sedermera slagits ihop med Biogen
och byggt en allians med Genentech som
i sin tur förhandlade marknadsföringsrättigheterna i Europa till Roche. Rituximab registrerades år 1997 och visade sig
vara en riktig ”vinnare”. För låggradiga Bcells-lymfom fanns i princip ingen annan
behandling alls (eftersom sedvanlig kemoterapi inte ”biter”) och studier visade att
rituximab förlänger livet. Mer än så behövdes egentligen inte för att få så gott som
alla sådana lymfompatienter att komma
att behandlas med rituximab. Så småningom tillkom en rad utökade indikationer i
kombination med cellhämmande medel
vid mer aggressiva lymfomtyper, och rituximab är ännu idag ett av hematologivärldens viktigaste preparat.

Prof. Jonathan Edwards,
University College London

» Som observant kliniker
undrade Edwards vilken
mekanism som skulle kunna
förklara det märkliga faktum
att reumatoid artrit förutom
synovialinflammation även
kan orsaka inflammationer i
mycket olika vävnader. «
Ett litet sidospår: 1993 höll IDEC även
på med att utveckla en tänkbar ny behandling mot RA, nämligen en icke-depleterande form av anti-CD4, och för att leda
detta projekt ville man anställa en reumatolog. Projektledaren bjöd in en nybliven
specialist från Stanford på intervju som
helt riktigt besökte företaget i La Jolla och
han minns att detta var ett trevligt besök,
även om han så småningom tackade nej till
tjänsten (Stanford hade ett bättre förslag).
Men precis när intervjun var slut kom en
annan person in i rummet, som visade sig
vara VD för företaget. De småpratade en
liten stund, och så ställde VD:n denna fråga: om du hade ett biologiskt preparat riktat mot B-celler, skulle det kunna vara av
intresse inom reumatologin? Reumatologen funderade ett ögonblick och svarade
att det vore nog mest intressant vid SLE,
som ju har en stark koppling till autoantikroppar. Det hade inte slagit honom att
RA skulle kunna vara en sådan sjukdom.

Jonathan Edwards föreslog alltså att behandla RA med rituximab i syfte att helt
eliminera de IgG-RF-producerande cellerna och på så vis bryta den onda cirkeln
och, i princip, bota patienten. Mycket gehör för denna tanke fick han emellertid
inte. Men med en vis envishet som han
bär på i sin personlighet började han så
småningom testa ett behandlingsschema
som bestod av rituximab plus cyclofosfamid (Sendoxan) och kortikosteroider – intentionen var ju att eliminera B-cellerna
mycket ordentligt.
Så småningom började han rapportera
kliniska resultat med den här behandlingen: utav de första fem patienter som fick
kuren hade alla uppnått dramatiska förbättringar. Dessa resultat påminner alltså
om de första patienter som fick anti-TNF:
dels är resultaten mycket bra, dels kan man
med facit i hand säga att det är märkligt
hur bra medlet fungerade hos de första
patienterna – mycket bättre än vad som
sedermera skulle visa sig vara fallet i den
totala patientpopulationen. Observationella data har sina begränsningar…
Edwards resultat låg dock betydligt
sämre i tiden än Feldman och Mainis. Året
var nu 1998 och de stora studierna med
TNF-hämmare hade börjat utrapporteras. Godkännanden från myndigheterna
för Enbrel och Remicade var nära. Det var
få som intresserade sig för en sådan udda
tanke som att behandla RA med en B-cellriktad monoklonal antikropp. Det tog Edwards lång tid att övertala Roche att låta
honom behandla fler patienter med denna
kur, och kom så småningom att leda en ordentlig dubbelblind randomiserad klinisk
prövning där rituximab jämfördes med
placebo hos patienter som hade otillräcklig effekt med methotrexat, i tre varianter:
rituximab ges och MTX fortsättes, MTX
avslutas dvs. rituximab ersätter MTX, eller så avslutas MTX och patienten får både
rituximab och Sendoxan. Studien publicerades år 2004, och alla tre varianter var
klart bättre jämfört med att bara fortsätta
med MTX (plus placebo), men rituximab
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som monoterapi var aningen svagare, och kombinationen med
Sendoxan inte bättre än den så småningom mest använda varianten, nämligen med MTX.
Ytterligare några stora studier gjordes och rituximab blev god-

känd för behandling av RA år 2006. Detta var med andra ord en
överraskande och mycket spännande utveckling. För det första så
var rituximab alltså en ny biologisk behandling med en helt annan
mekanism än TNF-blockad. För det andra var det ett läkemedel
med en helt annan praktisk användning än gängse antireumatiska medel: en ”kur” som bestod av två infusioner och sedan en lång
period utan ytterligare doser. Men båda dessa nyheter hade även
sina nackdelar. Vad gäller doseringen var det mycket oklart hur
ofta man ska återbehandla och hur man kan veta det, och tyvärr så
saknades under en lång period bra studier för att svara på de mest
relevanta praktiska frågorna. Och vad det gäller att mekanismen
var en helt annan, så hoppades man naturligtvis på att detta skulle innebära att just den patient som inte svarat på anti-TNF skulle
svara extra bra på rituximab. Men det visade sig inte vara fallet,
utan snarare tvärtom.
Än idag finns det många oklarheter kring rituximabs verkningsmekanism, ”rätt” patient för medlet, och de praktiska aspekterna. Ett produktivt samarbete mellan europeiska register i form av
CERERRA-gruppen har dock kunnat ge vissa svar på sådana frågor, inte minst tack vara Katerina Chatzidionysious insatser vid
vår enhet.
Och hur gick det sedan för Jonathan Edwards? När han besökte

SRF vårmöte 2004 eller 2005 berättade han lite blygt för mig att
han höll på med något helt annat än reumatologi: han skulle, under
en ”sabbatical” utforska den neurologiska basen för medvetandet.
Och det gjorde han också, han skrev till och med en liten bok om
det som jag så småningom fick i present: ”How many people are
there in my head? And in hers?” (Imprint Academic Press, 2006).
Boken, som inte blivit en bestseller precis, har – så vitt jag kunnat
förstå – grundtesen att varje neuron i sig har ett medvetande, och
att vårt eget medvetande bara är en illusion skapat av att alla neuroner skriker högt om att få uppmärksamhet – eller något sådant.
Svårt att säga om det ligger något i detta, men eftersom hans första konstiga hypotes gav oss en helt ny behandling mot reumatoid
artrit är jag väl beredd att tro lite grand på den andra.
Sedan dess har Jon Edwards under en kortare period kommit
tillbaka inom reumatologin, för att sedermera låta sig pensioneras
– sist jag såg honom verkade han ytterst nöjd med den lösningen.
Referenser:
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Hawkins PN, Lachmann HJ, McDermott MF. Interleukin-1-receptor antagonist
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T

he aim of this thesis was to study
outcome and evaluation of rheumatological multidisciplinary
team rehabilitation programmes in patients with chronic inflammatory arthritis
(CIA); rheumatoid arthritis (RA), ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis and
other spondyloarthritides, and to analyse
health care utilization over the last decade
in patients with RA.

ther, out of three outcome measures used
to evaluate HRQoL, the Euroqol-5Dimensions (EQ-5D) performed as well as the
more extensive short form 36 health survey (SF-36) and Nottingham health profile
(NHP). Aerobic capacity did not correlate
to other measures of observed physical
functioning. It was highly responsive to
change.

In Study I the outcome of an 18 days outpa-

care utilization in patients with RA over
time. By using the Skåne Health Care Register we identified 3977 persons who had
been diagnosed with RA when consulting
health care during 1998–2001. Two referents from the general population per RA
patient were matched for age, sex, and area
of residence. The annual mean number of
hospitalizations and outpatient clinic visits 2001–2010 and the annual ratio (RA cohort/referents) were analysed.
The overall inpatient and outpatient
health care utilization was found to decrease in RA patients as compared to the
general population.

tient multidisciplinary team rehabilitation
programme in 174 patients with CIA was
analysed. The patients were evaluated preand post the rehabilitation programme and
4 and 12 months thereafter. Health related quality of life (HRQoL), general health
and aerobic capacity was significantly improved at the end of the rehabilitation programme and after 12 months.
In Study II 731 patients with CIA participated in different team rehabilitation
programmes in four European countries
and were evaluated pre- and post rehabilitation. Through analysis of covariance
we studied which patients improved the
most by team rehabilitation. Females experiencing more pain, fatigue and lower
psychosocial well-being improved most
in HRQoL. HRQoL for half of the patients
improved according to analysis of Minimal
Important Difference.
In Study III we analysed the validity and re-

sponsiveness of 15 standardized outcome
measures used to evaluate outcomes from
multidisciplinary team rehabilitation in
216 patients with CIA. According to our
linking of the outcome measures to the
International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) most ICF
components were reasonably well covered except environmental aspects. Fur-
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In Study IV we wanted to study health

To conclude, multidisciplinary team reha-

bilitation is beneficial for patients with CIA
with regards to HRQoL, general health and
aerobic capacity both short and long term.
Further, patients with more severe disease
consequences benefit most from rheumatological team rehabilitation.
When evaluating HRQoL in rheumatological team rehabilitation the commonly
used questionnaires EQ-5D, NHP and SF36, showed important differences in construct validity and responsiveness and are
thus not interchangeable.
Improving aerobic capacity is an important aspect of team rehabilitation not
covered by other outcome measures on
physical function and thus important to
evaluate.

Patients with RA have utilized less
health care during the last decade which
might be an effect of changing treatment
strategies.
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T

here is an increased risk for cardiovascular (CV) comorbidity
among patients with rheumatoid
arthritis (RA), with premature atherosclerosis, and a higher incidence of CV events,
compared with the general population.
Disease related factors add to the CV risk,
and interact with the traditional CV risk
factors. The underlying mechanism for
this is not completely understood. In active RA there is a loss of muscle mass and
an increase in body fat content. Production
of cytokines, i.e., adipokines, in the adipose
tissue could link the inflammation with
the CV system. Control of the inflammation has been suggested to modify the CV
risk in RA, and the recently introduced biological drugs, such as the tumor necrosis
factor inhibitors (TNFi), have opened up
new treatment opportunities. The aim of
this thesis was to evaluate aspects of the
interaction between inflammation and CV
comorbidity in RA using biochemical and
epidemiological methods.
Methods: In the first two studies, patients

with established RA were examined for
clinical disease activity, and blood samples
were analysed for cytokines and adipokines
using ELISAs and multiplex technology. In
Study I (n RA=23) anthropometric measurements were assessed and in Study II
(n RA=51) measurements of intima-media
thickness (IMT), and endothelial function (FMD). From a subgroup of patients
(Study II, n RA=13) samples of abdominal subcutaneous adipose tissue (SAT)
were analysed for content of adipokines.
In study III and IV associations between
treatment with TNFi and acute coronary
syndromes (ACS) were analysed using data
from the Swedish Rheumatology Register;
in Study III regarding early RA (n TNFi exposed=1,271, n bionaïve RA=4,729), and in
Study IV comprising patients with RA of
all stages (n TNFi exposed=7,213, n bionaïve RA=17,769) and with a matched general

population comparator cohort (n=32,161).
Associations between response to TNFi
therapy and risk for ACS in the early RA
cohort were evaluated in a nested casecontrol design (cases n=24, controls n=81).
Results: Serum levels of the cytokines/adi-

pokines interleukin-1 receptor antagonist
(IL-1Ra), IL-6, osteopontin, visfatin and
TNF were increased in patients compared
with controls (p≤0.001-0.036). The amount
of TNF receptor II extracted from SAT was
greater in patients (p=0.006). The serum
(s-) levels of IL-1Ra correlated with s-leptin (r=0.71, p≤0.001) and s-haptoglobin
in RA patients (r=0.56, p≤0.01). The result from a factor analysis indicated IL1Ra to be associated with both adipose
tissue and inflammation. Levels of s-visfatin (p=0.019) and s-IL-1Ra (p=0.023), respectively, were positively associated with
IMT independently of inflammatory activity and CV risk factors. PAI-1 and MCP-1
extracted from SAT showed inverse associations with IMT.
Patients with RA, whether exposed to
TNFi or bio-naïve, had a doubled risk for
ACS compared with the general population; HR 2.09 (95%CI 1.58-2.76) and 1.80
(1.49-2.17), respectively. No significant
associations between risk for ACS and
TNFi exposure were detected after adjustments; HR 0.80 (0.52-1.24) in early RA
and HR 1.08 (0.82-1.41) in RA of any duration. Furthermore, no association between
the risk for ACS and response to TNFi treatment in patients with early RA was observed, OR 1.5 (0.3-6.9).

associated with any modification of the
risk for ACS.
This thesis is based on the following studies:
I.

Ljung L, Olsson T, Engstrand S, WållbergJonsson S, Söderberg S, Rantapää-Dahlqvist
S. Interleukin-1 receptor antagonist is associated with both lipid metabolism and inflammation in rheumatoid arthritis. Clin Exp Rheum
2007;25:617-620.

II. Ljung L, Brink M, Söderström I, Karp K, Leirisalo-Repo M, Yki-Järvinen M, Bergholm R,
Rantapää-Dahlqvist S. Inflammatory markers
in serum and adipose tissue in relation to markers of sub-clinical atherosclerosis in rheumatoid arthritis patients. In manuscript.
III. Ljung L, Simard JF, Jacobsson L, RantapääDahlqvist S, Askling J, for the Anti-rheumatic Therapy in Sweden (ARTIS) Study Group.
Treatment with tumor necrosis factor inhibitors and the risk for acute coronary syndromes
in rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum
2012;64:42-52.
IV. Ljung L, Askling J, Rantapää-Dahlqvist S, Jacobsson L, for the Anti-rheumatic Therapy in
Sweden (ARTIS) Study Group. The risk of acute
coronary syndrome in rheumatoid arthritis in
relation to TNF inhibitors and the risk in the
general population; a national cohort study. In
manuscript.
Keywords: Rheumatoid arthritis, co-morbidity,
cardiovascular disease, atherosclerosis, acute coronary syndromes, adipokines, adipose tissue, tumor necrosis factor inhibition
ISBN: 978-91-7459-461-4

Conclusions: The results indicate that cytokines/adipokines may have a role in the
development of atherosclerosis in RA patients. A continuing increase in the risk
of ACS in RA compared with the general
population, despite modern therapeutic
strategies, was noted. Neither exposure
nor response to treatment with TNFi was
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ReumaKalender
2012

2013

4 oktober

SLE – modern behandling, diagnostik och
utredning
4–5 oktober, Rånäs slott, Rimbo

4 oktober	Eighth International Congress on
Spondyloarthropathies
4 oktober, Gent, Belgien
http://www.medicongress.com/sites/default/files/
congress_downloads/spondylo_1st_ann_lr.pdf
15 oktober

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

18 oktober

Höstkonferens
18–19 oktober, Stockholm
Program: www.svenskreumatologi.se/
hostkonferens-program_2012
Kontaktperson: ralph.nisell@karolinska.se

9 november

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

28 november

Riksstämman 2012
28–30 november, Stockholm

24 januari

Register- och riktlinjedagar
24–25 januari
Kontaktperson: inga.lodin@karolinska.se

28 januari

Inflammatoriska systemsjukdomar,
SK-liknande kurs
28 jan – 1 feb, Göteborg. Inbjudan kommer.

10 april

SRFs Vårmöte 2013
10–12 april, Linköping

12 juni	Eular Congress 2013
12–15 juni, Madrid
www.eular.org
16 september

Reumatologisk Farmakoterapi, SK C-kurs
16–20 september, Lund
Kontaktperson: bengt.mansson@med.lu.se

14 oktober

Inflammatoriska Systemsjukdomar, SK B-kurs
14–18 oktober, Uppsala
Kontaktperson: pia.fredriksson@akademiska.se

Information/program/inbjudan återfinnes i Reumakalendern på www.svenskreumatologi.se

Pottholtz funderingar
enligt Tomas Weitoft
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It’s time to
change your
ideas about
ORENCIA !
®

Similar short-term efficacy
compared with other
biologics1-4
Favourable maintenance
of long-term efficacy4
A safety profile that seems
to be better than anti-TNFs
agents or rituximab, due to
lower occurance of serious or
other infections3,4

www.orencia.se
www.orenciapatient.se
ORENCIA® (abatacept) 250 mg pulvER tIll kONCENtRAt tIll INfusIONsvätskA, lösNINg
Indikation: Reumatoid artrit – ORENCIA® i kombination med metotrexat är indicerad för behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter som svarat otillräckligt på tidigare
behandling med en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs), inklusive metotrexat (MTX) eller en TNF-hämmare. Vid kombinationsbehandling med abatacept och
metotrexat har reduktion av progressiv leddestruktion och förbättring av fysisk funktion påvisats. Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit – ORENCIA® i kombination med metotrexat är indicerad för
behandling av måttlig till svår aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit (JIA) hos pediatriska patienter från 6 års ålder och uppåt som svarat otillräckligt på andra DMARDs inklusive åtminstone en TNFhämmare. ORENCIA® har inte studerats hos barn under 6 år. kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Allvarliga okontrollerade infektioner, som sepsis
och opportunistiska infektioner. förpackning: En injektionsflaska med 250 mg pulver och en silikonfri spruta. Ytterligare information: ORENCIA® är receptbelagt och förmånsberättigat. För fullständig
information och pris, se www.fass.se. Baserad på produktresumé: 15 mars 2012.

www.bms.se
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Snabb respons.
Snabbt beslut.
Snabb respons vid behandling av RA
predikterar bättre resultat på längre sikt1,2
Med Cimzia visar sig den kliniska effekten
redan inom de första 12 veckorna3
… därför är det möjligt att med Cimzia
snabbt fatta beslut om fortsatt behandling3

Cimzia® (certolizumab pegol) Cimzia 200 mg injektionsvätska, lösning, (Rx, F) Farmakologisk grupp: Immunsuppressiva medel, TNFalfa hämmare. ATC kod: L04AB05. Indikation: Cimzia, i kombination med metotrexat (MTX), är indicerat för behandling av måttlig till svår
aktiv reumatoid artrit (RA) hos vuxna patienter när behandling med sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD) inklusive
metotrexat är otillräcklig. Cimzia kan ges som monoterapi vid intolerans mot metotrexat eller om fortsatt behandling med metotrexat är
olämplig. Beredningsform och förpackning: Injektionsvätska, lösning, 200mg/ml i förfylld spruta. Varje förpackning innehåller 2 sprutor à
1ml. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Aktiv tuberkulos eller andra svåra infektioner
såsom sepsis eller opportunistiska infektioner. Måttlig till svår hjärtsvikt (NYHA klass III/IV). Datum för översyn av produktresumé 20111121.
För fullständig information, varningsföreskrifter och aktuella priser se www.fass.se.
1. Gülfe A et al. J Rheumatology 2009;36:517-21
2. Aletaha D et al. Arthritis & Rheumatism 2007;56(10):3226-35
3. Cimzia produktresumé
4. Smolen JS et al. Ann Rheum Dis 2010;69:964-75

UCB Pharma AB, Stureplan 4c, 114 35 Stockholm, tel. 040-29 49 00.
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… och därmed följa de nya
rekommendationerna från EULAR4

