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REDAKTÖRENS RAD · Tomas Bremell

Redaktören har ordet
Nu har vi redan kommit till nr 4/2014 av
ReumaBulletinen trots att det bara är
vår. Detta beror bla på att Nr 2 utgavs
enkom till Reumadagarna i Örebro och
att vi startat ReumaBulletinen VETENSKAP som med sitt andra nummer blev
nr 3/2014. Inger Gjertsson och medarbetare har redan fått ett fint och rikt
innehåll i RB VETENSKAP med material
som inte finns i vanliga ReumaBulletinen. Jag tolkar den ökade och varierade tidskriftsutgivningen som ett styrkebesked från svensk reumatologi.

D

etta nummer har flera större teman.
Reumadagarna 2014 som arrangerades i Örebro 1-4 april skildras utförligt i ett reportage av Helena Nordlund.
Fantastiskt att vi har hela 95 abstracts på
mötet – det är det nog inte många specialiteter som slår. Traditionen från Riksstämman med mest abstract av alla står sig alltså med råge. I artikeln visas på våra många
pristagare, intressanta diskussioner om nya
behandlingsmetoder, och spännande Nanna Svartz-föreläsare. Örebroklinikens engagemang lyste fram ordentligt också.
Dagarna i Örebro visade också att vi hela
tiden tittar framåt med stor tillit till den pågående biologiska revolutionen.
Den årliga bemanningsenkäten redovisas
i såväl tabell, kommentarer som stapeldiagram. Vi ser att antalet ST-läkare ligger relativt stabilt runt 90 medan antalet nya specialister under de senaste 5 åren legat runt
i genomsnitt 20. Länssjukhusen har fortsatt
god rekrytering – vi ser flera länssjukhus
med fler än sex specialister.
Ett ytterligare tema är Inför SCR 2014. I
detta nummer fullbordas serien om reu-

”Ett styrkebesked från
svensk reumatologi”
matologi i Norden med Tom Petterssons
bidrag från Finland. Omslagsbilden föreställer ju Reumatikersjukhuset Heinola
från 1950. Detta sjukhus hade världsrykte
på 60-70-talen med sin moderna reumarehabilitering, reumakirurgi och dåtidens
allt mer ökande läkemedelsbehandling. Allt
redovisat i vetenskapliga artiklar och symposier. Nu har utvecklingen sprungit ifrån
sådana riksenheter och behandlingen har
förändrats i grunden. Sjukhuset är nedlagt.
En parallell kan dras till nedläggningen av
Spenshult under detta år. I ett kommande
nummer kommer vi att berätta Spenshults
historia. Den nya reumatologin i Halland
efter Spenshults nedläggning 140630 skildras av Annika Teleman.
Kortisonets fascinerande historia skildras
av Ingrid Lundberg och Lars Klareskog. De

presenterar bl.a. den vetenskapliga utvecklingen av kortison från 1929 till Nobelpriset
1950 med en inblick i Nobelarkivet.
ST-sidor med ST-krönika av Anders Lind
om randning och även en artikel av Agneta
Uddhammar och Tomas Husmark (Socialstyrelsens externa granskare av specialistansökningar i reumatologi) om hur man bäst
sköter sin ansökan om specialistkompetens
så att den processas så snabbt som möjligt.
Därutöver har vi ledare, brev från vetenskaplige sekreterare och utbildningsansvariga. Artikel om Levnadsvaneprojektet, Ur
vardagen – fallpresentation, Ioannis omtyckta krönika, ST-cartoonen kallar vi nu
för Katerinas Cartoon (man är inte ST-läkare så många år). Vidare finns avhandlingsabstract och mötesreferat från ett symposium om klinisk terapi vid inflammatorisk
sjukdom.
Välkomna till ett nytt nummer av ReumaBulletinen att ha i hängmattan och på
stranden. Nästa nummer, dvs nr 5/2014, har
manusstopp 31 augusti och kommer således i brevlådan runt 1 oktober. Det nummer
kommer att ha ST-tema. Trevlig sommar!
TOMAS BREMELL
Redaktör
Antagna vid styrelsemötet 2014-03-07
Nya medlemmar:
Robin Kahn
Johanna Dahlqvist
Emma Grenholm
Mihaela Dalina Florea
Sara Linder
Åsa Marmstål
Paolo Bonazza
Abdalla Elkhalifa
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FRÅN STYRELSEN · Ralph Nisell

En händelserik vår
inom Reuma-Sverige
I Skandinaviens huvudstad och geografiska mittpunkt (dvs Stockholm!?) har
nyligen den sista snön smält, fastän
det var ju inte så mycket av den varan i år, gräset är redan ovanligt grönt,
golfklubborna har plockats fram ur
vinterförvaringen och dammats av
tillsammans med cykel-kortbyxorna,
Reumadagarna i Örebro har passerat,
liksom nu även påsken. Och det har hittills varit en händelserik vår inom Reuma-Sverige och därmed förstås även
för oss inom Svensk Reumatologisk
Förening (SRF). Jag vill börja med att
rikta ett stort tack till Reumatologkliniken i Örebro, arrangörerna, sponsorerna och givetvis även alla deltagare
på Reumadagarna i Örebro, vilka tillsammans gjorde att dessa Reumadagar
blev mycket lyckade, det är åtminstone
min spontana uppfattning och känsla
då jag lämnade Örebro full av energi,
inspiration och framtidstro för svensk
reumatologi.

D

et var första gången vårt svenska
Reumatologi-möte var så pass långt
som fyra dagar (men egentligen är
det tre dygn, start tisdag lunch och slut fredag lunch) och vi har givetvis varit fundersamma på hur uppslutningen och uppfattningen skulle bli.
En mer objektiv utvärdering pågår vilket
givetvis blir av värde inför nästa års Reumadagar som då går av stapeln första veckan
i september (v 36) i sensommarvackra Tylösand utanför Halmstad. Förhoppningsvis
kan vi då slå rekord igen och locka ännu fler
deltagare.
Årsmöte under Reumadagarna
Men innan dess kommer SRFs årsmöte
2014 att hållas i samband med Riksstämman (som brukligt är) men fr o m 2015
hamnar årsmötena istället under Reumadagarna. De nya kommande reumatologiska årshjulen med våra ändrade mötestider mm innebär att den reumatologiska
”Höstkonferensen” flyttas till Register- och
Riktlinjedagarna som därmed byter namn
till ”Utvecklingsdagarna” som då följaktligen hamnar i slutet av januari. För den som
vill begrunda årshjulen mer i detalj och
redan nu lägga in mötena i sin egen almanacka hänvisas till SRFs hela tiden levande
hemsida under fliken ”Kalender” (www.
svenskreumatologi.se/kalender).
4
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”Nu finns det energi,
inspiration och framtidstro
för svensk reumatologi”
Almedalen
Nu närmar sig sommaren och det kommer
även i år bli spännande i Almedalen, förmodligen ännu mer intensivt än föregående
år, valår som det är denna gång. Det innebär
förstås att politikerna än mer vill visa upp
sig och aktivt delta i debatterna. Också i år
blir det ett seminarium för SRF tillsammans
med Reumatikerförbundet, och det är fjärde året i rad. Vi fortsätter på temat nationella riktlinjer och dess betydelse för att uppnå en jämställd och kunskapsbaserad vård
i hela landet. Vi utmärker oss inom SRF på
ett positivt sätt med detta Almedals-samarbete med sveriges största patientförening. Ekvationen 1+1 = 4 kan illustreras med
SRF + RF = SRRFF = S2R2F = 4 SRF, dvs
fyrdubblad styrka. Denna avancerade matematiska ekvation bevisar således att vi
tillsammans blir dubbelt så starka dubbelt
om, och vår röst hörs högt och långt inom
Sverige.
Fortbildning
I denna ledare vill jag även passa på att
nämna fortbildningsfrågan för oss läkare
och reumatologer. I och med det nya LIF
avtalet kommer läkemedelsföretagen fr o m
2015 inte på samma sätt som tidigare kunna
hjälpa till med finansiering av deltagande
på internationella kongresser såsom Eular,
ACR, mm. Förutsättningar för fortbildning

är arbetsgivarens ansvar och det ska därmed finnas både budget och tid för detta.
Kreativa lösningar kommer förmodligen att
behövas i strama landstingsekonomi-tider.
I Fjällbacka i början av juni har SRF styrelse bjudit in att träffa våra norska kollegor
för att diskutera bland annat fortbildningsfrågor. Norge ligger före oss och har kommit en bra bit på väg med denna utmaning.
Sedan kommer det även i september finnas
fina möjligheter att interagera nordiskt i
samband med Scandinavian Congress of
Rheumatology som var 10:e år hålls i Sverige, och nu denna gång den 20-23 september
i Stockholm, dvs Skandinaviens huvudstad
och mittpunkt (åtminstone enligt SRFs
ordförande, dock lite osäkert om alla håller
med om detta ...).
Programmet, där även fortbildningsmoment ingår, ser mycket spännande och lovande ut och jag är övertygad om en god
uppslutning med mycket bra, utbildande
och utvecklande dagar i september.

Vårhälsningar!
RALPH NISELL
Ordförande SRF

FRÅN STYRELSEN · Christopher Sjöwall

Hög vetenskaplig intensitet
under Reumadagarna!
När dessa rader formuleras har några
veckor passerat sedan Reumadagarna
i Örebro avslutats. Glädjande kan vi
konstatera att inget vårmöte eller Riksstämma tidigare tilldragit sig lika stort
intresse, åtminstone sett till antalet besökare och inlämnade abstractbidrag.
Min föregångare Anna Rudin, utbildningsansvariga i Svensk Reumatologisk
Förenings styrelse samt Örebros lokala
organisationskommitté och kommittén
för det parallella mötet, som tillsammans hjälpts åt att sätta samman det
intressanta programmet, är de som i
första hand ska ta åt sig äran.

R

edan inledningstalaren Ulf Ellervik
angav på ett fängslande och mycket
underhållande sätt den vetenskapliga tonen under sin föreläsning ”Konsten att
njuta av kemi”. Senare under tisdagens program kunde man ta del av föreläsningar av
två mycket framgångsrika kvinnliga amerikanska forskare inom två olika fält av reumatologin. Först beskrev 2013 års Nanna
Svartz-föreläsare Carol Langford de senaste årens framsteg inom forskningen kring
jättecellsarterit. Därefter följde 2014 års
Nanna Svartz-föreläsare Betty Diamond
som på ett inspirerande sätt berättade om
sin SLE-forskning och patogenetiska mekanismer bakom CNS-engagemang. Ett stort
tack till sponsorerna MSD, UCB, GSK och
Roche som möjliggjorde Nanna Svartz-föreläsningarna!
All time high
Alldeles särskilt glädjande var att antalet
vetenskapliga abstractbidrag i år slog ”all
time high”. Uppslutningen var som vanligt
god under abstractsessionen med bidrag
utvalda för muntlig presentation, liksom
på den efterföljande postervisningen under onsdagsförmiddagen. Årets inskickade
bidrag höll generellt sett hög kvalitet. Pris
för bästa abstract tillföll Andreas Fasth, Karolinska Institutet, samt Niklas Hagberg,
Uppsala universitet. Elisabeth Arkema, Karolinska Institutet, Valgerdur Sigurdardottir, Falu lasarett, Maria Bergquist, Göteborg
& Uppsala, Annica Andersson, Sahlgrenska
akademien, Anna Södergren, Umeå universitet samt Anette Sverker, Linköpings
universitet mottog utmärkelser för fina
posterpresentationer. Ett stort grattis till
samtliga!

”Tack för allt engagemang”
Pfizers stora forskningsstipendium utdelades i år för sista gången. En kommitté av internationellt erkända forskare inom reumatologi utsåg Professor Lennart Jacobsson,
Sahlgrenska akademien, till 2014 års mottagare av detta prestigefyllda stipendium.
Lennart erhöll priset för en imponerande
bred vetenskaplig produktion inom områden som reumatoid artrit, Sjögrens syndrom, spondylartriter och vaskulit. MSDs
Reumatologistipendium delades i år mellan
Helena Forsblad d’Elia, Sahlgrenska akademien, och Roger Hesselstrand, Lund. Stort
grattis till alla pristagare!
Stipendier till yngre forskare
Syftet med flera av de stipendier som SRF
delar ut till yngre forskare är att stimulera
och belöna framsteg samt att möjliggöra
fortsatta forskningsprojekt. Detta utmärker i allra högsta grad Pfizers pris till yngre
forskare, Pfizers pris för samarbetsprojekt
samt Abbvies stipendium för yngre forskare. Pfizers pris till yngre forskare gick i år
till Kristoffer Andreasson, Lund, för forskning inom systemisk skleros. Pfizers pris
för samarbetsprojekt mottogs av Alf Kastbom, Linköping, för nydanande projekt om
slemhinneimmunologi. Abbvies stipendium för yngre forskare tillföll Lena Björkman, Sahlgrenska akademien, samt Paulius
Venalis, Karolinska Institutet. Stort grattis
till alla vinnare!
Muntliga sammanfattningar
Det senaste årets nydisputerade forskare

inom reumatologi fick chans att muntligt
sammanfatta sina avhandlingar under onsdagseftermiddagen. Därefter följde SRF:s
föreningsmöte under vilket bland annat de
uppdaterade riktlinjerna klubbades.
Programmet under torsdagen innehöll tre
temasymposier (tyrosinkinashämmare, polymyalgia reumatika/temporalisarterit samt
SLE-behandling) med flera inbjudna föreläsare utan bakgrund inom reumatologi. Tanken var att ge åhörarna en ”state-of-the-art”-föreläsning, men även att
belysa senare års nyvunna kunskap inom
respektive område. Glädjande fanns många
åhörare kvar även under fredagens program som sammansatts SRF:s utbildningsansvariga. Här kunde man ta del av vitt
skilda ämnen som IgG4-syndrom, modern
SLE-behandling, rituximab vid behandling
av systemisk vaskulit samt nya biologiska
terapier.
Reumadagarna i Halmstad 2015
Slutligen vill jag från SRF:s sida passa på att
tacka för allt engagemang från föreläsare,
sponsorer (Janssen, Pfizer, Abbvie, MSD,
Roche, UCB, BMS och GSK) och utställare,
samt inte minst Malmö kongressbyrå. Med
ett nytt mötesformat där vi förflyttat det
vetenskapliga programmet med abstractpresentationer från Riksstämman till Reumadagarna, och dessutom förlängt mötet
med ytterligare en dag ( jämfört med tidigare vårmöten), finns givetvis mycket att
utvärdera och förbättra. Styrelsen kommer
under våren att sammanställa deltagarnas
synpunkter och ta dessa i beaktande inför planeringen av 2015 års Reumadagar i
Halmstad.
Flera kongresser under året
Härnäst kommer jag att besöka den europeiska SLE-kongressen i Aten under slutet
av april. Jag vet att många även har siktet
inställt på Eular i Paris under början av
juni. Jag vill även flagga för att Scandinavian Congress of Rheumatology i år hölls
i Stockholm den 20-23 september. Längre
fram i höst väntar Cutting Edge i Lund och
Riksstämman, där SRF även i år kommer att
stå för flera programpunkter.

CHRISTOPHER SJÖWALL
Vetenskaplig sekreterare
christopher.sjowall@liu.se
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FRÅN STYRELSEN · Yulia Stennikova och Ann Knight

Rapport från
utbildningsansvariga
Det och ovan nämnd omorganisation kan
leda till ett mer begränsat utbud nästföljande år.
I väntan på besked från Socialstyrelsen
avseende våra SK-kurser fortsätter vi i styrelsen tillsammans med studierektorer att
arbeta fram förslag på kursplan för de närmaste åren för att tillgodose behovet.

I detta nummers utbildningsspalt vill vi
i första hand uppdatera er om den aktuella situationen med SK-kurser. Den
har varit turbulent och fortfarande råder stor ovisshet om hur kurserna kommer att arrangeras framöver.

S

om ni alla vet övertog Socialstyrelsen
ansvaret för SK-kurserna den 1 januari
2013. Inför detta övertagande reviderades också föreskrifterna om läkarnas ST.
Det nya som infördes är:
•
•
•

Stärkt kompetens avseende läkemedel
för läkare under ST
Beroendemedicin ny specialitet
”Kursämnen under ST” det vill säga
genomgång och strukturering av alla
specialiteters kursämnen till innehåll,
syfte och möjlighet att kurs delas av
flera specialiteter

Dessutom har en ny kursdefinition införts:
Strukturerad utbildningsaktivitet som utgår från uppställda utbildningsmål. Kan
inkludera webkurs, och flera andra aktiviteter men kräver intyg på uppnådd kompetens.
Inför kursåret 2014 tecknade Socialstyrelsen avtal endast med statliga aktörer, som
universitet, på grund av tidsbrist orsakad av
de nya direktiven.
Upphandlingen av SK-kurser inför 2015
kommer att göras enligt lagen om offentlig
upphandling(LOU), vilket ger möjlighet
även för andra aktörer att arrangera kurser.
Socialstyrelsen fortsätter att ha övergripande ansvar för de kurser som staten finansierar och kommer att besluta vilka SK-kurser
som ska erbjudas.
Underlaget för anbud till nästa års SK-kurser kommer att annonseras under maj 2014
och anbudstiden blir drygt en månad. Det
innebär i praktiken att tidigast till hösten
får vi veta vilka kurser som blir aktuella för
reumatologins del.
Socialstyrelsen driver också ett annat projekt; utveckling av breda kursämnen, d. v. s.
förslag på kurser som är relevanta för fler
än en specialitet och som kan samköras.
Just nu ser det ut som endast den planerade SK-kursen Barnreumatologi kan föreslås
bli gemensam för oss och barnläkarna, vilket ju är helt naturligt.
Utbildningsansvariga tillsammans med studierektorer har utarbetat beskrivning av
6
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de ”Kursämnen” vi anser ska erbjudas ST
läkare i reumatologi, när under ST de ska
infalla och vilka som i första hand rekommenderas.
Listan över kurser ser ut som följer, varav
kurs 1-6 är rekommenderade och 7-10 Övrigt:
1. Artritsjukdomar
2. Inflammatoriska systemsjukdomar
3. Reumatologisk farmakoterapi
4. Reumatologisk immunologi
5. Akutmedicin
6. Ovanliga reumatologiska systemsjukdomar
7. Bild och funktionsdiagnostik
8. Muskuloskelettalt ultraljud
9. Barnreumatologi
10. Differentialdiagnostik
2014 ges det ovanligt många SK-kurser
inom reumatologi, sannolikt på grund av
alla förändringar kring hela kurssystemet.

Fortbildning
Lite om fortbildning också... I det nya yrkeskvalifikationsdirektivet (YKD), gemensamt
för Europa, ställs höga krav på ansvarstagande för fortbildning och harmonisering
inom EU, vilket vi också skrivit om i tidigare utbildningsspalter. Detta ställer krav på
nationella åtgärder, åtgärder som ska implementeras januari 2016.
Utbildningsdepartementet tillsätter en utredning för åtgärder och implementering
i april 2014 och kommer att ge uppdraget
till Socialstyrelsen. Läkarförbundet och Läkaresällskapet har gemensamt utfärdat en
skrivelse till UtDpt om ömsesidiga krav och
har agerat tillsammans med andra vårdförbund samt uppvaktad politiker. LF jobbar
vidare med specialitetsföreningarna, inkl
SRF, i projektet ”Fortbildning i dialog” i
syfte att skapa kvalitetskriterier för fortbildning . Förhandlingar med SKL angående resurser för fortbildning (tid, pengar,
lärandemiljö etc) pågår. Dessutom arbetas
det på en ”Fortbildnings SPUR” i syfte att
skapa en fortbildningsranking som ska stimulera verksamheter och landsting till bra
konkurrenskraftig fortbildning.
Utbildningsfrågorna kommer att placeras
högt upp på agendan under lång tid framöver!

YULIA STENNIKOVA
ST-läkarrepresentant
ANN KNIGHT
Utbildningsansvarig

FRÅN STYRELSEN · Ralph Nisell

Ny koordinator
Marcus Rehnberg börjar som SRF Service koordinator den 15
augusti. De första 2½ månaderna arbetar han 70 % för att sedan (fr o m 1 november) gå upp på heltid. I februari övergår
provanställningen till fast anställning om inte något annat bestäms dessförinnan.

M

arcus är 36 år och kommer från Degerfors, han har en kandidatexamen vid Södertörns Högskola på journalistik- och
multimediaprogrammet samt har tagit fristående kurser i
statistik, stats- och filmvetenskap. Han har tidigare arbetat inom media och handel. Privat är han gift och har två barn, och har bl a fotbolls- och musikintresse.
Marcus är en duktig kommunikatör, självständig och kvicktänkt och
har utmärkta referenser från sina tidigare jobb. Vi har bedömt att
Marcus kommer att passa mycket bra som SRF koordinator och att
han var den mest lämpliga sökande för uppdraget. Av totalt 15 sökande till tjänsten kallades 6 till intervju (4 st gjordes, dvs 2 kom inte, de
hade fått annat jobb under tiden).
Men sägas bör att flera av de andra sökande var också mycket kompetenta + duktiga, och konkurrensen var således hård. Marcus kommer att ha sin huvudsakliga arbetsplats på QRC vid SRQ kanslit på
KI-området, dvs han kommer vara på SRQ kansli-lokalerna 3 till 4
dagar per vecka när han arbetar heltid och 2 dagar per vecka de första
månaderna (när han arbetar 70%).
På så sätt integreras Marcus bättre i registerarbetet och får även
en social tillhörighet där. De övriga 1-2 veckodagarna kommer Marcus vara vid Reumatologi Karolinska Solna. Marcus arbetsuppgifter
blir framför allt att administrativt hjälpa SRF styrelse, Registerrådet,
Reumadagarna, Utvecklingsdagarna dvs Register- och Riktlinjedagarna, SRF Hemsida, mm och dessutom ge ARTIS-stöd i form av
protokoll-skrivande på dess möten mm.
Den ”adminstrativa delen” uppskattas ta ca 50% av Marcus arbetstid
och andra halvan av arbetet ska bli möjlighet till projekt- och utvecklingsarbete. Marcus hälsas mycket välkommen till svensk reumatologi och kan fr o m 15 augusti nås på e-mailadress: koordinator@
svenskreumatologi.se

RALPH NISELL
Ordf SRF

Vi ställer upp i alla väder.
Även när det är kav lugnt.

Vi är en ideell förening som räddar liv till sjöss, utan bidrag från staten. Så stöd oss genom att bli medlem. Som tack får du kostnadsfri hjälp vid t ex motorstopp eller roderhaveri – även när det är kav lugnt och ingen akut fara. Sätt in 700:– direkt på pg 90 05 00-0.
Du kan också anmäla dig på sjoraddning.se eller ringa 077 -579 00 90.

SRF´s STYRELSE 2014

Ralph Nisell
Ordförande
Reumatologiska Kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
Tel 08-517 760 93
ralph.nisell@karolinska.se

Boel Mörck
Vice ordförande
Reumatologiska kliniken
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg
Tel 031-342 10 00
boel.morck@vgregion.se

Gerd-Marie Alenius
Facklig sekreterare
Reumatologiska Kliniken Västerbotten
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå
Tel: 090-785 16 76
gerdmarie.alenius@vll.se

Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin
Kassör
Kliniken för reumatologi
Falu lasarett
791 82 Falun
Tel 023-49 27 22
britt-marie.nyhall-wahlin@ltdalarna.se

Christopher Sjöwall
Vetenskaplig sekreterare
Universitetsöverläkare
IKE, avd f Reumatologi, Hälsouniversitetet
581 85 Linköping
Tel: 010-1032416
christopher.sjowall@liu.se

Ann Knight
Utbildningsansvarig
Verksamhetsområde Reumatologi
Verksamhetsområde Hudoch Könssjukdomar
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala
Tel 018-611 92 29
ann.kataja.knight@akademiska.se
Yulia Stennikova
Ledamot, representant för
läkare under utbildning
Östersunds sjukhus
Östersunds rehabcentrum
Remonthagen
Reumatologmottagningen
831 83 Östersund
Tel: 063-153000
yulia.stennikova@jll.se

Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.
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FRÅN STYRELSEN · Boel Mörck

Strategisk satsning på
ledarskap inom reumatologin
Hur ska den medicinska kunskapen ges
möjlighet att ta plats i svensk sjukvårdslinjeorganisation? Vem har och bör ha
mandat att slå ihop specialiteter på
svenska sjukhus? Vilka aspekter bör beaktas? Spelar det någon roll för patienterna vem som sätts att leda, utbilda,
utveckla, forska och chefa? Gör det någon skillnad om man befinner sig på en
länsdelsklinik eller ett universitetssjukhus? Vilket ansvar har vi inom professionen? Vad kan och bör SRF göra? Dessa
och många fler frågor har vi ställt oss i
verksamhetschefsgruppen och i styrelsen de senaste åren.

F

lera analyser har genom åren visat
att de sjukhus som har en medicinskt
kunnig ledning lyckas bättre avseende resultat/kvalitetsparametrar vid jämförelse. Vi vet också att många viktiga beslut
fattas på olika ledningsmöten. Om man som
enskild specialitet därför inte finns företrädd i olika beslutande organ (sjukhus-,
områdes, divisionsledning) finns det stor
risk att patienterna inte får tillgång till den
medicinska vård de har rätt till. Inför beslut
måste alltid faktakunskap inhämtas och
i den bästa av världar fattas kloka och väl
överlagda beslut på basen av fakta.
Vi vet dock alla att den mänskliga faktorn
(magkänslan) spelar in, dvs. om man finns
på plats och kan tala för sin sak så kan det
tippa besluten åt ”rätt” håll. Inom reumatologin har det varit extra viktigt att finns
med där beslut om ekonomisk tilldelning
fattats de senaste 15 åren, med tanke på den
fantastiska behandlingsrevolution vi sett,
men som också vållat landstingsekonomerna huvudbry.
Ledningsorganisation i Reuma-Sverige
under 2000-talet
Inom reuma-sverige har vi under många
år framgångsrikt arbetat utifrån en indelning i sex sjukvårdsregioner, dessa formade
runt universitetssjukhusen. (En region har
under tiden fått två universitetssjukhus,
Uppsala-Örebro.) Dessa regioner, som har
varit oerhört viktiga för oss när det gäller
satsningen på ST-studierektorer, SRQ-organisation mm., bygger på att universitetskliniken är ett centrum för Forskning, Utveckling och Undervisning, FoUU. För att
kunna vara en regional utvecklingsmotor
behöver det finnas bra ledare och chefer
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inom reumatologin, någon som stimulerar
till och förstår vikten av FoUU, men som
också tar ansvar för implementering, uppföljning och dialog med patienterna. Detta
system har bidragit till sammanhållning
i synsätt och genomförande inom svensk
reumatologi under hela 2000-talet.
Reumatologins inflytande minskar i linjeorganisationerna
Verksamhetschefgruppen och SRF styrelse
har därför med oro noterat 2 hotfulla förändringar de senaste åren, båda ledande till
ett försvagat inflytande i universitetssjukhusens linjeorganisationer.
Det första hotet innebär att sjukhusledningar ser över organisationsstrukturerna i
god New Public Management (NPM) anda
för att se om man kan effektivisera genom
att öka antalet medarbetare per ansvarig

chef. (I vissa fall har detta lett till att en
chef kan ha fått 200 medarbetare under
sig (sic!).) De universitetskliniker som har
drabbats av sammanslagningar är Uppsala
och Skånes Universitetssjukhus(SUS), där
det inte längre finns verksamhetschefer
för reumatologi. Här gäller att skapa debatt
kring frågan, som är lika aktuell för ett flertal andra specialiteter. Det SRF har gjort
hittills är att tillskriva såväl Svenska Läkaresällskapet som Läkarförbundet i frågan
(brevet finns att läsa på hemsidan)
Det andra hotet är att när det finns verksamhetschefstjänster inom reumatologi att
söka finns det inga kvalificerade reumatologer som söker dessa tjänster. Detta beklagliga scenario har funnits i Örebro under flera
år och nu senast även i Linköping. I Örebro
nappade till slut en kvalificerad ST-läkare
i reumatologi medan en sjuksköterska till-

FRÅN STYRELSEN · Boel Mörck

sattes i Linköping. Denna fråga kan och bör
vi ta ett större ansvar för och åtgärder bör
starta snarast.
Välförankrad handlingsplan
Detta besvärande läge har under de senaste åren uppmärksammats av verksamhetschefsgruppen och SRFs styrelse. Många
höstmöten har haft fokus på ledarskap och
utvecklingsfrågor för att entusiasmera och
visa på vikten av och möjligheterna till ett
gott ledarskap inom reumatologin. För att
stimulera på denna process ytterligare har
styrelsen och föreningsmötet beslutat att
satsa på ett utvecklingsprogram för ledarskapsintresserade reumatologer. Programstyrgruppen består av verksamhetschef
eller motsvarande från våra sex reuma-regioner. Det börjar med en pilot i mindre
skala under 2015. Faller detta väl ut blir det
sannolikt en något mer omfattande kursplan för andra omgången.
Vår vision: Nästa gång en verksamhetschefstjänst i reumatologi utannonseras söker 2-3 kvalificerade reumatologer tjänsten!
RULe – ett utvecklingsprogram för
ledarskapsintresserade
Reumatologins Utvecklingsprogram för Ledarskap har flera syften. Huvudsyftet är att

tillskapa en grupp motiverade reumatologer till alla former av ledarskaps- och
chefs-positioner i Sverige. Dessutom skapas ett starkt nationellt nätverk och tillfälle
till benchmarking ges, vilket är ett utmärkt
sätt att lära av varandra. Idéer till programutformningen hämtas från framstående
ledarskapsprogram som HUR, RUFF, mfl.,
men det kommer att vara ett genomgående
och tydligt reumafokus. Gruppen om ca 16
personer kommer att träffas på 3 st internat à 2 dygn under 2015. Internaten kommer att vara geografiskt förlagda till VGR,
Skåne respektive Uppsala/Örebro och vid
varje tillfälle arbetar programstyrgruppen
tillsammans med en regional programkommitté. Som bonus kan en avslutande
studieresa tillkomma. Nästa fysiska möte
i programstyrgruppen sker i september i
Stockholm i samband med Scandinavian
Congress of Rheumatology, men redan nu
pågår regional aktivitet för att nominera
kandidaer till programmet. Varje region
kan nominera 2-4 st. Man kan själv anmäla
sitt intresse till verksamhetschefen/motsvarande på sitt regionsjukhus.

Programkommitténs utformning kan se
olika ut vid varje tillfälle. Ett förslag är att
varje region tar fram en regional studierektor för specialister enligt samma framgångsrika modell som använts för ST-läkarna.
Fortbildningsfrågorna kommer sannolikt
att ta en allt större plats framgent, så att få
igång ett nätverk för regionala studierektorer är en viktig strategisk satsning i sig.
Vi har även en dialog med ett antal erfarna
ledarskapscoacher för att få hjälp och synpunkter på utformningen av programmet
avseende grupputveckling och dynamik
och dylikt.
Har ni några förslag eller synpunkter maila
gärna mig eller någon annan av verksamhetscheferna!

Regional studierektor för specialister
Vid varje utbildningstillfälle samarbetar regionerna två och två i en programkommitté.

Verksamhetschef Reumatologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vice Ordf SRF

BOEL MÖRCK
boel.morck@vgregion.se

Den första TNF-hämmaren med månadsdosering.
Kan hjälpa patienten tillbaka till vardagen1,2

monthly
Ihållande effekt med månadsdosering1,2
Få reaktioner vid injektionställena*1
®

SmartJect eller förfylld spruta med endast 12 injektioner per år 1
Kan förbättra livskvalitén för patienter med RA, AS och PsA

1

* I de kontrollerade perioderna av pivotala studier hade 5,1% av patienterna behandlade med golimumab reaktioner vid injektionsstället jämfört med 2,0% av kontrollpatienterna.
1. SPC Simponi www.fass.se. 2. Keystone EC et al. Ann Rheum Dis. 2009;68(6):789–796.
Simponi® (golimumab) är en TNF-hämmare, 50 mg och 100 mg injektionslösning i förfylld injektionspenna och förfylld spruta, Rx, SPC 2013/10. Ingår i förmånen. Doseringen varierar för de olika indikationsområdena.
Indikationer: Simponi används hos vuxna när svaret på tidigare sjukdomsmodifierande läkemedel varit otillräckligt för följande inflammatoriska sjukdomar; måttlig till svår aktiv reumatoid artrit (även MTXnaiva med svår, aktiv, progredierande RA); aktiv och progredierande psoriasisartrit; svår, aktiv ankyloserande spondylit; samt måttlig till svår aktiv ulcerös kolit. 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). Övrigt: Patienter ska testas för HBV och TB-infektion innan behandling med Simponi påbörjas samt följas noggrant avseende infektion efter insatt behandling. Risk för att utveckla lymfom eller andra maligniteter hos
patienter behandlade med TNF-hämmande medel kan inte uteslutas. Regelbunden hudundersökning rekommenderas, särskilt hos patienter med riskfaktorer för hudcancer. Kvinnor i fertil ålder måste använda lämpliga preventivmedel för att förhindra graviditet och fortsätta i minst 6 månader efter avslutad behandling.
För fullständig information vid förskrivning samt priser och förpackningar se www.fass.se.
Simponi: Registered trademark of Johnson & Johnson. 11-15 GAST-1100874-0000 Dec 2013
Box 7125, 192 07 Sollentuna, 08-578 135 00
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SPECIALISTANSÖKAN · Agneta Uddhammar och Tomas Husmark

Specialistansökan så här gör du!
Senaste åren har allt fler ansökt om specialistbevis enligt socialstyrelsens nya
bestämmelser från 2008 och efter 31
dec 2013 är det obligatoriskt. Från början var det långa handläggningstider på
socialstyrelsen, men efter omorganisationen för ett år sen har tiden från ansökan till färdigt specialistbevis minskat betydligt.

•

e nya bestämmelserna innebär bla
ökade krav på dokumentation av utbildningen jämfört med tidigare.
Rätt ifyllda intyg gällande tjänstgöring, auskultationer, kurser med mera, gör att handläggningen inte fördröjs av krav på komplettering med nya intyg. Enligt handläggare på socialstyrelsen är de vanligaste felen
att:

•

D
•
•
•

Det saknas angivet delmål på intyg
Handledare och intygande verksamhetschef är samma person (se instruktion i fotnot i ansökan).
Handledare och/eller verksamhetschef saknar rätt kompetens (se fotnot
i ansökan).

•
•

Sökande uppfyller inte krav på 5 års
tjänstgöring (efter läkarlegitimation
och under handledning), (vill man tillgodoräkna sig tjänstgöring från tidigare ST utbildning ska även den redovisas).
Sökande har inte betalat ansökningsavgift.
Det saknas behörig persons signatur
på intyg.
Utländsk tjänstgöring är felaktigt intygad.

Efter ev komplettering görs den externa bedömningen med bl a prövning av om innehållet i utbildningen har varit relevant och
att intygande personer har rätt kompetens
för uppgiften. Under 2012-2013 har vi tillsammans granskat 13 ansökningar. De allra
flesta har då varit kompletta och enkla att
bedöma, men vi vill ge några råd.
Ordna intyg
Se till att ordna intyg efter fullgjord tjänstgöring kontinuerligt under utbildningen
med underskrift av rätt person, dvs den
som är handledare vid t ex regionplacering

på annan ort eller sidoutbildning. Detsamma gäller auskultationer. Det är således inte
huvudhandledaren som ska intyga utbildningsmoment på andra kliniker.
En speciell situation är när sökanden genomgått delar av utbildningen utomlands.
Då är det extra viktigt att man bifogar intyg framför allt gällande den kliniska tjänstgöringen och vid behov kompletterar med
förklarande skriftlig information.
Hög kvalitet på utbildningen
SRF värnar om att kvalitetsnivån på utbildningen ska vara fortsatt hög. Det gäller inte
minst SK-kurser och motsvarande utbildningar som tillsammans med tjänstgöringarna ska ge ST läkaren en samlad kompetens. SK-kurser planeras och prioriteras
så att de så långt möjligt ska täcka behovet
enligt rekommendationen om vilka kurser
som ska ingå i ST utbildningen.
Trots det kan det vara svårt att komma med
på önskad kurs, så planera kurserna i god
tid tillsammans med handledare och studierektor. Det gäller särskilt de som dubbelspecialiserar sig och har en tidigare specialistexamen och därför inte prioriteras i kön
för SK kurserna. Tänk då på att det finns
alternativ eller komplement till SK kurs tex
Eular online-kursen, utbildningar i samband med regionala eller nationella ST möten, fortbildningskurser för reumatologer
som ibland även vänder sig till ST-läkare.
Deltagande i kurser ska förstås intygas av
kursledare.
Externa bedömare
Socialstyrelsen har under 2013 anställt externa bedömare, dock inte med representation från alla specialiteter. Den läkare som
bland annat bedömer ansökningar inom
reumatologi har inte specifika kunskaper
inom vårt område. Vårt framtida uppdrag
kommer att ske på ”konsultbas” vid hög
belastning eller svåra bedömningar. Framtiden får visa hur det kommer att fungera.
Vi tackar för föreningens förtroende för
åren som gått. Agneta slutar och en efterträdare kommer att utses. Tomas fortsätter
med uppdraget.
Agneta Uddhammar
Överläkare, Reumatologkl. NUS Umeå
Tomas Husmark
Överläkare, Reumatologkl. Falun
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ST-KRÖNIKA · Vad är en randning nära slottet?

Anders ST-krönika

Vad är en randning nära slottet?
Den kan ju vara dötrist… eller fullkomligt underbar! Ni känner säkert igen
texten som strömmar ur TV-n varje julafton. Nu ska jag inte dra några paralleller mellan mig och Askungen för då
kommer ni bara att undra vem som jag
kopplar samman med den elaka styvmodern eller varför inte den goda fen.
Sant är i alla fall att jag som ST i Gävle
gör ca tolv månaders randning på regionsjukhus och närmast ligger ju Uppsala. Att pendla med tåg räknas väl inte
som ett plus när man normalt sett har
ca 7 min med cykel till jobbet men man
hinner i och med detta ligga någorlunda i fas med EULAR on-line kursen.
Dessutom får man varje dag promenera
längs den vackra allén som ligger bredvid Svandammen och blicka upp mot
det rosa slott som ser så stort och mäktigt ut från det hållet.

P

å den tiden det byggdes var planen
att det skulle bli norra Europas största slott och det skulle det nog även
ha blivit om det inte var så att Sverige envisades med att kriga mot andra länder och
att pengarna som det skulle byggas slott för
slösades bort på annat. Därför blev det ett
stopp i bygget. När det dessutom uppstod
en brand så gick rapporterna till kungen i
Stockholm att branden var förödande och
det var bäst att rädda undan det som var
och flytta det till just Stockholm. Nu var
inte branden så omfattande men det handlade förstås även om lite prestige i det hela.
Skulle Uppsala alltså ha norra Europas
största slott? Nej, det ska väl räcka med att
ha en huvudstad i landet! Tur då att vi reumatologi-Sverige har flera starka fästen och
att samarbetet är så gott att man som ST i
Gävle har möjlighet att förkovra sig på alternativa orter.
Flera fördelar med en annan klinik
Utöver vackra vyer och pluggande på tåg
finns det flera andra fördelar att randa sig
på en annan klinik. Först och främst får
man förstås ta del av en annan kategori
patienter än den man är van med från mottagningen. Man får även jobba nära och ta
del i andra läkares tankar och beslut kring
de reumatiska sjukdomar som ter sig mer
och mer brokiga desto mer man lär sig. Inte
minst ”knäckronderna” en gång per vecka
är lärorika där man kan testa sina tankar
tillsammans med det samlade kollegiet.
Därtill är det intressant att ta del i andra
organisationer, intern och extern kommu-

nikation och likheter och olikheter vad gäller rutiner. Alla skulle egentligen randa på
annan reumatologklinik, även de ST-läkare
som utbildas på regionsjukhus, för att få
möjlighet att ta del i allt detta. Då skulle perioden förstås inte gälla tolv månader men
kanske en eller två för att se hur det är att
jobba på ett icke regionsjukhus.
En gammal kursare sa något i stil med att
”man kommer förmodligen jobba på ett
ställe som har bra kaffe”. Lite kul då att jobba i Gävle som har Gevalia in på knuten.
När vindarna ligger rätt är det en härlig
rostad doft som sprider sig i staden. Om
man kopplar ihop Gävle med att det luktar
illa när man åker tåg så ska jag förtydliga att
det är Skutskär som luktar och det ligger i
Uppsala län, så det så!
Man ska ha det bra
Men låt oss återvända till det ursprungliga
som min kursare sade. Han både var och är
en klok man och jag tolkade hans ord som
att man ska ha det bra även kring fikabordet. Hur är klimatet? Ventileras både vardagliga och yrkesmässiga funderingar öppet och intresserat? Bjuder vi på oss själva?
Jag har under mina randningar på andra
kliniker sett både bra och mindre bra exempel. Tur är i alla fall att de reumatologkliniker jag tjänstgjort på fungerar så bra.
Eller som en kollega från kardiologen som
deltog i en SK kurs uppe i Umeå uttryckte
det: ”Det är kul att ni reumatolog-ST di-

rekt vid kursstart går runt och pratar med
varandra, tar i hand och presenterar er och
inte som vid kardiologikurser går och sätter sig direkt vid sin plats.” Nej, det kanske
man tar för givet att så ska det vara. Tur att
man hamnade inom reumatologin! Om det
nu var för kaffets skull eller om det fanns
andra anledningar.
Till sist är min iakttagelse att många som
valt läkarbanan gärna sportar men sällan
tittar på sport. Det har färgat mig så pass att
när en av föreläsarna på SK-kursen i Lund
skulle till Malmö på kvällen för att Malmö FF spelade tog jag för givet att han var
matchläkare. Det visade att han skulle se
matchen från läktaren. Jag kanske får öppna mitt sinne lite.

ANDERS LIND
ST läkare Reumatologi Gävle
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REUMADAGARNA I ÖREBRO · Helena Nordlund

Premiär för Reumadagarna
Från och med i år är reumatologins sektionsprogram flyttat från Riksstämman
till Vårmötet. Samtidigt har Vårmötet
bytt namn till Reumadagarna och förlängts från tre till fyra dagar, och i fortsättningen kommer mötet att hållas på
hösten. Den första upplagan av Reumadagarna bjöd på ett välfyllt, varierat
program som höll deltagarna både roade och engagerade.

D

eltagarna hälsades välkomna av
Sara Bucher, verksamhetschef på
Reumatologiska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro. Hon berättade
att det som verkligen välkomnade henne in
i reumatologin var Vårmötet 2006.
– Jag åkte dit som AT-läkare för att jag
tyckte att reumatologi lät spännande och
åkte därifrån fullständigt frälst, berättade
Sara Bucher.
Det Sara Bucher tyckte var så speciellt,
och som hon också hoppades att årets deltagare skulle få med sig, var de kontaktytor
reumatologin erbjuder mellan forskning
och klinik, mellan lokalt och globalt, mellan
12
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humanism och vetenskap. Även SRFs ordförande Ralph Nisell hälsade välkomna och
berättade att Reumadagarna samorganiseras med Svenskt Reuma Forum, Föreningen för Reumasjuksköterskor i. Sverige och
Reumatikerförbundet. Därefter förklarade
han mötet öppnat.
Konsten att njuta av kemi
Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi
vid Lunds Universitet, berättade om kopplingen mellan känslor och kemiska förlopp.
Han analyserade bland annat förälskelsens
kemi, då nivåerna av dopamin och noradrenalin i stiger höjden medan serotoninet
minskar.
– Det här får oss att känna oss lyckliga,
samtidigt som vakenheten, pulsen och
kroppstemperaturen ökar, aptiten minskar
och omdömet stängs av, sa Ulf Ellervik.
Förälskade kan vi dock inte vara i evighet,
hur gärna vi än vill. Efter ett år eller två utvecklar kroppen tolerans, kemin normaliseras och vi får en mer realistisk och rättvisande bild av föremålet för känslorna.
Men med lite tur övergår förälskelsen i kär-

lek, ett mer långvarigt tillstånd som istället
styrs av oxytocin.
Ulf Ellervik redogjorde även för smakernas kemi, som i hög grad är dofternas kemi
– utöver sött, surt, beskt, salt och umami är
allt vi uppfattar som smak egentligen intryck vi får genom luktsinnet. Till skillnad
från exempelvis hundar har människan
inte bara ett direkt utan även ett retronasalt
luktsinne, så att dofter kan nå luftbulben
via svalget. Det faktum att vi påverkas så
känslomässigt starkt av dofter hör samman
med att luktsinnet är lokaliserat nära det
limbiska systemet.
Perspektiv på pedagogik
Marie Vallgårda, Örebro ledde en session
om de pedagogiska utmaningar man som
läkare kan ställas inför med dagens välinformerade patienter och självständiga studenter.
Vad är bra pedagogik? Har det någon betydelse vilken metod man använder? Krävs
det en ny pedagogik för att utbilda dagens
studenter? Det var några av de frågor man
försökte besvara. Sessionen inleddes med
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ett rollspel av Marie Lidskog och Helene
Setterud, båda pedagogiska utvecklare på
Läkarprogrammet vid Örebro Universitet,
som väl illustrerade hur lätt man talar förbi varandra i relationen läkare–patient och
läkare–student.
Därefter talade Ulrika Bergsten, sjuksköterska på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och disputerad på omvårdnad, om
personcentrerad vård som ett möjligt sätt
att förbättra informationen och kommunikationen i vården. Personcentrerad vård
bygger på att patienter är mer än sin sjukdom och att vården ska utgå ifrån patientens upplevelse av situationen och dennes
förutsättningar, resurser och hinder, så att
patienten blir en partner i vården.
– Personcentrerad vård är både svårt och
inte svårt, sa Ulrika Bergsten. Att utgå ifrån
patienten är egentligen självklart, men det
är svårt att inte falla in i gamla roller och
bara prata på om allt som är viktigt, istället
för att våga lyssna först och ta reda på vad
patienten tänker, känner och vill veta.
Ett sätt att bjuda in patienten till samtalet
är att fråga vad han eller hon vill veta, exempelvis om en viss behandling. Ett annat
tips är att be om lov att berätta om exempelvis rökningens skadeverkningar, för att på
så sätt göra patienten delaktig.
Elisabet Welin Henriksson, docent och lektor i omvårdnad på Karolinska Institutet,
talade om goda lärandemiljöer för läkarstudenter under och inför klinisk placering.
Hon framhöll vikten av att verkligen satsa
på studenterna – det är enda sättet att locka
de bästa, skickligaste framtida kollegerna
till den egna specialiteten.
– Många elever beskriver att de är väldigt
ensamma och utlämnade när de kommer ut
i klinik, att ingen märker om de låser in sig
på toaletten hela dagen, sa Elisabet Welin
Henriksson. Varje termin kommer minst
en student till en klinik där ingen vetat om
att de skulle komma eller där de helt enkelt
inte är välkomna.
Några goda råd är att låta studenterna ta
ett helhetsgrepp om ett fåtal patienter snarare än att delta i en ”nummer-revy” utan
sammanhang och att de uppgifter studenterna får ska vara meningsfulla och ligga på
en rimlig nivå i förhållande till lärandemålen. Återkopplingen behöver vara konkret
och konstruktiv.
En annan viktig aspekt är modet att underkänna de studenter som inte når upp till
målen. På KI har man jobbat mycket med
ett bedömningsinstrument baserat på lärandemål som gör bedömningen rättvis och
som dessutom är juridiskt hållbart.
Elisabet Welin Henriksson berättade att
hon ofta möter en negativ attityd till ny
pedagogik i form av olika typer av simuleringar, t ex patientdockor och virtuella
patienter, men avsikten med dessa är inte
att ersätta ”äkta” patienter utan att göra

Betty Diamond och Lars Rönnblom

studenterna bättre förberedda för verkligheten.
Just virtuella patienter har kommit starkt
under senare år. Här finns allt från enkla
textbaserade varianter till så kallade immersiva världar. Man använder sekventiellt uppbyggda patientfall med olika utfall
beroende på vilka val man gör. Det ger
studenterna möjlighet att träna kliniskt resonerande och söka fram den information
som behövs, liksom att träna på ovanliga
diagnoser.
I en avslutande paneldiskussion deltog utöver talarna även Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet och Elin Sandberg, läkarstuderande vid Örebro Universitet.
Anne Carlsson kommenterade att vi idag
har många olika typer av patienter – från
sådana som själva har förmåga att styra
över sitt liv till dem som behöver hjälp och
stöd i många olika sammanhang. Förmågan
kan också variera över tid, och det kräver
lyhördhet från vårdpersonalens sida för att
se varje patient där han eller hon befinner
sig.
Elin Sandberg berättade att mottagandet
av studenter skiljer sig väldigt mycket mellan olika kliniker och mellan olika handledare, men framhöll även att hela ansvaret
inte kan läggas på dem – det skiljer även
mycket mellan olika studenter.
Två Nanna Svartz-föreläsningar
I år hölls två Nanna Svartz-föreläsningar,
eftersom förra årets föreläsning fick ställas
in. Dessa finns sammanfattade i en separat
artikel på sidan 20.
Prisbelönt forskning
Under Reumadagarna utdelades flera priser, däribland pris för bästa abstracts och
bästa avhandlingar. Likaså presenterades
utvalda posters och abstracts. Även Pfizers
stora forskningsstipendium delades ut – se

separat artikel om årets pristagare, professor Lennart Jacobsson.
Utvalda abstracts
Under en session som leddes av Agneta
Zickert och Björn Löfström presenterades utvalda abstracts inom reumatologisk
forskning. De forskare som uppmärksammades var Pauline Raaschou (abstract nr
6), Lotta Ljung, (abstract nr 15), Mitra Nadali (abstract nr 55), Bengt Wahlin (abstract
nr 56), Anders Bengtsson (abstract nr 61),
Anna Tjärnlund (abstract nr 73), Anna Ighe
(abstract nr 75), och Ulf Lindström (abstract nr 17 och 51).
Pris för bästa abstract
Tidigare år har priset för bästa abstract delats ut till bästa kliniska respektive prekliniska bidrag, men eftersom skillnaden mellan de två inte alltid är så tydlig hade man i
år ändrat strategi och belönade helt enkelt
de två bästa bidragen. Urvalet hade gjorts
av SRFs professorskollegium.
Niklas Hagberg, Uppsala belönades för
sitt bidrag om autoantikroppar mot CD94/
NKG2A- och CD94/NKG2C-receptorer vid
SLE (poster nr 67). Han berättade att det
finns 100–200 autoantikroppar beskrivna vid SLE. Av dessa korrelerar vissa med
sjukdomsaktivitet och andra med sjukdomsmanifestationer, men hos de flesta är
funktionen okänd.
– NKG2A är en hämmande receptor
som uttrycks på NK-celler och subset av
CD8-positiva T-celler och som känner
igen HLA-E på målceller och signalerar till
NK-cellen att inte döda målcellen, förklarade Niklas Hagberg. NKG2C däremot är
motsvarande aktiverande receptor och ger
NK-cellerna signal att målcellen ska dödas.
Vidare finns NKG2D som är aktiverande
och som känner igen den stressinducerade
liganden MICA/MICB.
Nyligen påträffades av en slump en SLE-
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patient med antikroppar mot NKG2A, och
en bredare screening genomfördes efter
denna typ av antikroppar och antikroppar
som reagerar mot andra NK-cellsreceptorer.
En metod för att screena för dessa receptorer utvecklades baserad på en murin B-cellinje kallad BA/F3 som transfekterats med
de olika receptorerna och flödescytometri.
Sera från 203 SLE-patienter och 90 friska
kontroller analyserades.
Antikroppar som reagerade mot NKG2A
påträffades i sera från sju patienter. Antikroppar som reagerade mot NKG2C påträffades hos två patienter, som båda hörde
till gruppen med patienter som uppvisade
antikroppar mot NKG2A. Däremot hade
ingen antikroppar som reagerade mot
NKG2D. Iso-subtypspecifika detektionsantikroppar visade att samtliga patienter
hade IgG-antikroppar.
– Vi kunde visa att nivåerna av dessa antikroppar följer sjukdomsaktiviteten och det
förefaller ganska troligt att de även har en
funktionell effekt eftersom antikropparna ökar NK-cellernas cytotoxiska aktivitet
mot normala celler, sa Niklas Hagberg.
Andreas Fasth, Karolinska Institutet belönades för sitt abstract om CD28null T-cellers toxiska effekt på autologa muskelceller
från patienter med polymyosit (poster nr 81).
I studien inkluderades fem patienter med
definitiv polymyosit och en tydlig population av CD4+ CD28null-celler i blodet.
Odifferentierade muskelceller extraherades ur muskelbiopsier från vastus lateralis,
expanderades som myoblaster och differentierades till myotuber. Vidare isolerades
autologa mononukleära celler från perifert
blod och sorterades ut till olika T-cellspopulationer. De autologa muskelcellerna odlades tillsammans med ostimulerade eller
föraktiverade (anti-CD3) T-celler under 24
timmar, varefter antalet döda muskelceller
kvantifierades. Därefter tillsattes blockerande antikroppar i cellkulturerna.
– Resultaten visar att CD28null T-celler
har spontan cytotoxisk effekt på muskelceller, med ett tydligt dos–responssamband,
förklarade Andreas Fasth.
Perforin, en molekyl som T-celler använder för att inducera celldöd i målceller,
förefaller vara en viktig mediator i denna
effekt; hämning av perforin reducerade
toxiciteten med ca 50%.
Även då antikroppar mot IFN gamma och
TNF tillsattes reducerades toxiciteten med
ca 50%. Då cytokinerna tillsattes utan närvaro av T-celler sågs däremot ingen ökad
celldöd, vilket ledde till slutsatsen att effekterna av IFN gamma och TNF är indirekta. Man kunde även visa att IFN gamma
uppreglerar MHC på muskelceller, främst
klass I, och att hämning av MHC klass I och
II kraftigt minskade CD4+ och CD8+ CD28null T-cellers cytotoxiska effekt.
14
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Fler uppmärksammade posterbidrag
Ytterligare sex poster-bidrag hade valts ut
av professorskollegiet för god vetenskaplig och pedagogisk presentation. Följande
forskare uppmärksammades (i nummerordning):
− Elisabeth Arkema, Karolinska Institutet
om hur risken för tuberkulos hos patienter
med RA har ändrats över tid och hur den
påverkas av biologisk behandling (poster
nr 7).
− Valgerdur Sigurdardottir, Falun om läkemedelsöverlevnad vid metotrexat-behandling utan upptrappning (poster nr 9).
− Maria Bergquist, Göteborg och Uppsala om ökad överlevnad av tidig behandling
med dexometason vid toxisk chock (poster
nr 34).
− Annica Andersson, Göteborg om hur hormonbehandling med östrogen och bazedoxifen kan stoppa artriter (poster nr 35).
− Anna Södergren, Umeå om inflammationsgradens betydelse för utvecklingen av
subklinisk ateroskleros hos patienter med
tidig RA (poster nr 57).
− Anette Sverker, Linköping om den svenska TIRA-studien, som beskriver hur komplext det är för patienter med reumatoid
artrit att kunna delta i vardagsaktiviteter
(poster nr 84).
Årets nydisputerade i rampljuset
Under ledning av Christopher Sjöwall presenterades ett axplock avhandlingar som
hade valts ut av universitetsorterna.
Niklas Hagberg, Uppsala disputerade på
en avhandling om plasmacytoida dendritiska celler (PDC-celler) och NK-celler
och deras roll vid SLE. Han berättade att
SLE-patienter har en kontinuerlig aktivering av interferon-systemet eftersom de har
endogena interferon-inducerare. NK-celler
har visats ha förmågan att kraftigt förstärka
interferon-produktionen.
Den mekanism NK-cellerna använder för
att förstärka interferon-produktionen är
de klassiskt cytotoxiska NK-cellerna, CD56dim. Detta kunde man visa genom att
stimulera renade PDC- och NK-celler från
friska individer med SLE-liknande immunkomplex. Man fann även att cell–cell-kontakt som var beroende av adhesionsmolekylen LFA1 hade stor betydelse för den
ökade interferonproduktionen.
För att undersöka om det fanns andra receptorer som var mer specifika än LFA1
som påverkade interferon-produktionen
användes renade perifera mononukleära
celler från friska individer. Resultaten visade att två receptorer från den så kallade
SLAM-familjen uppreglerades kraftigt på
PDC och att uppregleringen var beroende
av NK-celler. Intressant nog är SLAM-lokuset genetiskt associerat till SLE.
Man studerade även autoantikroppar mot
NK-cellsreceptorer – en beskrivning av

Andreas Fasth

Sara Bucher

Ulf Ellervik

Niklas Hagberg

Elisabet W. Henriksson

Emma Haglund

Karin Hellgren

Kristoffer Andreasson

detta finns under rubriken ”Pris för bästa
abstract” ovan.
Kristofer Andréasson, Lund skrev sin avhandling om ny molekylär och epidemiologisk kunskap om systemisk skleros. Han
betonade att systemisk skleros är en systemsjukdom som kan ta sig väldigt olika
uttryck och som därför är svår att definiera.
En undersökning av förekomsten av systemisk skleros i Skåne med både gamla (1980)
och nya (2013) kriterier visade en prevalens
på 235 individer per miljon med de gamla
och 305 per miljon med de nya. Slutsatserna var att de nya kriterierna identifierar
fler patienter än de gamla och att systemisk
skleros är vanligare i Skåne än vad som tidi-
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gare rapporterats från norra Europa.
Den fibrotiska vävnaden vid systemisk
skleros innehåller en stor andel kollagen,
och för att bilda starka kollagenfibrer behövs molekylen COMP (cartilage oligomeric matrix protein). COMP-nivå i serum har
visats korrelera med graden av hudfibros
hos patienter med sklerodermi.
– Vi kunde visa att hög COMP-nivå även
predikterar mortalitet, berättade Kristofer
Andréasson.
De gastrointestinala manifestationerna av
systemisk skleros är vanliga och svåra att
utvärdera. Mätning av fekalt kalprotektin
visade att patienter med patologisk esofagus hade förhöjda nivåer. Nivåerna visades
vara stabila över tid, varför man drog slutsatsen att kalprotektin har god potential att
fungera som en tillförlitlig biomarkör vid
systemisk skleros.
Karin Hellgren, Karolinska Institutet,
berättade om sin avhandling som baseras på en matchad fall–kontrollstudie av
kopplingen mellan maligna lymfom och
kronisk inflammatorisk sjukdom. Flera
potentiella biologiska mekanismer skulle
kunna förklara denna koppling, inklusive autoimmunitet som driver en kronisk
B-cellsstumulering, genetiska faktorer och
omgivningsfaktorer, inklusive immunmoduerande terapi.
För att undersöka effekten av glukokortikoider utvärderades 378 RA-patienter med
lymfom och lika många utan under perioden 1964–1995. Resultaten visade att de som
behandlats med steroider hade en generellt
minskad risk för lymfom. Riskminskningen
var störst hos patienter som haft steroidbehandling i mer än två år, men däremot hade
det ingen betydelse när i sjukdomsutvecklingen steroidbehandlingen sattes in.
En annan delstudie baserades på incidenta RA-patienter som identifierats via SRQ
efter 1997. Den visade att patienterna inte
hade någon ökad risk för vare sig cancer
generellt eller lymfom innan diagnosen.
Efter diagnosen var risken för cancer ge-

nerellt förhöjd, i synnerhet under de första
tre åren, medan risken för lymfom däremot
ökade med ökad RA-duration.
– Vare sig TNF-blockad eller metotrexat
var kopplat till någon ökad risk för lymfom,
konstaterade Karin Hellgren.
Den sista delstudien undersökte risken
för lymfom hos patienter med ankyloserande spondylit och psoriasisartrit baserad
på patienter i Öppenvårdsregistret och en
jämförelsegrupp i befolkningen. Resultaten visade ingen ökad risk för lymfom vid
ankyloserande spondylit. Hos patienter
med psoriasisartrit sågs ingen signifikant
riskökning hos gruppen som helhet, men
däremot bland de patienter som behandlades med DMARD och som kan antas vara
sjukare än övriga.
Emma Haglund, Lund disputerade på en
avhandling om prevalens, fysisk aktivitet
och arbete hos patienter med spondylartrit. En undersökning baserad på patienter från Region Skånes vårddatabas under
åren 2003–2007 visade en punktprevalens
på 0,45%, jämnt fördelat mellan män och
kvinnor.
En delstudie som syftade till att kartlägga
fysisk aktivitet och träningsmönster visade
att sju av tio patienter uppnår rekommendationen för fysisk aktivitet, vilket är något
fler än i normalbefolkningen. Fler kvinnor
än män uppnådde rekommendationen och
kvinnorna tränade oftare på måttlig nivå
medan männen oftare tränade mer intensivt. Minst aktiva var kvinnor under 30 år.
– De patienter som uppnådde rekommendationen för fysisk aktivitet hade bättre hälsorelaterad livskvalitet, lägre sjukdomsaktivitet och bättre hälsa, konstaterade Emma
Haglund.
En annan delstudie visade att omkring
hälften av patienterna rapporterade nedsatt produkti-vitet, i medeltal med 20%.
Kvinnor skattade högre påverkan på produktiviteten än män.
Annelie Bilberg, Göteborg, disputerade
på en avhandling om skulderfunktion och
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aktivitetsbegränsningar hos patienter med
tidig reumatoid artrit.
Ett syfte med studien var att hitta ett lämpligt utvärderingsinstrument för screening
av skulderfunktionen vid tidig RA och aktivitetsbegränsning. Ett frågeformulär kallat
DASH (Disability of the Shoulder, Arm and
Hand) utvärderades för den aktuella patientpopulationen och visades ha tillfredsställande validitet och reliabilitet.
En undersökning av patienter med tidig
RA och aktivitetsbegränsning baserad på
DASH visade att hälften av patienterna
rapporterade självskattad skuldersmärta,
jämfört med 20% hos friska ålders- och
könsmatchade referenspersoner. Skulderstyrkan var endast 65% av styrkan hos personerna i referensgruppen – även patienter
som inte själva rapporterade axelsymtom
hade nedsatt skulderstyrka.
En tvärsnittsstudie visade att arbetsförmåga mätt i antal arbetade timmar per
vecka korrelerade med skulderfunktion,
mekanisk arbetsbelastning och aktivitetsbegränsningar i skuldra, arm och hand. En
analys visade att resultat på DASH var den
enda signifikanta variabel som oberoende
förklarade förmågan att arbeta fulltid.
Bassängträning av medelhård intensitet
visades signifikant förbättra muskelfunktionen och rörligheten samt minska aktivitetsbegränsningen. Förbättringen kvarstod
dessutom vid en långtidsuppföljning.
– Glöm inte bort skuldran hos patienter
med tidig RA, uppmanade Annelie Bilberg.
Tyrosinkinashämmare
Anna Rudin ledde en session om tyrosinkinashämmare (TKIs) och andra proteinkinashämmare, som snart är på väg in i kliniken.
Catharina Lindholm, Göteborg gav en teoretisk bakgrund till hur proteinkinashämmare fungerar. De är små molekyler som
ges peroralt och som hämmar intracellulära signalvägar,
– TKIs används mycket inom cancerbehandling men den immunmodulerande
effekten gör dem intressanta även inom en
rad andra områden, inklusive RA, sepsis,
psoriasis och psoriasisartrit, sa Catharina
Lindholm.
Så kallade receptortyrosinkinashämmare
(RTKs) verkar på receptorer på cellytan,
tex EGFR-TKIs, medan non-receptortyrosinkinashämmare (nRTK) verkar intracellulärt. Till de senare hör framför allt JAKoch SYK-hämmare.
Ronald Vollenhoven, Karolinska Institutet
berättade om resultat från kliniska studier
på TKIs.
– De här preparaten har gjort en omvänd
resa och gått ”from bedside to bench”. Utvecklingen började med upptäckten att
patienter med svår medfödd immunbrist
har brist på JAK, berättade Ronald van
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Vollenhoven. Fostamatinib är en SYK-hämmare som utvecklats för RA, men effekten
är sämre än för anti-TNF och dessutom är
biverkningar i form av diarré och hypertoni
relativt vanliga. Det är oklart om utvecklingen av preparatet kommer att fortsätta.
Fyra JAK-hämmare är under klinisk utveckling. Den som kommit längst är tofacitinib, som godkändes av FDA för behandling av RA redan i november 2012.
Den kliniska effekten är i paritet med andra
biologiska läkemedel, men säkerheten och
tolerabiliteten är komplexa; nästan 20%
av patienterna får förhöjda transaminaser,
neutropeni samt lätt förhöjt kolesterol och
kreatinin. För närvarande kan tofacitinib
förskrivas på licens.
Johan Richter, Lund berättade om erfarenheterna av TKIs inom hematologin.
– Dessa läkemedel verkar genom att stoppa
aktiviteten av ett konstitutivt aktiverat fusionsprotein, Bcr-Ab1, genom att binda till
den ficka där ATP skulle ha bundit, berättade Johan Richter.
Imatinib har använts vid kronisk lymfatisk
leukemi (KLL) i mer än tio år. Biverkningarna är ganska beskedliga och utgörs främst
av muskelkramper och muskelvärk samt
vätskeretention, i några fall illamående, diarré och hepatotoxicitet som kan kräva behandlingsavbrott.
– Tills för några år sedan har behandlingen ansetts vara livslång, men nu pågår kliniska studier med behandlingsstopp för de
patienter som svarar allra bäst – ungefär
hälften verkar kunna avsluta behandlingen
efter 5–7 år. berättade Johan Richter.
Till andra generationens TKIs hör dasatinib, som har betydligt bredare och snabbare
respons jämfört med imatinib men även ett
annat, allvarligare biverkningsspektrum.
Detsamma gäller nilotinib och bosutinib.
En tredje generationens TKI är ponatinib,
som även täcker in de flesta mutationer som
kan uppstå i Bcr-Ab1 men som har visats ha
en hel del vaskulära biverkningar.
TKIs används även vid myelofibros.
JAK-hämmaren ruxolitinib modulerar
sjukdomen och ger en överlevnadsfördel
men angriper inte grundorsaken. Biverkningarna är främst anemi och trombocytopeni.
PMR och jättecellsarterit
Under ledning av Ann Knight avhandlades
olika aspekter av polymyalgia rheumatica (PMR) och jättecellsarterit, som nyligen har bytt namn från temporalarterit på
grund av kunskapen att det inte är enbart
kranialartärerna som drabbas utan även
stora kärl.
Carl Turesson inledde med att berätta de
högsta incidenssiffrorna för jättecellsarterit finns i Skandinavien och i amerikanska
Mellanvästern, där många invånare har
nordeuropeiskt ursprung – incidensen i
16
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båda områdena är omkring 20/100 000
från 50 års ålder. Till riskfaktorerna för
jättecellsarterit hör lågt BMI, rökning och
hormonella faktorer som tidig menopaus
och långvarig amning.
En studie på 840 patienter med biopsiverifierad jättecellsarterit i Region Skåne visar
att mortaliteten inte är förhöjd vid längre
tids uppföljning men däremot under de första åren efter diagnosen.
I en annan studie baserad på 169 patienter
från samma material förekom storkärlsengagemang hos 24 (14%). Dessa patienter
tenderade att ha lägre SR/ CRP än övriga
patienter, liksom lägre förekomst av jätteceller och granulom.
Allvarliga ögonkomplikationer drabbade
85 patienter (10%), huvudsakligen unilateralt. Dessa patienter var i högre utsträckning behandlade med betablockad
– avseende andra blodtrycksmediciner,
statiner och trombocythämmmare förelåg
inga skillnader.
– En möjlighet är att betablockad på något
sätt kan maskera symtomen, en annan att
behandlingen bidrar till komplikationerna,
sa Carl Turesson.
Elisabeth Nordborg, Göteborg talade om
klinik och behandling av jättecellsarterit.
Hon berättade att klassifikationskriterierna
från 2012 anger ålder över 50 år, nytillkommen bilateral skuldersmärta/stelhet samt
förhöjd sänka och förhöjt CRP som förutsättningar för att diagnosen ska övervägas.
Därutöver finns ett poängsystem baserat på
symtom och undersökningar. Kortisontest
är inte inkluderat i kriterierna.
Glukokortikosteroider är hörnpelaren i
behandlingen av jättecellsarterit och ger
oftast snabbt svar med fullständig symtomlindring, men recidivfrekvensen vid nedtrappning är exceptionellt hög. Dessutom
får mer än 80% av patienterna kortisonrelaterade biverkningar, så bättre behandlingsalternativ har högsta prioritet.
Som steroidsparande behandling kan metotrexat prövas, liksom ASA i lågdos vid
behandlingsstart hos patienter utan kontraindikationer. TNF-alfa-behandling kan
inte ersätta steroider men möjligen fungera
som steroidsparare hos vissa patienter och
i vissa stadier.
– En möjlig framtida steroidsparare är tocilizumab, som blockerar IL-6 och därmed
hämmar utveckling och differentiering av
Th17-celler, berättade Elisabeth Nordborg.
Även nedreglering av T-celler med abatacept utgör en framtida behandlingsmöjlighet, liksom JAK-hämning.
Johan Fredén-Lindqvist på Klinisk fysiologi/nuklearmedicin i Göteborg berättade om
möjligheterna med kärlultraljud och FDG/
PET-CT vid jättecellsarterit.
– Att med ultraljud skilja arteriter från
ateroskleros bygger på mönsterigenkänning; arteriter ger en koncentrisk väggför-
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tjockning som är belägen i communis snarare än i bifurkationen, berättade Johan
Fredén-Lindqvist. Metoden kräver vana
och tillgänglighet men har man det kan
ultraljud ersätta temporalisbiopsi vid diagnostik. Dessutom kan ultraljud ge information om huruvida patienten har annat
storkärlsengagemang.
Vid PET-undersökning används oftast
FDG, en sockeranalog som fastnar i cellerna och som märkts med radioaktivt fluor;
intensiteten i upptaget i kärlväggen är högre vid jättecellsarterit än i frisk kärlvävnad. Undersökningen har en stor fördel i att
den visar hela sjukdomsutbredningen i kärlen, och dessutom upptag i synoviter mm. I
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studier har PET visats förbättra diagnossäkerheten betydligt. Augustinas Sakinis från
Uro/Gastro/Kärlröntgen i Göteborg berättade att traditionell kateterledd angiografi
inte längre tillför något vid vare sig diagnostik eller uppföljning av jättecellsarterit,
men däremot vid åtgärd av komplikationer
som t ex stenos eller ocklusion. För diagnostik används i första hand CT, företrädesvis PET/CT.
CT-angiografi är en ny metod under stark
teknisk utveckling. Den har flera fördelar:
tillgängligheten är god, den totala undersökningstiden är bara ca 10 minuter, priset
är relativt lågt och kvaliteten är god. Nackdelarna är att patienten utsätts för strålning
och kontrastmedel samt att bedömningen
av inflammatorisk aktivitet är svår.
MR-angiografi däremot innebär ingen
strålning, den inflammatoriska aktiviteten
kan bedömas om än inte kvantifieras och
upplösningen är bra. Emellertid kan undersökningen upplevas som klaustrofobisk,
tidsåtgången är ca 1,5 tim, tillgängligheten
är sämre och priset är högre.
– Alla tre metoderna har sina för- och nackdelar, men vid jämförelse och utvärdering
av behandlingseffekt bör samma modalitet
användas, avslutade Augustinas Sakinis.
Behandling vid SLE
Christopher Sjöwall modererade en session om SLE-behandling. Han berättade att
SRF sedan några månader tillbaka har en
arbetsgrupp som arbetar med riktlinjer för
SLE-behandling.
– Man kan undra varför vi inte sett samma framgång av läkemedelsbehandling vid
SLE som vid RA, ankyloserande spondylit
och psoriasisartrit. Kanske är det en mer
komplex sjukdom, eller kanske är de utvärderingsmått vi använder inte tillräckligt
bra, spekulerade Christopher Sjöwall.
Anders Bengtsson, Lund berättade om det
pågående arbetet med behandlingsriktlinjer för SLE. Behovet av riktlinjer har aktualiserats i och med godkännandet av beli-

mumab, och inom några år kommer det
sannolikt att finnas fler biologiska läkemedel med SLE som indikation. Sjukdomens
komplexitet gör dessutom att det finns
behov av riktlinjer även för övriga behandlingsalternativ.
– I december ska arbetsgruppen lägga fram
ett preliminärt förslag för professorskollegiet och på Riktlinjedagen i januari 2015
räknar vi med att kunna presentera det slutliga förslaget, berättade Anders Bengtsson.
Ett praktiskt tillvägagångssätt vid val av
behandling är att utgå från vilket organsystem som är mest sjukdomsutsatt.
Målsättningen för behandlingen bör vara
låg sjukdomsaktivitet över tid, eftersom
det leder till mindre organskada.
Iva Gunnarsson, Karolinska talade om
SLE-nefrit och berättade att nefrit-patienter är sjukare än andra SLE-patienter, med mer hypertoni, högre förekomst
av hjärt-kärlsjukdom, ökad risk för preeklampsi, ökad recidivrisk och högre
mortalitet. De tre vanligaste behandlingsalternativen är cyklofosfamid, mykofenolatmofetil och rituximab, därnäst cyklosporin och takrolimus.
– Behandlingen omfattar två faser, en remissionsinducerande fas som pågår i 3–6
månader och en remissionsbevarande fas
som pågår i 2–5 år, ibland längre, berättade
Iva Gunnarsson.
Mätning av behandlingsresponsen är problematisk eftersom flera olika definitioner
förekommer.
En studie genomförd på Karolinska Universitetssjukhuset som jämförde klinisk
och histopatologisk respons visade att närmare hälften av patienter som uppvisade
klinisk respons (komplett eller partiell)
fortfarande hade histopatologisk aktivitet,
och bland non-responders var en stor andel
histopatologiskt inaktiva.
Ioannis Parodis berättade om erfarenheterna från Karolinska av SLE-behandling
med belimumab. Hittills har man behandlat 22 patienter med måttlig eller högaktiv

sjukdom som inte svarat på standardbehandling. Samtliga uppfyllde både de gamla
och de nya kriterierna för SLE och medelåldern vid behandlingsstart var 38 år.
En patient drabbades av en allergisk reaktion vid första injektionen och fick avsluta
behandlingen, fyra patienter avslutade efter ett år pga otillräcklig eller tveksam effekt och en avslutade efter sex månader pga
graviditetsplaner. Av de 16 som står kvar på
behandlingen har alla genomgått sexmånaderskontroll, tolv har genomgått ettårskontroll och fem tvåårskontroll.
– Sjukdomsaktiviteten minskar över tid,
mätt med både SLEDAI-2K och SLAM, och
minskningen ses redan efter tre månader,
berättade Ioannis Parodis. Patienterna använder dessutom mindre kortison, och ingen har haft nefritskov.
Utdelning av forskningspriser
Införandet av Reumadagarna istället för
Vårmötet medförde att Pfizers stipendium
för yngre forskare i år delades ut för både
2013 och 2014. Även Pfizers stipendium för
samarbetsprojekt, MSDs reumatologistipendium och Abbvies stipendier för yngre forskare delades ut. Valet av pristagare
hade gjorts av SRFs professorskollegium.
Pfizer stipendium för yngre forskare år
2013 tilldelades Aikaterini Chatzidionysiou, Karolinska för forskning om möjligheten att identifiera patienter som kan förväntas ha störst nytta av behandling med
biologiska läkemedel. 2014 års stipendium
tilldelades Kristofer Andréasson, Lund för
forskning kring systemisk skleros och kalprotektin – se ovan under Pris för bästa
avhandlingar. Pfizers stipendium för samarbetsprojekt inom reumatologi 2014 tilldelades Alf Kastbom, Linköping, för hans
arbete om slemhinneimmunologi vid RA,
med motiveringen ”för nyskapande biomarkörprojekt inkluderande mekanistiska studier inom ett förhållandevis lite utforskat område där omfattande samarbete
inom landet byggts upp”.
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MSDs reumatologistipendium 2013 delades av två forskare: Roger Hesselstrand,
Lund för hans forskning om systemisk
skleros och Helena Forsblad d’Elia för ett
forskningsprogram inom ankyloserande
spondylit. De delade även på stipendiesumman på 200 000 kr.
Abbvies två stipendier för yngre forskare
inom reumatologi är på vardera 200 000
kr. De tilldelades Lena Björkman, Göteborg
för forskning kring neutrofiler och deras
roll vid inflammatorisk ledsjukdom, och
Paulius Venalis, Karolinska Institutet, för
forskning om reumatiska systemsjukdomar
med ett omfattande europeiskt samarbete.
SLE – finns det en ”modern” behandling?
Efter en introduktion av Yulia Stennikova
ledde Lars Rönnblom ett interaktivt seminarium om SLE-behandling. Han framhöll
att terapimöjligheterna har ökat kontinuerligt under årens lopp – dels har man lärt sig
att använda de äldre läkemedlen på ett nytt
och skonsammare sätt och dels har man fått
tillgång till nya biologiska preparat.
Mortaliteten vid SLE har minskat men är
alltjämt förhöjd jämfört med normalbefolkningen, framför allt på grund av kvarstående hög kardiovaskulär mortalitet. En studie
som genomfördes av det svenska SLE-nätverket på patienter visar att drygt 10% hade
ischemisk hjärtsjukdom och 12% stroke,
trots att medelåldern endast var omkring
50 år och trots att den överväldigande majoriteten var kvinnor.
– Kroniskt aktiv sjukdom ger ackumulerad
skada och därmed ökad risk för död, betonade Lars Rönnblom. Däremot finns det
ingen direkt koppling mellan skadeindex
och livskvalitet.
En fråga som diskuterades var hur lång tid
en patient bör vara stabil innan graviditet
och ett förslag som lades fram var sex månader. Lars Rönnblom framhöll att risken
för neonatal lupus är 1–2 % om kvinnan inte
redan tidigare fött ett barn med kongenital
lupus; då är risken uppemot 20%. Risken
för hjärtblock vid neonatal lupus har visats
minska dramatiskt hos barn till kvinnor
som behandlas med hydroxyklorokin.
– Inför val av behandling bör man även
utgå ifrån vilka symtom patienten tycker är mest besvärande, sa Lars Rönnblom.
Det kan ofta föra sig om smärta, trötthet,
arbetsoförmåga, hudförändringar eller sexuella problem – helt andra faktorer än de
som oroar doktorn.
Nya biologiska terapier
Ett annat interaktivt seminarium handlade
om vilka biologiska behandlingsmöjligheter vi kan vänta oss inför framtiden. Det
leddes av Ronald van Vollenhoven, efter en
introduktion av Ann Knight. Det finns idag
nio biologiska läkemedel godkända för RA
och ett fåtal med andra autoimmuna indi18
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kationer. Av dessa är fem anti-TNF-medel.
Nära i tiden ligger introduktionen av fyra
IL-6-antagonister: först sarilumab och därefter sirukimab, clazakizumab och olokizumab.
– IL-6-hämning verkar vara en effektiv
princip, men sannolikt kommer dessa läkemedel att ha samma biverkningsprofil som
tocilizumab, med effekter på lever, blodceller och kanske även kolesterolnivåer, sa
Ronald van Vollenhoven. Dessutom finns
naturligtvis som med all biologisk behandling frågor kring ökad risk för infektion och
malignitet.
Bland substanser med andra verkningsmekanismer under utveckling för RA finns
tabalumab som är en BLyS-antagonist,
mavrilimumab som är en antikropp mot
GMCSF-receptorn, och BT-061, en antiCD4-antikropp som utövar sin effekt genom att uppreglera regulatoriska T-celler.
När det gäller andra artritsjukdomar har
ustekimumab nyligen fått utökad indikation till att även omfatta psoriasisartrit. Andra substanser under utveckling är secukinumab, brodalumab och ixekizamab.
Även för SLE är flera nya biologiska läkemedel under utveckling, men vilka som
kommer att klara sig hela vägen till kliniken
är ännu oklart.
– Ett preparat som kommit lite längre är
epratuzumab, även kallad e-mab, en antiCD-22-antikropp. I fas II-studien EMBLEM fanns oklarheter kring doseringen
men en fas III-studie kallad EMBODY pågår och ska vara klar i höst, berättade Ronald van Vollenhoven.
Biosimilarer – inte generika men nästan
Reumadagarnas sista session leddes av Ann
Knight och handlade om vad biosimilarer
är och hur de ska hanteras.
Ann Johnsson är apotekare och arbetar på
Läkemedelsverket med biosimilarer som
ett ansvarsområde. Hon inledde med att
konstatera att generika och biosimilarer
har många likheter men också viktiga skillnader.
– Båda baseras på samma substans, i samma läkemedelsform och samma styrka, och
referensprodukten ska ha funnits på den
europeiska marknaden i minst tio år. Skillnaden ligger i den dokumentation som behövs för att visa jämförbarhet, förklarade
Ann Johnsson.
Utöver kvalitetsdokumentationen krävs
för generika en bioekvivalensstudie med
referensprodukten. För biosimilarer krävs
att man visar att biosimilaren och det biologiska referensläkemedlet inte skiljer sig
åt i fråga om säkerhet och effekt. En biosimilar måste alltså karakteriseras såväl
biokemiskt som prekliniskt och kliniskt –
samma dokumentation som för en ny produkt. Dessutom krävs en jämförande studie
som analyserar biosimilaren parallellt med

originalprodukten. Dessa regler gäller i EU
och ett fåtal andra länder, medan USA idag
inte någon fungerande lagstiftning kring
biosimilarer.
– Eftersom det normalt är en hög variabilitet i produktionen av biologiska produkter
och det inte finns något krav på att tillverkningsprocessen ska vara lika så är skillnader att vänta mellan originalprodukter och
biosimilarer, påpekade Ann Johnsson.
Lena Møllby är läkare och arbetar även
hon på Läkemedelsverket. Hon redogjorde för den formella beslutsprocessen för
biosimilarer inom EU. Hon påpekade att
det hos generika främst är bioekvivalensen
som studeras. För biosimilarer däremot kan
själva molekylen göra skillnad och därför
accepterar man inte heller en högre exponering eftersom det tyder på att molekylen
hanteras annorlunda i kroppen.
– Registreringen av en biosimilar kräver
samma dokumentation som registreringen
av ett nytt läkemedel och dessutom en jämförande studie med originalprodukten, och
därför kan man kanske undra varför företagen inte bara registrerar ett nytt läkemedel
istället, sa Lena Møllby. Förklaringen ligger
i att man bara behöver dokumentera produkten för en indikation för att få samtliga
indikationer godkända.
Hittills har ett 15-tal produkter godkänts
som biosimilarer. Av dessa är Inflectra och
Remsina biosimilarer till infliximab – de är
samma produkt (samma dossier) men med
olika namn. Ett av namnen kommer att lanseras i Sverige under 2015 för samtliga infliximabs indikationer.
– Läkemedelsverket har inga åsikter om
vilka patienter som ska få biosimilarer,
det är upp tillprofessionen, framhöll Lena
Møllby. Den nuvarande bedömningen är att
biologiska läkemedel inte är utbytbara på
apoteksnivå.
Under den efterföljande diskussionen berättade Boel Mörk att SRF har tillsatt en
arbetsgrupp som ska ta fram riktlinjer för
användningen av biosimilarer.
Därefter avslutades årets möte. Reumadagarna 2015 kommer att äga rum i Halmstad
under första veckan i september.
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Pfizers stora forskningspris
till Lennart Jacobsson
Mottagare av Pfizers stora forskningsstipendium år 2014 är Lennart Jacobsson, professor och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Han belönas för sin forskning
som bidragit till ökad kunskap om de
reumatiska sjukdomarna och nya strategier för förbättrad vård av patienter
med reumatoid artrit, ankyloserande
spondylit och gikt.

I

sitt föredrag berättade Lennart Jacobsson om sitt liv. Han beskrev sin uppväxt
under goda men icke-akademiska förhållanden, då han tidigt utvecklade ganska
svår astma.
– Men jag hade ett väldigt stort idrottsintresse och lärde mig snabbt att premedicinera mig själv inför gymnastiklektionerna –
kanske var det där intressent för läkaryrket
väcktes, sa Lennart Jacobsson.
Han hade först tänkt bli kardiolog men
kom att välja reumatologin mot bakgrund
av den smärtproblematik han sett i primärvården. Där fanns många människor som
led svårt samtidigt som det var väldigt lite
vården kunde göra för dem.
Första forskningsprojektet
Det första forskningsprojektet kom att bli
en förstudie till Malmö Kost Cancer-studien. Det var en pilotstudie på 900 patienter i syfte att validera frågeformulär, där
Lennart Jacobsson tog fettbiopsier och genomförde en strukturerad reumatologisk
undersökning – under den här tiden fanns
det ett stort intresse för effekterna av högt
intag av fiskfett och risken för att utveckla
reumatoid artrit.
Resultaten utmynnade i en avhandling som
visade att 40% av deltagarna hade haft någon form av värk i rörelseapparaten i mer
än sex veckor under det senaste året – idag
är det ett allmänt accepterat hälsoproblem,
men så var det inte på 1980-talet. Prevalensen av reumatoid artrit uppskattades till
0,5%.
– När vi ålders- och könsmatchade smärtpatienterna såg vi att de, oberoende av typen av smärta, såg ganska lika ut: de hade
lägre utbildningsgrad, bodde lite sämre, sov
sämre och hade oftare haft ett tungt yrkesliv, berättade Lennart Jacobsson.
Avhandlingen
Avhandlingen innehöll även en del om Sjö-

Lennart Jacobsson (t.v.) tar emot Pfizers stora forskningspris av Esbjörn Larsson (t.h.)

grens syndrom och förekomsten av torra
ögon och torr mun i förhållande till SSA/
SSB-antikroppar.
Efter disputationen åkte Lennart Jacobsson som post-doc till NIH i Arizona, där
han huvudsakligen kom att arbeta med
ledgångsreumatism och diabetes i en kohort-studie på Pima-indianer.
– Jag lärde mig otroligt mycket och fick ett
stort internationellt nätverk som varit till
stor glädje under mitt fortsatta yrkesliv, berättade Lennart Jacobsson.
Hemma igen
Vid hemkomsten från USA fick Lennart
Jacobsson arbete som verksamhetsansvarig inom reumatologi på Malmö Universitetssjukhus. En forskargrupp bildades med
bland annat Carl Turesson, Ulf Bergström,
Elke Theander, Tomas Mandl och Christina
Book.
– Ett projekt som föll mycket väl ut var då
vi startade en dagrehabiliteringsavdelning
år 1993. Vi visade att det faktiskt var möjligt
att förändra vården och blev ett föredöme
för andra kliniker, sa Lennart Jacobsson.
År 2012 lämnade Lennart Jacobsson Malmö för Göteborg, med målet att utveckla
vården och den kliniska epidemiologiska

forskningen. En ny forskargrupp är under
uppbyggnad, med fokus på bland annat registeranalyser av ankyloserande spondylit/
spondylartrit, epidemiologiska och kliniska
giktprojekt, förbättrat patientomhändertagande och ultraljudsstudier.
Lennart Jacobsson nämnde även flera viktiga förebilder som varit viktiga för hans utveckling, lärt honom massor och hjälpt honom genom tuffa perioder. En annan viktig
upplevelse var en kort period som biståndsläkare i Somalia.
Prissumman är 400 000 kr.
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2013 års föreläsning: Carol
Langford om jättecellsarterit
Carol Langford vid Cleveland Clinic i
Ohio gav en uppdatering om jättecellsarterit.

E

nligt gällande definition förekommer jättecellsarterit enbart hos personer över 50 års ålder. Sjukdomen
drabbar kvinnor i dubbelt så hög utsträckning som män, och karakteriseras av granulomatös storcellsvaskulit, företrädesvis i
extrakraniella förgreningar av a. carotis.
Till de olika fenotyperna räknas inte enbart
kraniell sjukdom med eller utan polymyalgia reumatika (PMR), utan även storkärlssjukdom. Flera fenotyper förekommer ofta
hos samma patient – samtidigt, efter varandra eller vid helt skilda tillfällen.
Enligt EULAR och ACRs gemensamma
klassifikationskriterier från 2012 kännetecknas PMR av bilateral smärta och stelhet i axel- och höftregioner, hög akutfasreaktion, morgonstelhet i mer än 45 minuter,
frånvaro av RF/anti-CCP-antikroppar och
snabb symtomlindring efter insatt glukokortikoidbehandling.
I avsaknad av definitiva diagnoststiska laboratorie- eller avbildningskriterier ställs
diagnosen på basis av fynd som talar för
sjukdomen och frånvaro av fynd som talar
emot den.
PMR kan uppträda som en isolerad företeelse eller som en del av jättecellsarterit;
40–60% av patienter med jättecellsarterit
uppvisar tecken på PMR och av dem som
initialt uppvisar isolerad PMR utvecklar
10–20% med tiden jättecellsarterit.
Vid kraniell sjukdom förorsakas de allvarligaste manifestationerna av ischemi:
synförlust, stroke samt ischemi i tunga och
skalp. Komplikationer orsakade av kraniell
ischemi föreligger vanligen redan vid diagnostillfället, innan behandling har hunnit
sättas in.
Lägre risk för komplikationer
Ett flertal studier har visat att patienter
med stark inflammatorisk respons löper
lägre risk för komplikationer orsakade av
ischemi. En möjlig förklaring till detta är
att svag inflammatorisk respons medför högre risk för ischemiska händelser, en annan
att patienter med starkare inflammatorisk
respons får behandling i tidigare skede av
sjukdomen.
Storkärlsmanifestationer kan förekomma
samtidigt som kraniell påverkan eller upp-
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träda som ett senare fenomen. Det är oklart
om dessa manifestationer orsakas av viss
kvarstående inflammation, eller av ny aktiv
sjukdom i ett annat område, eller av skador
som uppkommit vid tidigare aktiv sjukdom.
Vid storkärlsengagemang är risken för
aneurysm allra störst under de första fem
åren efter diagnos, men kvarstår även senare. Av detta skäl anser Carol Langford
att riktad screening av patienter med storkärlsengagemang bör genomföras, men hur
ofta och med vilken metod är oklart.
De viktigaste behandlingsmålen vid jättecellsarterit är att förhindra allvarlig sjukdom och död, reducera symtom som påverkar livskvaliteten, stoppa recidiv och
undvika behandlingsinducerad toxicitet.
Behandling med glukokortikoider introducerades redan 1950 och utgör alltjämt standardterapi. Behandlingen är visserligen
effektiv initialt, men förhindrar inte alltid
recidiv.
Långvarig behandling är därför vanligen
nödvändig, vilket kan leda till biverkningar
i form av bland annat infektioner, katarakt,
diabetes och osteoporos.
Många olika strategier
Olika strategier för att minska toxiciteten
hos glukokortikoider och för att minska recidivrisken har prövats. Pulsatil behandling
är en strategi för att minska biverkningarna
som dock inte förefaller vara särskilt framgångsrik. I kliniken används emellertid allt-

jämt denna strategi för patienter som drabbats av synförlust på ett öga, i syfte att bevara synen på det andra ögat.
Andra användningsområden är vid övergående synförlust eller dubbelseende samt
vid TIA eller andra kraniella ischemiska
händelser.
För patienter utan kontraindikation rekommenderas tillägg av ASA i lågdos som
kärlskyddande behandling.
Metotrexat används som steroidsparare,
men effekten är på sin höjd måttlig och de
eventuella fördelarna med behandlingen
måste vägas mot riskerna.
Introduktionen av biologiska läkemedel
har lett till ökad medvetenhet om de potentiella sjukdomsmekanismerna vid jättecellsarterit.
Ny evidens indikerar en antigen-driven
sjukdom där makrofager, dendritiska celler
och T-lymfocyter spelar en viktig roll, liksom produktion av proinflammatoriska cytokiner, inklusive TNF, IL-6 och IL-1β.
Infliximab
En studie på infliximab visade inga vinster med behandlingen, men däremot
ökad förekomst av infektioner. Även andra
TNF-hämmare har visat negativa resultat,
inklusive etanercept och adalimumab.
Beträffande IL-6-hämning med tocilizumab är erfarenheten hittills enbart baserad
på fallstudier, totalt 24 patienter.
Sammantaget har responsen varit positiv
men det är ännu oklart vad minskningen av
akutfasreaktionen får för följder på längre
sikt, och i något fall har aktiv kärlinflammation förekommit under pågående behandling.
En pågående RCT på tocilizumab vid jättecellsarterit kommer förhoppningsvis att
kunna ge en klarare bild av behandlingens
för- och nackdelar.
En annan strategi bygger på möjligheten
att förhindra T-cellsaktivering med abatacept, men även här är erfarenheterna begränsade och behandlingen har ännu inte
någon klinisk användning.
Detsamma gäller hämning av IL-17 och
B-cellsbehandlingar.
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2014 års föreläsning: Betty
Diamond om CNS-SLE
Betty Diamond, forskningsledare vid Feinstein Institute, Manhasset, berättade
om sjukdomsalstrande mekanismer vid
CNS-lupus med särskild inriktning på
autoantikrtoppar mot DNA.

A

ntikroppar mot dubbelsträngat
DNA (anti-dsDNA) hör till de vanligaste autoantikropparna vid SLE.
De anses allmänt vara betydelsefulla och
kunna orsaka direkt skada på njurar och
hud, bland annat genom aktivering av komplementsystemet och signalering via toll-lika receptorer.
Anti-DNA antikroppar påträffas hos 30–
70% av SLE-patienter, beroende på vilken
analysmetod som används, men kan även
påträffas hos patienter som varit utsatta
för olika läkemedel, t ex sulfasalazin och
TNF-blockerare. Felreglerad apoptos är
sannolikt en viktig orsak till att SLE-patienter bildar anti-DNA.
Betty Diamond har visat att två subenheter
på NMDA-receptorns extracellulära domän, NR2A och NR2B, innehåller en peptidsekvens för vilken anti-DNA antikroppar har affinitet. NMDA-receptorn finns
på neuron i hela hjärnan. NMDA-receptoraktivering är avgörande för minne och
inlärning, men alltför långvarig stimulering
kan leda till inflöde av kalcium i hjärnan
och orsaka apoptos. Den neuronskada som
potentiellt kan uppkomma utgör en förklaringsmodell för de vanligaste neuropsykiatriska manifestationerna av SLE, inklusive
kognitiv dysfunktion, huvudvärk och affektiv sjukdom.
Finns hos både möss och människor
R4A är en anti-dsDNA-antikropp som binder en peptidsekvens som förekommer i subenheterna NR2A och NR2B på NMDA-receptorer hos både möss och människor.
Injektion av R4A i hjärnan på friska möss
inducerar apoptos. Då möss exponeras för
höga R4A-nivåer i blodet däremot ses ingen
hjärnpåverkan eftersom antikropparna inte
penetrerar blod-hjärnbarriären då denna är
intakt.
Blod-hjärnbarriärens integritet kan dock
nedsättas av en rad olika tillstånd, inklusive
infektion, stress, rökning och hypertoni. Då
möss med höga nivåer av R4A i blodet utsätts för polysackarider för att framkalla ett
infektionsliknande tillstånd kan antikropparna penetrera hippocampus och orsaka

Betty Diamond

apoptos. Detta medför att mössens minnesfunktion försämras, vilket visar sig som försämrad prestation i labyrint-test.
Då mössen ges epinefrin för att efterlikna
ett stresstillstånd penetrerar och skadar
antikropparna istället amygdala, vilket förändrar mössens respons på stress.
Mössens försämrade prestation i labyrint-testet förefaller vara en isolerad spatial
minnesförsämring; möss som får anti-DNA,
anti-NMDA-receptorantikroppar injicerat
i hippocampus beter sig normalt med avseende på objektigenkänning. Detta stämmer väl överens med observationen att den
kognitiva nedsättningen som kan drabba
SLE-patienter skiljer sig från demens.
Neuropsykiatrisk testning vid SLE innefattar inte spatialt minne; istället ligger fokus på verbalt minne. En studie som syftade
till att undersöka detta visade att SLE-patienter med R4A i hjärnan fick bra resultat
på tester som undersöker objektigenkänning men dåliga resultat på tester av spatialt minne. Det kan därför bli nödvändigt att
anpassa de neuropsykiatriska testerna till
sjukdomsmekanismen.

skadan, och den tiden utgör ett möjligt terapeutiskt fönster som kan möjliggöra prevention eller kanske till och med reversion
av en del av de skador antikropparna ger
upphov till.
Fyra studier har hittills genomförts på cerebrospinalvätska från SLE-patienter, och
i samtliga har höga titrar av anti-DNA,
anti-NMDA-receptorantikroppar korrelerat med CNS-manifestationer.
Antikroppar med affinitet för NMDA-receptorn kan således ha en toxisk effekt på
den vuxna hjärnan om blod-hjärnbarriären
försvagats. Under graviditet utvecklas inte
fostrets blod-hjärnbarriär förrän i anslutning till födseln, varför dess hjärna rutinmässigt exponeras för moderns antikroppar. Detta skulle kunna förklara varför barn
till mödrar med SLE ofta har inlärningssvårigheter.
Nelfinavir, en proteashämmare som används vid behandling av HIV, har visats
binda till anti-DNA antikroppar med affinitet för NMDA-receptorn och blockera
apoptos – ett kliniskt studieprogram har
nyligen inletts.
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Behandling under utveckling
Betty Diamonds forskning visar alltså att
både kognitiva och beteendemässiga störningar vid SLE kan orsakas av autoantikroppar i kombination med ämnen som
nedsätter blod-hjärnbarriärens integritet.
Patologin utvecklas en tid efter den första
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MÖTESPROTOKOLL

Protokoll: Föreningsmöte
i Svensk Reumatologisk Förening, Örebro 2/4 2014

Mötesordförande: Ralph Nisell (RN)
Vet. sekreterare: Christopher Sjöwall (CS)
Vice ordförande: Boel Mörck (BM)
Utbildningsansvarig: Ann Knight (AK)
Kassör: Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin (BNW)
Yngre läkare repr.: Yulia Stennikova (YS)
Mötessekreterare: Maj Jonnestedt (MJ)
Protokolljusterare: Tomas Bremell (TB)
Protokolljusterare: Annika Teleman (AT)

§ 6. Läkarsituationen i landet (TB)
TB redovisar sammanställningen från
svar från enhetsföreträdarna i landet.
En noggrann redovisning med kommentarer kommer i ReumaBulletinen
4/2014.
SRFs bedömning är ett behov av 5
reumatologspecialister/100 000 inv.
Medför ett utbildningsbehov av 32
specialister/år de kommande åren.

§ 1. Val av mötesordförande och
mötessekreterare
Förslag Ralph Nisell (RN). Stämman
väljer RN som mötesordförande och
MJ som mötessekreterare.

§ 7. Utbildningsfrågor (AK)

§ 2. Val av två protokolljusterare
Föreslås Tomas Bremell (TB) och
Annika Teleman (AT).
Stämman väljer TB och AT som
justerare.
§ 3. Anmälan övriga frågor
Inga frågor anmälda
§ 4. SRF stadgar (BNW)
Reviderade stadgar, diskuterade på
årsmötet 2013, är godkända av SLF
och SLS. Ändringar består bl.a. att styrelsen beslutar om hedersledamot
(krav är enig styrelse) samt till stadgarna har även införts att ledstjärna
utses av styrelsen (gjordes så tidigare
men ej infört i stadgar då).
Ändrad mötesordning på grund av
förändringar avs Riksstämman påverkar skrivningar i stadgarna. Årsmöten
skall hållas i anslutning till nationellt
möte. Reviderade stadgar godkännes.
§ 5. Uppdatering och godkännande riktlinjer 2014 (CS)
CS redovisade förslag till uppdatering
av riktlinjer för vaccinationer, tbcscreening, screening hepatit B, ögonkontroller vid klorokinbehandling,
kontrollprover vid immunomodulerande behandling, kardio-vaskulär
primärprevention, behandling vid
RA samt behandling vid AS/PsA.
Övriga riktlinjer angivna på SRFs
hemsida www.svenskreumatologi.se
har inte behövt ändras.
Uppdaterade riktlinjer och de riktlinjer som ej behövt uppdateras godkännes som SRFs riktlinjer daterade
140402.
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Övergripande SPUR: Lipus vill göra
landstingsövergripande SPUR-inspektioner. SRF är inte negativa till
detta såvida reumatologin inspekteras
på samma professionella sätt som
idag. AK uppmanade enhetschefer
flagga ev övergripande SPUR-inspektion så att SRF kan koppla på en reu
matologisk SPUR-inspektion.
SK-kurser: Socialstyrelsen, ansvarig
för SK-kurser, försöker öka samarbetet mellan olika specialiteter vad
gäller SK-kurser. Initialt är det aktuellt att en kurs i barnreumatologi
ordnas i samarbete med Barnmedicin.. År 2014 är sista året som kurserna rullar på som vanligt, därefter
sker upphandling enl Lagen om offentlig upphandling. Därför riskerar
2015 att bli klent år för SK-kurser. STläk uppmanas gå kurser 2014.
Fortbildning: Regeringen gett 		
uppdrag till utbildningsdepartementet att se över fortbildningen. Anpassning till EU-normer så att utbildningen är överföringsbar mellan länder
i EU. SLF planerar nätverksgrupp för
ev ”Fortbildnings-SPUR”. Ingrid
Lundberg deltar i arbete inom EULAR avs kartläggning av ST-utbildning.
§ 8. Ledarskap (BM)
SRF har skrivit brev till SLF och
SLS där man uttrycker oro över minskad medicinsk kunskap i sjukvårdens
linjeorganisation. Nätverk för ledarskap inom reumatologi planeras med
start 140520 med syfte att rekrytera
nya ledare för framtida chefskap inom
reumatologin. Ansvarig BM.
§ 9. Registergrupper
(BM, Sofia Ernestam) SRQ har fått
certifieringsgrad I (som ett av 5 		

register i Sverige – av ca 100) pga hög
täckningsgrad 80 % och god vetenskaplig produktion från registerdata.
Utveckling av hemsida, datatillgänglighet, mjukvara m.m. pågår
BM redovisar ang ARTIS. Lars 		
Klareskog angav att medel fördelas till
koordinator, kansli, förbättring IT
samt till de 6 sjukvårdsregionerna.
§ 10. Arbets- och intressegrupper (BM)
Arbets- och intressegrupper bör
redovisa verksamhet och deltagare till
Gerd-Marie Alenius.
Ny arbetsgrupp för användning av
biosimilarer bildad (Carl Turesson,
Lennart Jacobsson, Johan Askling,
Nils Feltelius).
Ylva Lindroth (YL) uppmanade till
ökad aktivitet och intresse för Reumaseniorerna och den nytta pensionerade reumatologer kan göra vad
gäller arbete, handledning, coachning
mm. Kontakt kan tas med YL.
§ 11. Reumatologiska möten under 2014 –
2016 (RN)
Redovisar årshjulen 2014-2016. Riksstämman ändrade form medför att
SRFs mötesordning ändras. Årsmötet 2014 blir torsdag em 4 dec-14. År
2015 register- och riktlinjedagar
i januari som byter namn till Utvecklingsdagar där de tidigare registereller riktlinjedagarna ingår. Föreningsmöte i samband med detta i januari och årsmötet i början av september 2015 i samband med Reumadagarna i Halmstad (Tylösand). Riksstämman sker som planerat 2014. Därefter
råder osäkerhet om Riksstämmans
existens.
§ 12. Övriga frågor
Elektronisk enkät gällande Reumadagarna i Örebro skickas ut v.15.
§ 13. Mötet avslutas
Ordförande
Mötessekreterare
RALPH NISELL
MAJ JONNESTEDT
Justerat och klart
TOMAS BREMELL
ANNIKA TELEMAN

annons
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Liksom i de övriga nordiska länderna befinner sig reumatologin i Finland i ett skede av dynamisk utveckling både när det gäller
patientvård, utbildningsfrågor och vetenskaplig forskningsaktivitet. Några frågor som under de senaste åren har varit föremål för
särskild uppmärksamhet är samarbetet mellan primärvård och specialiserad sjukvård, behovet av specialister i reumatologi och
förutsättningarna att med sinande anslag för klinisk forskning upprätthålla den goda vetenskapliga kvalitet som varit utmärkande
för finländsk reumatologi genom decennierna. Strävan efter att med intensiv behandling lindra och förhoppningsvis släcka ut den
reumatiska inflammationen i dess tidigaste stadium har redan länge varit det centrala målet.

Fasad med Kalevalaskulpturer. Gamla Studenthuset i Helsingfors.

Reumatologin i Finland
Historik
Bastubadandet, som känt en omistlig del av
det finska folklivet, har under gångna tider
använts för att behandla reumatiska besvär.
I slutet av 1700-talet och framför allt under
1800-talet började man efter centraleuropeisk modell bygga kuranstalter på olika
håll i landet. Under 1930-talet utarbetades
detaljerade planer på ett specialsjukhus för
reumatiker i Helsingfors men de fördröjdes
på grund av krigen och förföll i mitten av
1940-talet på grund av bristande anslag. År
1946 när Reumasäätiö – Reumastiftelsen
grundades fick projektet med ett reumatikersjukhus på nytt vind i seglen. Heinola,
en mindre stad belägen 140 km nordost om
Helsingfors, ansågs ha ett klimat som var
speciellt väl lämpat för behandling av reumatiska sjukdomar. I Heinola hade sedan
slutet av 1800-talet verkat ett spa som efter
krigsslutet 1945 fungerade som ett reumatikersanatorium. År 1951 kunde Reumastiftelsens nybyggda sjukhus i Heinola öppna
sina dörrar och därmed tog den moderna
behandlingen av de reumatiska sjukdomarna i Finland sin början.
Reumastiftelsens sjukhus kom att inneha
en dominerande roll inom reumatikervården i Finland under mer än ett kvartssekel.
Till Heinola koncentrerades nästan all reu24
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matologisk och reumaortopedisk specialiserad sjukvård i landet. Utanför Heinola
fanns endast på Helsingfors stadssjukhus
en specialistledd avdelning för behandling
av reumatiska sjukdomar. På centralsjukhusen (regionsjukhusen) saknades specialister i reumatologi helt och hållet. Resorna
till och från Heinola blev för många patienter oskäligt långa. För att ersätta bristen på
öppen vård grundade Suomen Reumaliitto – Reumaförbundet i Finland, som hade
startat sin verksamhet år 1947, s.k. reumadispensärer på olika håll i landet.
Också om koncentrationen av reumatikervården till Heinola kunde uppfattas som
otillfredsställande för patienterna på grund
av de långa avstånden har sjukhuset haft en
enorm betydelse för utvecklingen av vården av reumatiker i landet. Den helhetsbetonade vårdmodell som utvecklades i Heinola och som inkluderade reumatologisk
och reumaortopedisk behandling samt hela
den omfattande rehabiliteringsprocessen
blev känd i vida internationella kretsar och
inte minst var samarbetet och kontakterna
med Östeuropa intensiva. Reumastiftelsens
sjukhus i Heinola nådde världsrykte som en
föregångare inom reumatikervården.
Sedan slutet av 1960-talet har specialisttjänster inom reumatologi stegvis inrättas

vid centralsjukhusen. Vid universitetssjukhusen har grundats särskilda reumatologiska vårdavdelningar som behövts i utbildningssyfte medan verksamheten på
centralsjukhusen mera har varit inriktad
på öppen vård. Under ett antal decennier i
slutet av 1900-talet användes många av landets gamla tuberkulossanatorier för vård av
reumatiker. Reumastiftelsens sjukhus fortsatte som en självständig enhet men dess
betydelse avtog successivt och år 2010 blev
sjukhuset tvunget att stänga sina dörrar för
gott.
Reumatologin som specialitet
Reumatologin är en relativt ung specialitet.
Den inkluderades bland de medicinska
specialiteterna i Finland först 1952 och
uppfattades då som en subspecialitet av invärtesmedicinen. Under de följande decennierna gick diskussionens vågor ofta höga
kring frågan huruvida reumatologin skulle
ha status som självständig specialitet eller
som en grenspecialitet inom invärtesmedicinen.
Mellan 1962 och 1979 definierades reumatologin som en självständig specialitet,
varefter den igen inlemmades i invär-tesmedicinen. I och med att EU-bestämmelser
infördes i Finland 1993 fick reumatologin
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liksom andra invärtesmedicinska specialiteter åter status som självständig specialitet. För närvarande innehar 133 finländska
läkare specialisträttigheter i reumatologi. Av dem är 108 med i arbetslivet och av
dessa är femtiofem kvinnor. Medelåldern
bland landets reumatologer är relativt hög,
vilket innebär att en stor del av dem under
de närmaste åren går i pension. Lyckligtvis
har tillströmningen av unga läkare till specialiteten under de senaste åren har varit
god. Reumatologer verkar både inom den
offentliga sektorn och på privatsektorn.
Bland läkare i arbetsför ålder har 11 specialistbehörighet i barnreumatologi och 23 i
reumaortopedi.
Att utbilda sig till reumatolog
Den som skall avlägga specialistexamen i
Finland måste ha rätt att utöva läkaryrket
i landet. Utbildningen till reumatolog omfattar totalt 6 år och indelas i allmän tjänstgöring och specialiseringstjänstgöring. Av
den allmänna tjänstgöringen sker 9 månader på hälsocentral (vårdcentral) och 1 år
och 3 månader på sjukhus. Specialiseringstjänstgöringen på en reumatologisk enhet
omfattar 4 år av vilka 12 månader sker utanför universitetssjukhusen. I examenskraven ingår också teoretisk utbildning och
ledarskapsutbildning. Vid vart och ett av de
fem universiteten i landet där reumatologer utbildas – Helsingfors, Åbo, Uleåborg,
Tammerfors och Kuopio – har utnämnts en
ansvarig utbildare. Var och en som utbildas
till reumatolog gör upp en personlig utbildningsplan och får en personlig handledare.
Utbildningstiden avslutas med en skriftlig
specialisttentamen. Totalt finns 10 tjänster för utbildning i reumatologi, vilket för
närvarande gör det möjligt för 13 läkare att
delta i utbildningsprogrammet.
Reumatologisk förening i Finland
År 1946 grundades Suomen Reumatologinen Yhdistys – Reumatologisk förening i
Finland, de finländska reumatologernas vetenskapliga samfund. Bland föreningens syften märks dess sammanhållande funktion
för reumatologiskt intresserade läkare och
dess strävan att främja reumatologins utveckling som vetenskap och klinisk specialitet i Finland. Föreningen, som för närvarande har 380 medlemmar, är tvåspråkig
med landets båda nationalspråk – finska
och svenska – som officiella språk.
Den ordnar möten med vetenskapligt fortbildningsprogram tre gånger om året och
dessutom årligen särskilda utbildningsdagar för läkare under specialisering. Föreningen har livliga kontakter med sina systerföreningar i Norden och med europeiska
och andra internationella reumatologiska
samfund.
Reumatologföreningen delar ut och forsknings- och resebidrag inklusive understöd
för doktorsavhandlingsarbeten. Den livak-

I det nedlagda Reumasjukhusets lokaler i Heinola finns nu Valolinna (Ljusslottet). Detta företag
driver en ortopedisk privatklinik och en bilddiagnostisk klinik, och dessutom hotell och serviceboende för seniorer. Foto: Soili Ikävalko.

tiga föreningen firade år 2006 sitt 60-årsjubileum under högtidliga former.
Reumaförbundet i Finland
Efter att patientföreningar för reumatiker
hade bildats i olika delar av landet grundades år 1947 Suomen Reumaliitto – Reumaförbundet i Finland som en paraplyorganisation för verksamheten. Upplysning om reumatiska sjukdomar och social
rehabilitering har utgjort hörnstenarna i
förbundets verksamhet. Den reumadispensärsverksamhet som förbundet under
sina tidiga år startade hade stor betydelse
under 1950-, 60- och 70-talen.
Förbundet byggde redan på 1960-talet i
Kangasala i Tavastland en rehabiliteringsanläggning, som småningom har vuxit
till ett stort center där kurser ordnas med
rehabilitering och kamratstöd som centrala innehåll. Reumaförbundet fungerar som
en tvåspråkig intresseorganisation för patienter med sjukdomar i rörelseorganen.
År 2012 räknade förbundet 161 lokalföreningar och 42 700 personmedlemmar. Förbundet har sedan år 1953 gett ut tidskriften
Reuma som utkommer fyra gånger om året
med en upplaga på över 60 000 exemplar.
Sedan 1990-talet har förbundet publicerat
s.k. Reuma-ABC-böcker med medicinsk information om olika reumatiska sjukdomar.
Årligen anordnas en reumavecka, det mest
synliga evenemanget bland förbundets aktiviteter. Förbundet har engagerat sig kraftigt i det riksomfattande arbetet för sällsynta reumatiska sjukdomar.
Akademiska reumatologiska centra
Reumatologin som akademisk specialitet
led länge av bristen på professurer i äm-

net. Den reumatologiska forskningen och
reumatologin som klinisk specialitet hade
visserligen kunnat utvecklas vid Reumastiftelsens sjukhus i Heinola och vid universiteten tack vare det intresse som några
professorer i internmedicin visade för reumatologin. Först år 1979 tillsattes den första
professorn i reumatologi, vid Tammerfors
universitet. Sedermera har professuren i
Tammerfors dragits in men professurer på
visstid har under 2000-talet tack vare donationsmedel kunnat upprätthållas i Helsingfors, Åbo och Kuopio. Den ekonomiska
nedgången har försvårat utvecklingsmöjligheterna för den akademiska reumatologin i
Finland. För närvarande är det bara professuren i Åbo som är besatt men också för den
är framtiden oviss. När det gäller professuren i Helsingfors är avsikten att den under
år 2014 skulle fogas som en 35-procentig
universitetsanställning till en avdelningsöverläkartjänst vid universitetssjukhuset.
Det finns skäl att hysa oro för den akademiska reumatologins framtid i Finland.
Trots god tillströmning av unga kolleger till
området kan bristen på akademiska centra
i förening med osäkra karriärstegar inverka
menligt på forskningens möjligheter och på
rekryteringen av forskare inom klinisk reumatologi.
Reumatologisk forskning
Den reumatologiska forskning som idag
bedrivs i Finland vilar på den tradition som
några pionjärer lagt grunden till. Forskning
utförs framför allt vid universitetscentralsjukhusen i Helsingfors, Åbo, Uleåborg,
Tammerfors och Kuopio och vid centralsjukhuset i Jyväskylä, men reumatologer
vid många andra sjukhus är också engage-
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rade i olika riksomfattande forskningsprojekt. Några huvudlinjer kan skönjas. Den
epidemiologiska forskningen med rötter i
1930-talet har följts av fältstudier och studier baserade på offentliga register och
tvillingregister. En klassisk avhandling om
förekomsten av reaktiv artrit hos soldater,
som vid fronten 1944 hade insjuknat i dysenteri, lade grun-den till den framgångsrika forskning i reaktiv artrit som har fortsatt
till våra dagar. Det var i Finland som sjukdomsbegreppet reaktiv artrit år 1969 myntades. Senare finländsk forskning har visat
att bakterie-DNA med förfinad teknik går
att påvisa i leden vid reaktiv artrit.
Behandlingen av reumatoid artrit har länge
varit ett tyngdpunktsområde för den reumatologiska forskningen i Finland. Tidiga
arbeten befäste guldets effekt på den reumatiska leden och idén om betydelsen av
intensiv behandling av nyupptäckt reumatoid artrit lanserades av finländska forskare redan på 1970-talet. Stor internationell
uppmärksamhet väckte den forskarinitierade FIN-RACo-studien (1999) som visade
att kombinationsbehandling med antireumatiska läkemedel är klart mera effektiv än
monoterapi vid tidig reumatoid artrit.
Studien har följts av Neo-RACo där synnerligen goda behandlingsresultat har uppnåtts med kombinationsbehandling med eller utan TNF-hämmare. Till båda studierna
har de flesta reumatologiska centra i Finland bidragit, vilket har haft stor betydelse
för riksomfattande konsensus om valet av
läkemedel vid nyupptäckt reumatoid artrit.

I RACo-forskningens kölvatten har följt ett
flertal värdefulla undersökningar där man
har påvisat den nationalekonomiska betydelsen av tidigt insatt intensiv behandling
för att undvika invaliditet och sjukpensionering. I den nyligen startade likaså forskarinitierade internordiska studien NORDSTAR deltar Finland som en aktiv part. Register över användare av biologiska mediciner lämnar kontinuerligt värdefull information, som används i forskningssyfte.
Den genom tiderna troligen mest citerade
finländska reumatologiska publikationen
behandlar ett radiologiskt klassificeringssystem av ledförändringarna vid reumatoid
artrit. Klassifikationen har legat till grund
för studier av effekten av många antireumatiska läkemedel inklusive de moderna
biologiska medicinerna. I ett annat tidigt
och flitigt citerat arbete beskrevs för första gången en ökad incidens av can-cer vid
reumatoid artrit. En linje som fortgått till
våra dagar har varit amyloidosforskningen,
både på grundforskningsnivå och på klinisk
nivå. Förekomsten av reaktiv AA-amyloidos var länge exceptionellt hög i Finland
men har nu liksom i övriga länder minskat tack vare effektiverad antireumatisk
behandling. Det nära samarbetet mellan
grundforskning och klinisk reumatologi
har gett många resultat av bestående värde. Upptäckterna att reumatoid faktor och
antinukleära antikroppar föregår utveckling av kliniskt manifest reumatoid artrit
respektive systemisk lupus erythematosus
har haft en stor betydelse för förståelsen

Finland - de tusen sjöarnas land.
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av relationen mellan autoimmunitet och
reumatisk sjukdom. Inom kollagen- och
glukosaminoglykankemins område har finländska forskare nått internationell ryktbarhet. Forskare i grundläggande immunologiska och inflammatoriska mekanismer
såsom lymfocyt- och neutrofilfunktion har
lämnat värdefulla bidrag till den kliniska
reumatologin. Det nära samarbete mellan
reumatologer och ortopeder som i tiden
spirade i Heinola har i våra dagar följts av
framgångsrik och internationellt betydelsefull forskning i ledimplantat och biomaterial samt i mekanismerna vid degenerativa
och regenerativa biologiska processer i vävnaderna.

TOM PETTERSSON
Professor h.c., medicine, kirurgie doktor
Specialist i internmedicin och reumatologi
Helsingfors universitet och Helsingfors
universitetscentralsjukhus
tom.pettersson@hus.fi

Folkets Hus, stockholm / 20–23 september 2014

Scandinavian Congress of Rheumatology

Den 35:e Skandinaviska kongressen i reumatologi
20–23 sept 2014 i Stockholm
Välkomna till den 35:e Skandinaviska kongressen i reumatologi som kommer att äga rum den 2023 september, 2014 i Folkets hus, City konferenscenter vid Norra Bantorget i centrala Stockholm.
Som vi tidigare har meddelat kommer den skandinaviska kongressen 2014 att ha ett fokus på områden
som är av gemensamt intresse i de skandinaviska länderna. Ett viktigt mål med kongressen 2014 är att ge
unga forskare som arbetar med vetenskap inom reumatologi möjlighet att presentera sig och sin forskning.
Ett annat viktigt mål är att lyfta fram tvärprofessionell forskning inom Skandinavien. Kongressen sker i
samarrangemang mellan Scandinavian Society for Rheumatology, Svensk Reumatologisk Förening, Nordiskt
Reumaråd som representerar de nordiska patientföreningarna, nordiska Health Professionals och barnläkare
från Skandinavien.
Det är nu möjligt att börja lägga in abstracts. Sista dagen att skicka in abstrakt är den 15 april, 2014.
Nedan följer de områden som kommer att finnas med på programmet som vetenskapliga sessioner:
• How to apply current knowledge comparing the effectiveness of
treatments for rheumatic diseases
• Treatment strategies for RA- Today and tomorrow
• The pre-clinical and very early phases of RA: disease mechanisms and
opportunities for prevention
• Pain in rheumatic diseases- clinical and molecular aspects
• Spondyloarthritis (ankylosing spondylitis and psoriatic arthritis)
with modern management of psoriatic arthritis and ankylosing spondylitis
• Modern imaging – clinical and molecular
• Osteoarthritis – Molecular and Clinical aspects
• Fatigue and cognitive dysfunction in rheumatic diseases
• Life style factors and intervention in rheumatic diseases
• Modern anti-rheumatic treatment and current strategies for prevention of infections
• Immunological mechanisms and clinical phenotypes in inflammatory systemic diseases
• Autoinflammatory diseases
• Adolescent rheumatology
Därutöver kommer vi att ha workshops kring olika teman och några s.k. keynote lectures, varav en om
ANCA–associerad vaskulit, där professor David Jayne från Cambridge har tackat ja.
Följ utvecklingen av programmet på www.scr2014.se
Varmt välkomna!
Ingrid Lundberg	Ralph Nisell
Scandinavian Society for Rheumatology	Svensk Reumatologisk Förening
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Läkarbemanning för
reumatologi, mars 2014
Specialistläkare		Offentlig tjänst					235 (-5)
			Privat tjänst					18 (-2)
			Totalt						253 (-7)
			Tjänstgöringsgrad specialister			72% (-1%)
ST-läkare 								89 (+5)
Inom parentes = förändring jmf med 2013.
Behov
		
			

Sett regionvis (dvs. såväl länssjukvård som regionsjukvård) behövs 5 specialister/100 000 invånare.
(med ca 70% tjänstgöringsgrad) dvs totalt 480 specialister i reumatologi.

Nu finns 253 specialister varav 81 offentliga och minst 11 privata pensioneras inom 10 år = 161 kvar ST-utbildning idag = 89 Utbildningskrav =
230 nya ST-läkare ytterligare på 10 år (utöver nuvarande 89) Nya specialister 2000-2013 = 189 (13-18-12-18-13-11-15-12-9-24-15-13-25-21=15/
år). Ett annat mått på utbildningskrav skulle vara socialstyrelsecertifiering av 32 nya specialister/år t.o.m. år 2023. Vi måste alltså kraftigt öka
utbildningen jmf med idag. Bemanningen är uträknad med det uppdrag vi har idag dvs begränsat till enbart kunskaps- och bedömningsansvar vid artros eller värktillstånd.
1. Regionsjukhus 		

Specialistläkare		

ST-läkare

4. Länsdelssjukhus		Specialistläkare		ST-läkare

			Totalt 131 (-9)		56 (+7)
Karolinska		
38 (-5)
		
16 (+1)
Sahlgrenska		
32
		
13 (+3)
Lund/Malmö (SUS)		
22 (-3) 			
10
Linköping (länsklin)
9 (-2)
		
6 (+2)
Uppsala			
12
		
5
Umeå (länsklin)		
11 			
4 (+1)
Örebro			
7 (+1)
		
2

			12 (-2) 			2 (-2)
Arvika			1 			1
Ängelholm		2 			0
Trelleborg		2			0
Simrishamn		2 			0 (-1)
Alingsås			1 (-1)			0
Västervik			2			1 (-1)
Visby			2 (-1) 			0

2. Specialsjukhus		Specialistläkare		ST-läkare

5. Privatpraktiker		Specialistläkare		ST-läkare

			7			0 (-1)
Spenshults reuma-sjh
7 			
0 (-1)

			18 (-2)			0

3. Länssjukhus		Specialistläkare		ST-läkare
			83 (+4)			31 (+1)
Kristianstad		
3 			
2 (+1)
Helsingborg		
4 			
2
Blekinge			4 			2 (+1)
Växjö			4 			0 (-1)
Borås			5 (+1)			2
Skövde			4 			2
Uddevalla		
4 			
2
Jönköping		3 			3
Kalmar			3 			2 (+1)
Danderyd		7 			0
Sörmland		
6 (+1) 			
2 (+1)
Västerås			8 (+2) 			1
Karlstad			4 (-1) 			2
Falun			7 			3
Gävleborg		
7 (+1) 			
2 (-1)
Östersund		
4 (+1) 			
1 (-1)
Sundsvall		4 			1
Luleå			2 (-1)			2

Kommentar:
1.

2.
3.
4.

5.

Flera sjukhus är länskliniker till exempel Blekinge (Karlskrona+
Karlshamn), Östergötland, Sörmland (Eskilstuna+Nyköping),
Gävleborg (Gävle, Hudiksvall, Bollnäs/Söderhamn) , Västerbotten (Umeå, Lycksele, Skellefteå) varför tjänstgöring utanför det
större sjukhuset kan ske.
Bemanningen är beräknad februari 2014.
Alla ST-läkare räknas in – även de som anges som ”gråblock”.
Antal privatpraktiker är svårt att beräkna eftersom dubbelarbete förekommer och redovisningen är ngt osäker. Troligen
gäller för hela privatpraktikerkåren att de pensioneras t.o.m.
år 2023. Antalet privatprakt reumatologer (med privatpraktik
som huvudsyssla) beräknas till 18 men ytterligare privatpraktik
kan förekomma bland sjukhusanställda läkare.
Tjänstgöringsgraden är svår att beräkna varför mindre förändringar icke är signifikanta.

TOMAS BREMELL
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Kommentar till
läkarbemanningen 2014
Minskning av antalet specialister – men fortsatt ökning på
länssjukhusen
Under 2013 har vi sett en svag minskning av antalet specialister
trots att tjugoen nya specialister tillkommit. Antal specialister på
regionsjukhusen har minskat med 9 efter rekordhöjningen förra
året men ligger ändå klart över 2012 års nivå. På länssjukhusen
fortsätter ökningen sedan 2009. Antalet specialister har ökat 20092014 enl följande: 57-66-70-75-79-83 dvs. ökning från 57 specialister 2009 till 83 specialister år 2014 - en ökning med 46% på 6 år. Det
innebär i genomsnitt en ökning med 1.5 specialist per länssjukhus.
Länsdelssjukhusen ligger stadigt runt 12-13 specialister. Räknar
man in Spenshult bland länssjukhusen är antalet specialister 90.
Timanställda specialister
Vi ser en tendens att specialister timanställs efter sin pensionering
(till exempel i Kristianstad eller Kalmar) eller vid övergång till
arbete i till exempel läkemedelsindustrin (Stockholm). Totalt rör
det sig om minst 9 specialister som på detta sätt ofta arbetar 1-2
dagar per vecka. Denna kategori kan öka.
Ökning av antalet nya ST-läkare
Man kan beräkna antal nya ST-läkare genom att utgå från antalet
ST-läkare 2013 (=84) samt minska med de som utträder ur ST-kollektivet dvs antalet nya specialister (=21). Då kvarstår 63 ST-läkare. Upp till 2014 års siffra 89 ST-läkare kvarstår 26 ST-läkare som
alltså utgör nya ST-läkare under 2013. Dock finns på listan över nya
specialister två som är >65 år dvs flyttat över sin kompetens till Sverige från annat land (Norge?) och inte ingått i ST-kollektivet. Det
innebär således att antalet nya ST-läkare under 2013 beräknas till
24. Ett måltal borde vara 32 nya ST-läkare varje år. Siffran är dock
klart högre än fjolårets nya ST-läkare som var 13.
Antal nya specialister
Vi fick 21 nya specialister under 2013. Man noterar en högre nivå
av nya specialister under åren 2009-2013 (20 specialister/år) än
2000-2008 (drygt 13 specialister/år). Detta reflekterar ju att vi är
fler ST-läkare med nivåer runt 90 ST-läkare sedan 2009. 2004 var
vi bara 60 ST-läkare.
När sker pensionen?
I våra beräkningar räknar vi 65 års ålder som pensionsålder och
vi mäter antal nu arbetande specialister som blir 65 år under närmaste 10-års period. Vi har valt 10 år eftersom utbildningstiden
för ny ST-läkare till färdig specialist ofta är nästan så lång tid pga
föräldraskap, forskning m.m. Men det tycks som om 65-åringarna
dröjer sig kvar några år till varför pensionsförlusterna kanske blir
något mindre än beräknat. Nu räknar vi med att 90-100 specialister
försvinner fram tom 2023 – vilket innebär knappt 10/år. Kanske är
den verkliga siffran något lägre till följd av friskheten och arbetsvilligheten hos våra äldre kollegor.
Åldersfördelningen skiljer sig dock över landet. Om man ser hur
olika sjukvårdsregioner har det med rekrytering vs pensionering
dvs ta antal nuvarande ST-läkare minus antal kommande pensionärer erhåller vi följande siffror: Södra +6, Halland -4, Västra Götaland +10, Sydöstra +2, Sthlm inkl Gotland -5, Uppsala/Örebro -6
och Norr -2.
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Privatpraktiker
Beräkningen av antalet privatpraktiker, deras sysselsättningsgrad
och pensionsålder vilar på något osäker grund pga bristande rapporteringsrutiner. Under de tre senaste åren rapporteras antal privatpraktiker till 24-20-18 dvs en klar minskning. Utifrån privatpraktikernas födelseår torde nästan hela kåren vara pensionärer år 2023.
Spenshult
Från 140701 är Spenshults reumatikersjukhus nedlagt. Mer om detta på annan plats i denna tidning. Därmed upphör en epok av reumatikersjukhus där Spenshult var det sista kvarvarande i Sverige.
Tjänstgöringsgrad
Tjänstgöringsgraden bland specialister ligger på drygt 70% utan
någon större tendens sett över de senaste åren. Sättet att rapportera skiljer sig dock åt mellan olika kliniker vilket medför att exakta
tal angående tjänstgöringsgrad inte kan sättas – men tjänstgöringsgraden är 70-75% - och ofta betydligt lägre på universitetssjukhusen pga forskning och andra uppdrag. Här utmärker sig Karolinska
och Skånes Universitetssjukhus.
Hur många behöver vi vara?
I framtiden kommer vi att ta hand om såväl en allt ökande patientkader med avancerad immunomodulatorisk behandling och ligga
långt framme i tillämpning av den nya biologin. De nya SoS Nationella Riktlinjerna (NR) som kom under 2012 förstärker behovet ytterligare. Vi beräknar nu behovet av reumatologspecialister
– beräknat på hel sjukvårdsregion, dvs såväl regionsjukvård som
länssjukvård - till 5 specialister/100 000 inv. Dessa specialister har
ungefär 70% tjänstgöringsgrad. Sveriges befolkning är idag 9.6 miljoner invånare och närmar sig 10 miljoner med raska kliv. Snart får
vi enkla siffror att förmedla – med 10 miljoner invånare behövs 500
reumatologspecialister.
Vi behöver således aktivt arbeta med rekrytering av nya ST-läkare.
Utifrån beräknat behov torde vi behöva rekrytera ytterligare 230
ST-läkare under närmaste 10 åren – fr a under de första fem – eftersom vi behöver ca 32 nya specialister/år. Produktion av nya specialister räknat från år 2000 ligger runt 15/år med en klar tendens till
ökning de senaste åren. De senaste 5 åren har vi producerat nästan
20 specialister/år. Vår organisation med regional ST-studierektor, SK-kurser (C-kurser) tidigt, Riks-ST-dagar m.m. har förbättrats ytterligare med en aktiv SRF styrelse och en bra planering av
SK-kursutbud.
Attraktiv specialitet
Reumatologi är en attraktiv specialitet eftersom vi ligger i framkant
i den medicinska utvecklingen med såväl framstående forskning
som klinik. Arbetets innehåll och den relativt lindriga jourbelastningen kan också stärka attraktionskraften för vår specialitet.
I enkäten ingick en fri textruta där enhetschefen fick beskriva rekryteringsläget. Bland regionsjukhusen får man genomgående svar
att många intresserade hör av sig men att ekonomi/budget är hindret att anställa fler ST-läkare.
Hot
Ett framtida vårdval inom specialistsjukvården i Stockholm kan
påverka organisationen av reumatikervård på ett påtagligt sätt.
Privata aktörer med offentlig finansiering kan härvidlag komma
att öka sin bemanning på bekostnad av den nuvarande offentligt
finansierade landstingsvården inom Karolinska Universitetssjukhuset. Då skulle viktig bassjukvård försvinna från storsjukhuset
vilket skulle försämra utbildning och rekrytering. Likaledes vet vi
att privata aktörer visar mindre intresse av ST-läkare och mer av
specialisters sjukvårdsproduktion. Men kanske pendeln mot mer
privat vård håller på att svänga och samhället mer kommer att värdesätta sammanhållen vård och utbildning/undervisning. Debaclet
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för NPM – dvs ekonomistyrningen av sjukvården – borde medföra
ett annat tänk vad gäller privatisering och därmed vårdval.
Bemanning – glädjeämnen och svårigheter
Bland enheterna noteras fortsatt konsolidering i Karlstad, Växjö,
Gävleborg och Blekinge. Vi börjar få flera länssjukhus med 6 specialister eller mer. Exempel på detta är Falun (7 spec), Västerås (8
spec), Eskilstuna (6 spec) och Danderyd (7). Problem med rekrytering syns i Kristianstad (svag förståelse från sjukhusledningen
av behovet av reumatologi) och Luleå (Sunderbyn) med bara två
specialister men ungerska specialister på ingång. Jönköping är underbemannade avseende specialister men har tre ST-läkare. Bland
regionsjukhusen noteras positiva resultat från Sahlgrenska med
+3ST och fler på ingång. Linköping rapporterar 6 ST-läkare – en
ökning med två. I de tre storstadsregionerna tycks läkartätheten
avs reumatolog-specialister ha utjämnats så att alla ligger runt 3
specialister/100 000 inv (måltal=5 specialister/100 000 inv).
Framtida rekryteringspolicy
För framtiden finns några punkter att framhålla.
1. SRFs ST-satsning med regionala ST-studierektorer, regiongemensamma ST-undervisningstillfällen, SK-kurser där alla STläkare får plats, Riks-ST-dag med mera bör fortsätta och intensifieras.
2. Utvecklingen av reumatologiskt ledarskap är viktig. Det märkliga är ju att samtidigt som alla ST-läkare går ledarutvecklingskurser så minskar kanske beredvilligheten och möjligheterna
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3.

4.

att ta ett ledarskap. Här kommer SRFs satsning på framtida
ledare att vara viktig.
Rekryteringen till regionsjukhusen begränsas idag av sparbeting och andra ekonomiska åtgärder. Här krävs en politisk
påverkan – ihop med Reumatikerförbundet – för att reumatologin skall få tillräckliga resurser.
Kanske skall vi också poängtera vår kompetens i immunomodulation (även bland sjuksköterskor) som en möjlighet för andra specialiteter att använda. Det skulle kunna ge möjlighet att
få resurser till rekrytering.

5.

Inom reumatologin görs banbrytande framsteg i snabb takt.
En ökad samverkan mellan akademi och sjukvård – såväl på
regionsjukhusen som länssjukhusen – kan underlätta rekrytering av forskningsintresserade läkare.

TOMAS BREMELL

Reumatologtäthet i olika sjukvårdsregioner – mars 2014
Sjukvårdsregion			Antal				Antal/100000
Inv (milj)		5/100 000 inv.
		
Spec ST pension till 2022
Södra				50 16		15		2.9		1.75		87
(inkl Kronoberg+södra Halland)
Västra (inkl norra Halland)		
49 19		
11		
2,8		
1.75		
87
Sydöstra				17 11		10		1,7		1.0		50
Sthlm inkl Gotland			
59 16		
22		
3,0		
2.0		
100
Uppsala-Örebro			53 18		23		2,7		2.0		100
(inkl Gävleborg)
Norra (ej Gävleborg)		
22 10		
10		
2,4		
0.9		
45
Kommentarer:
1. Privatpraktiker är inräknade – huvuddelen pensioneras till 2023.
2. Svårt placera Spenshult (Halland) – fördelas så att 3 spec går norrut och 4 spec söderut och dela befolkningen.

Reumatologtäthet i storstadsregionerna – mars 2014
Sjukvårdsregion			
Antal				
				Spec ST pension till 2022
Stockholm			
57 16		
20		
Västra Götaland			
46 19		
9		
Skåne				
38 14		
12		

Nya specialister (n=21)

Nuvarande arbetsplats

Bikowski 		
Michal		
Sunderby, Luleå
Carlestam 		Johanna		Lund
Elkhalifa			Abdalla		Gävle
Hekmat			Korosh		Helsingborg
Hemberg		Malin		Eskilstuna
Hjorton			Karin		Uppsala
Hobor			Renata		Hultgård Ekwall		
Anna-Karin
Göteborg
Jidell Lindvall		Maria		Kristinehamn
Lasaitiene		Daina		Borås
Magnusson Bucher
Sara		
Örebro
Norlén			Anna		Stockholm
Romland			Christopher
Stockholm
Salvesen			Christian		Skielta			Mattias		Östersund
Skoniecki		Jacek		Växjö
Symeonidou		Sofia		Spenshult
Tydén			Helena		Lund
Vikerfors		Anna		Stockholm
Vinje			Odd		Öberg			Kajsa		Falun

Antal/100000

Inv (milj)

5/100 000 inv

3.0		
2.9		
3.2		

1.9
1.6
1.2

95
80
60

		

21 nya specialister år 2013!
Facit för 2013 blev alltså 21 nya specialister i reumatologi under
2013. Data har levererats av utredare Birgitta Ollars, registeransvarig på Socialstyrelsens avdelning för regler och behörighet.
Jag har försökt ange nuvarande arbetsplats. Två eller tre av de nya
specialisterna har nog sin specialitetskompetens i annat land och
sedan flyttat över densamma hit. Av övriga 18 nya specialister arbetar 8 på regionsjukhus och 10 på länssjukhus. Trenden att rekryteringen till länssjukhusen är gynnsam fortsätter. De nya specialisterna är spridda över landet men Karolinska Universitetssjukhuset
i Stockholm har fått tre nya specialister och Skånes Universitetssjukhus två. Det föreligger stor spridning åldersmässigt.
Den äldste nya specialisten är född 1939 och den yngsta 1979. Medianålder för en ny specialist i reumatologi 2013 är 40 år dvs född
1973. Vi gratulerar våra nya specialister!

TOMAS BREMELL
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SYMPOSIUM · Per Lundblad

Symposium om klinisk terapi
vid inflammatorisk sjukdom
Ett symposium med titeln Clinical Research Today & Tomorrow, där tre specialiteter var representerade i programmet, genomfördes i februari på Nobel
Forum, KI, Solna.

D

et var en dag dedikerad till inflammation med representanter för reumatologi, gastroenterologi och dermatologi som föredragshållare. Professor
Ronald van Vollenhoven hade ansvarat för
programmet.
En heterogen sjukdom som kräver
individualiserad terapi
Mona Ståhle, som är professor i dermatologi och venereologi, talade därefter om terapi för psoriasis.
– De flesta patienter har en mild sjukdom –
men 20 % av dem drabbas av svår sjukdom,
sa Mona.
Hon redogjorde för utvecklingen av behandlingen, där före 1950-talet tjära var det
man använde sig av. 1951 kom så kortison
och 1958 metotrexat. Ljusterapi infördes i
mitten av 70-talet, och ciclosporin som kom
1986 visade att psoriasis är en immunsystemisk sjukdom.
Miljöfaktorer som stress, mikrober, droger,
trauma och rökning tillsammans med generna PSORS1, IL-23R och IL-12B utlöser

sjukdomen. IL-22 är endast associerad med
psoriasis i de fall då sjukdomsdebuten sker
före puberteten.
Mona redogjorde för det fortsatta sjukdomsförloppet. Idag behandlar man bl.a.
med infliximab, adalimumab och ustekinumab.
– Och det finns en väldigt lovande pipe-line, tillade hon.
Hon avslutade med att slå fast att man måste sträva efter en individualiserad
terapi, eftersom sjukdomen i sig är heterogen.
– Därför har vi bildat Karolinska Psoriasis
Group, förklarade Mona.

vaskulära sjukdomar. Dessutom är frågan
om hälsoekonomi ständigt närvarande.
– För att svara på alla dessa frågor måste
vi ha epidemiologiska data, fortsatte Johan.
För att generera dessa data har vi nationella och kliniska register, biobanker, forskningsdatabaser och medicinska journaler.
Johan presenterade Svensk Reumatologis
Kvalitetsregister, SRQ.
Tbc och cancer
Det finns fler register för biologiska läkemedel vid RA i Europa, och Johan presen-

SRQ – inte bara ett forskningsverktyg
Professor Johan Askling redogjorde för användning och möjligheter av register och
epidemiologi.
– Vi behöver få data om säkerheten för läkemedlet och hur effektivt det är – när det väl
används i den kliniska verkligheten. Den
kan som bekant skilja sig från studierna, sa
Johan.
Dessutom svarar epidemiologiska studier
på frågor om terapeutisk strategi och vilken
effekt strategin har på andra utfall.
– Problem ackumuleras vid kronisk inflammation. Ta diabetes som ett exempel – folk
dör inte av högt blodsocker, utan av kardioJohan Askling

terade 14 av dem. De kan belysa säkerhetsaspekter.
– En dubbelblindad fas-3 studie under tre
månader för ett läkemedel kan tala om för
oss att läkemedlet är säkert att använda för
200 patienter under tre månader – men vi
ska kanske behandla dem i flera decennier!
Epidemiologiska data blir därför mycket
viktiga. Johan illustrerade med ett exempel:
Den skärpta uppmärksamheten som man
har anammat före ett insättande av ett biologiskt läkemedel – som omfattar screening
mm. – har kraftigt minskat risken för patienten att drabbas av TB.
Att kombinera data, register, studieresultat
och epidemiologiska metoder är framtiden.
– Att kombinera klinisk och epidemiologisk kunskap är essentiellt! Reumatologin
befinner sig i första ledet i denna utveckling, summerade Johan.
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”Vi har lärt oss mycket från
reumatologin”
Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) omfattar diagnoserna Crohns sjukdom, ulcerös
kolit, och oklassificerad IBD (IBD-U). Professor Sven Almer, KI, berättade om strategier för behandling av dessa.
Thiopuriner, azathioprin och 6-mercaptopurine är de första immunmodulerande
terapivalen vid IBD. Nästa steg i behandlingspyramiden utgörs av metotrexat, infliximab och adalimumab.
– Vad behandlingsstrategier beträffar så
handlar det bl.a. om att identifiera riskpatienter tidigt, undvika skador på vävnad
och att gå från att behandla symptom till att
sätta upp konkreta behandlingsmål – Treat
to Target. Vi har lärt oss mycket från reumatologin, konstaterade Sven.
Fekalt calprotectin markör för skov
Vikten av att identifiera riskpatienter med
Crohns sjukdom illustrerade Sven med att
visa fyra olika förlopp för sjukdomen under
en tioårsperiod.
I en studie hade 43 % en initialt hög sjukdomsaktivitet som följdes av remission eller mild aktivitet. 3 % hade en förhöjd aktivitet efter initialt låg aktivitet, 19 % hade
kroniskt pågående hög sjukdomsaktivitet
och 32 % ständigt varierande.
– Det är grupp 3 – som utgör 19 % – som
är den svåraste att behandla. Hur länge ska
man hålla på, frågade Sven.
Riskfaktorer för progressiv sjukdom omfattar ung ålder (under 40 år) vid sjukdomsdebut, perianal sjukdom vid diagnostillfället, svår eller extensiv sjukdom vid
debuten och djupa sår i kolon. Rökning är
en också riskfaktor, liksom förhöjt CRP.
– Fekalt calprotectin är en markör som kan
förutsäga ett skov upp till 6 månader i förväg.
Han beskrev även en studie där man randomiserat 133 patienter till antingen traditionell terapi där man stegvis trappar
upp behandlingen (så kallad step-up), alternativt omedelbart sätter in kraftig immunosuppression för att sedan trappa ner
(top-down). Den visade att fler patienter
behandlade med top-down efter två år
hade läkt tarmslemhinna.
Kombinationsbehandling med infliximab och azathioprin framgångsrik
En annan studie Sven presenterade var
SONIC, där man behandlat patienter med
Crohns sjukdom i tre armar: Azathioprine
+ placebo, infliximab + placebo eller infliximab + azathioprin.
– Det är en mycket viktig studie som visar
att kombinationsbehandling med infliximab och azathioprin är mer effektiv.
En intressant, dock ganska liten, studie
från 2013 visade att patienter som förlorat
terapisvar på infliximab kan återfå det om
34
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man adderar en immunomodulator till behandlingen, konstaterade han.
ClinTRIDs fyrklöver
Ronald beskrev verksamheten vid ClinTRID.
– Den ”fyrklöver” som utgör vår forskningsenhet består av kliniska prövningar,
data som härrör från patienter, imaging –
ultraljud och fluorescence optical imaging,
s.k. ”Rheumascan” samt registerbaserade
studier, förklarade han.
Ronald avslutade med att presentera sina
medarbetare på ClinTRID.
– De kommer från bl.a. Peru, Indien och
Canada – det är en mycket internationell
samling, konstaterade han.
Ökande användning av ultraljud inom
reumatologin
Hamed Rezai presenterade sitt och Yogan
Kistens arbete om olika typer av imaging
vid inflammatorisk artrit med syfte bl.a. att
tidigt upptäcka artrit.
Karen Hambardzumyan presenterade en
studie om biomarkörer för att förutsäga behandlingsresultat vid RA.
Europeiskt samarbete kring rituximab
Studier på terapi av patienter med RA med
rituximab presenterades av Katerina Chatzidionysiou.
Katerina kunde också rapportera att i en
stor observationell kohortstudie där patienterna initialt behandlades med antingen 2 x 500 mg rituximab eller 2 x 1000 mg,
visade det sig att båda grupperna hade jämförbara kliniska resultat efter 6 månader.
– Det är ett resultat som kan ha viktiga implikationer när det gäller kostnaden för att
behandla patienter med RA, påpekade hon.

biologisk läkemedelsbehandling vid SLE.
Bakom registret står Systemic Lupus International Collaborating Clinics (SLICC).
IRBIS I startade 2010 och är ett retrospektivt register med 465 patienter som man
följer upp årligen under fem år.
– IRBIS II är ett prospektivt register som
även innehåller patientrapporterade utfall
av behandlingen. 88 patienter ingår, och de
ska följas upp fyra gånger om året under tio
år.
Nordiskt samarbete
Nordic Rheumatic Diseases Strategy Trials And Registries – NORD-STAR – är en
multicenter, randomiserad, oblindad, Fas-4
studie i de nordiska länderna på patienter
med tidig RA. ClinTRID är koordinator för
NORD-STAR.
– Vårt övergripande mål är att studera antalet individer som uppnår remission med
aktiv konventionell terapi, jämfört med tre
olika biologiska terapier, förklarade Maria
Seddighzadeh.
Symposiets sista talare var Peter Westerling, som beskrev två internationella samarbeten kring SLE-nefrit.
Därmed var symposiet till ända, och Ronald tackade alla som kommit och organisationskommittén.
– Och jag vill naturligtvis än en gång tacka
Anders Lönner och bolaget Meda, vars donation gjorde den här dagen möjlig, avslutade Ronald.

PER LUNDBLAD

Register för SLE
Melinda Mild beskrev arbetet med IRBIS I
och II. Det är ett internationellt register för

Fotnot: Läs mer om ClinTRID i en intervju
med Ronald van Vollenhoven i Reumabulletinen 3/2013.

Katerina Chatzidionysiou

Melinda MIld

SPUR · Annika Teleman

SPUR inspektionerna
löper på igen!
I höst kommer SPUR-inspektioner av
alla universitetskliniker i den ”nya rundan” att vara klara. Umeå är sist ut i
oktober. Det har varit enkelt och trevligt att komma till för att göra inspektionerna och jag hoppas att klinikerna
har haft nytta av sin egen föregripande
genomgång samt av våra kommentarer
och förslag till förbättringar.

P

arallellt med de stora klinikerna pågår också ominspektioner av de mindre enheterna på läns och länsdelsnivå. Som ni nog alla uppmärksammat har
det kommit propåer om stora samordnade
inspektioner sjukhus- eller landstingsvis.
Detta beror till stor del på att flera specialiteter inte ännu kommit igång alls med
inspektioner och inom andra specialiteter
har inspektioner genomförts endast delvis.
En annan faktor som vi inte kan bortse från
är att samordnade inspektioner troligen
kan genomföras till ett lägre pris per inspekterad enhet men, som vi tror, med sämre samverkan mellan inspekterad enhet och

inspektörer vilket vi tror ger ett sämre slutresultat. Vår uppfattning är att inspektioner
ska göras av personer med kännedom om
specialitetens verksamhet och problem och
inte av ”superinspektörer”. SRF har därför
stått på sig och krävt att vi ska få inspektera vår egen specialitet om sådana finns
som del i samordnade inspektioner. Än så
länge har vi gehör för detta och så blir fallet
i Västerås där det kommer att göras inspektion av reumatologkliniken i sommar. (hela
Västmanland ska inspekteras) Det sammanfaller lyckligtvis med att det var dags
för ominspektion av enheten där.
SPUR-inspektörerna
håller ordning och reda
Rent formellt är det den enskilda kliniken/
enheten som ska fatta beslut om när inspektioner ska göras men vi har inom föreningen haft en överenskommelse att SPUR-inspektörerna håller reda på när det är dags
för inspektion och kontaktar kliniker där
det gått ca 5 år sedan senaste inspektion.
Systemet har nästan alltid fungerat utmärkt

även om enstaka enheter har varit svåra att
komma till/få svar ifrån. Alla SPUR-inspektioner finns publicerade på SRF:s hemsida.
(Under våren har Göteborg och Örebro inspekterats. Planerade inspektioner är Västerås, Borås och Umeå)
Vi kommer således att höra av oss till er allt
eftersom tiden går och hoppas på att kunna
fortsätta på samma sätt som tidigare.
Åsa Häggström kommer att blir ny SPURinspektör efter Per-Johan Hedin som slutar efter många års arbete med SPUR, både
enligt det gamla och nya sättet. Hans sista
inspektion blir i Västerås i augusti. Då har
Maria Lidén hunnit bli varm i kläderna och
kommer att kunna lotsa in Åsa i verksamheten på ett bra sätt. Många tack till dig
Per-Johan och välkommen Åsa!

För alla SPUR-inspektörer
ANNIKA TELEMAN
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Länsreumatologin i Halland
förändras under 2014
Det är med en stor portion nostalgi vi nu
ska lämna det vackra Spenshult. Vi tror
oss ha bedrivit en god vård för våra,
och även många andras, patienter under de år som gått. Det har varit fantastiskt att få verka i en sådan miljö
som gives här, såväl fysiskt som arbetsmässigt. Verksamheten har under årens
lopp, liksom på andra ställen, genomgått många och stora förändringar beroende på såväl vetenskapliga framgångar som ekonomi.

E

fter en offentlig upphandling har Axess Medica/Spenshult förlorat ansvaret för länsreumatologin i Halland. Man kan undra om all offentlig verksamhet lämpar sig för upphandlingar speciellt när det rör en hel länsverksamhet och
inte bara komplettering till en etablerad
sådan. Det är svårt att konkurrera mot något som ännu inte finns och där heller inte
kvalitet tillerkänns någon betydelse. Man
undrar vad allt insamlande i kvalitetsregister och öppna jämförelser används till liksom hur man ska tolka de vackra orden om
patientens fria val.
Från den 1 juni 2014 kommer länsreuma-

tologin i Halland att drivas i Capio Movements regi. Verksamhet kommer att finnas
i Halmstad, i Capio Movements nuvarande
lokaler (på södra sjukhusområdet) och i
Varberg på kurortsområdet. I upphandlingen ingår förutom mottagningsverksamhet
även slutenvård (3-4 platser), dagrehabilitering och reumakirurgi. Slutenvård och
reumakirurgi finns enbart i Halmstad. Dagjoursverksamhet, konsultverksamhet och
samverkan med andra specialiteter förväntas fortsätta som tidigare. Så gör även uppdraget att erbjuda utbildning/auskultation
för olika yrkesgrupper samt deltagande i terapigrupper mm. Verksamhetschef är Hjalmar Thorsteinsson, ortoped och tidigare
VC på ortopedkliniken i Halmstad. Undertecknad är medicinskt ledningsansvarig för
reumatologin.
Modern reumatologi
När mycket ställs på huvudet ska vi ändå ta
chansen att skapa en bra och ändamålsenlig modern reumatologi . Vi har förmånen
att får med oss ett antal nyckelpersoner
representerande olika yrkeskategorier in
i den nya verksamheten. Mycket kommer
att göras som tidigare men idéer vi har haft

och som i vissa fall bromsats av strukturella och ekonomiska faktorer kanske nu
kan omsättas i verkligheten. Idéer kommer
också från besök på andra enheter t.ex. i
samband med SPUR-arbete eller reportage från reumaenheter runt om i Sverige.
Capio Movement har ambitionen att skapa
en verksamhet med hög kvalitet och ett positivt arbetsklimat. Vi räknar förstås också
med ett fortsatt gott samarbete med FoU
enheten och Reuma Direkt, telefonlinjen
för frågor som berör reumatologi. De kommer att befinna sig en bit bort geografiskt,
på en av vårdcentralerna i Halmstad.
Många anställda på Spenshult/Kungsbacka
har valt att söka nytt arbete på Capio Movement men andra har valt att byta spår/
arbetsplats. Vi mister dessvärre några läkarkollegor men en kommer till som vi vet
idag. Nya ST-läkare behöver snarast rekryteras. Egenanställd övrig personal omfattar
åtta sjuksköterskor, en och en halv fysioterapeut, en arbetsterapeut och en kurator
fördelade på Halmstad och Varberg.
Därtill kommer ytterliggare personal att tas
in efter behov. De reumatologer som för dagen är klara för anställning är, förutom undertecknad, Per-Erik Rönnborg, Gazmend

De nya lokalerna för reumatikervård i Halmstad - på Capio Movement.
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Abdiu, Ljiljana Stancic Radic, Dick Sahlberg och på deltid Sofia Symeonidou.
Nya patienter på Capio Movement
Från 1 maj 2014 kommer nya patienter/
remissbesök att tas emot på Capio Movement. 1 juni flyttar en första del av verksamheten över och från 1 juli är all verksamhet
förlagt dit. Vårdavdelningen på Spenshult
håller dock öppet till andra veckan i juli.
Alla patienter kommer att erbjudas att flytta med till den nya verksamheten, om alla
väljer att göra så eller inte kvarstår att se.
Informationsbrev är i dagarna på väg ut till
samtliga patienter.
Avtal ses över
Det finns förstås inte plats för alla 220 anställda på Axess Medica/Spenshult/Kungsbacka i den nya reumatologverksamheten.
Inte heller den rena ortopedin kommer att
drivas vidare i bolagets regi. Tanken var att
flytta verksamheten i Falkenberg men pga
av flera överklagade upphandlingar så bedömer man nu att underlaget för verksamhet är för litet. För dagen är det inte klart
vad som händer med Axess Medicas reumatologmottagning i Helsingborg. Man
håller på att gå igenom alla nu gällande avtal och hur man ska lösa det på bästa sätt för
patienter och remittenter.
Övriga avtal mellan Axess Medica ses över,
cancerrehabilitering fortsätter en bit in på
hösten (avtalet upphör sedan), avtal avseende försäkringsmedicinska utredningar är
uppsagt.
En stor eloge ska ges till Spenshults/Axess
Medicas ledning som samarbetat med Region Halland och Capio Movement på ett
föredömligt sätt. Man har inte velat att patienter och personal ska komma i kläm mer
än nödvändigt i den uppkomna situationen.

ANNIKA TELEMAN
Medicinskt ledningsansvarig
Axess Medica Spenshult

Spenshult i sommarskrud

Spenshult i vinterskrud
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Kortisonets historia
Kortison utgör basen för behandling av
många inflammationssjukdomar. Den
första gången kortison användes för behandling av inflammationssjukdom var
i september 1948 då kortison gavs till en
kvinna med svår reumatoid artrit (RA),
och effekten var närmast mirakulös.

K

ortison kom sedan snabbt att användas vid olika typer av svåra inflammationssjukdomar såsom, systemisk lupus erythematosus (SLE) och astma med mycket god effekt. Upptäckten av
kortison och dess effekter belönades med
Nobelpriset i fysiologi och medicin redan
1950. Från dessa första observationer med
dramatisk effekt av kortison hos enskilda
individer med RA tog det dock över tio år
innan man i kontrollerade studier kunde
visa att kortison var bättre än acetylsalicylsyra, som då var grundbehandlingen
vid RA. Hur gick det då till när kortisonbehandlingen utvecklades och varför tog det
så lång tid att på ett systematiskt sätt visa
att kortison verkligen gjorde nytta?
Bakgrund
Utvecklingen bakom kortison, som behandling vid reumatisk sjukdom, bygger på kliniska observationer och ett nära samarbete
mellan kliniker och grundforskare. Läkaren
Philip S. Hench var verksam som reumatolog vid Mayo-kliniken Minnesota, USA och
hade studerat RA sedan 1929.
Han observerade att patienter med RA,
som blev gravida eller som fick gulsot, ofta
blev mycket bättre i sina leder och drog då
slutsatsen att det fanns en inneboende möjlighet till potentiell förbättring i sjukdomen
och att graviditet och gulsot hade mycket
bättre effekt än de läkemedel man dittills
hade använt vid RA. Hench noterade också att patienter med RA tillfälligt kunde
förbättras i sina leder vid febersjukdomar
och vid narkos, situationer då binjurebarken stimuleras och han postulerade att det
borde finnas en biologisk substans, som han
kallade ”substans X” som kunde åstadkomma denna gynnsamma effekt på RA och att
det skulle kunna vara ett binjurehormon.
Philip S Hench inledde därför ett samarbete med biokemisten vid Mayo kliniken,
Edward Kendall, som arbetade med att extrahera adrenalin från binjurar från kor.
I Europa arbetade vid denna tid Tadeus
Reichstein också med att utvinna hormoner
ur binjurebarken. Ett problem var dock att
mängderna aktivt hormon, som man kunde
extrahera ur binjurarna, var mycket liten
så den skulle inte räcka till kliniska pröv38
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Figur 1. Pionjärerna i laboratoriet på Mayokliniken. Från vänster Charles Slocumb, Howard Polley,
Edward Kendall och Philip Hench. Foto: H Polleys arkiv.

ningar. Man testade emellertid flera olika
substanser, som utvanns ur binjurebarken,
bland annat ett binjureextrakt ”cortin”.
Samtliga var dock utan effekt på patienter
med RA. Kendall etablerade då ett samarbete med läkemedelsföretaget Merck för
att som ett sista försök producera en substans E (17-hydroxy-11-dehydrocorticosterone) och i maj 1948 hade Merck Company
tagit fram 9 gram av substans E från galla
av djur. Sex gram användes för studier på
Addisons sjukdom med mycket gott resultat. Philip Hench vädjade upprepade gånger till Merck om att få testa substans E på
patienter med akut RA och till sist lyckades
han övertala företaget och erhöll en mindre
mängd av substansen.
Första behandlingen
Den 21 september 1948 gav hans kollega
doktor Charles Slocum vid Mayo-kliniken
den första behandlingen med kortison till
en patient med RA. 50 mg av substans E
injicerades intramuskulärt till en 29-årig
kvinna, fru Gardner, som hade en högaktiv, destruktiv RA sedan över 4 år och som
hade vårdats inneliggande på sjukhus i 2
månader utan förbättring. Enligt historien
vägrade denna kvinna lämna sjukhuset innan hon blev bättre. Efter 4 dagars behandling med en dygnsdos om 100 mg (allt vad
som vad då var tillgängligt av subsastansen)
kunde fru Gardner gå ut själv från sjukhuset. Under de följande 6 månaderna kunde
ytterligare 15 patienter med RA behandlas

under kortare tider med substans E eller
med adrenokortikotropt hormon (ACTH)
likaså med gott resultat. [1]. Hench benämnde substans E ”kortison”. Resultaten
rapporterades i “Proceedings of the Staff
meetings of the Mayo Clinic” den 13 april
1949. En utförlig rapport på 120 sidor, som
omfattade en fall-serie om sammanlagt 23
patienter med RA, som hade behandlats
med substans E och/eller ACTH publicerades året därpå i Archives of Internal Medicine där både effekter och bieffekter finns
beskrivna i detalj. Hench påpekade att denna första studie var en mekanistisk studie
av fysiologiska effekter av dessa nya hormoner vid RA och att studien inte var avsedd
som en klinisk prövning. Likväl genomfördes studien med en kontroll-substans, kolesterol, som gavs intramuskulärt och med
en cross-over design.
Studien innehöll också en dos-titrering
komponent och man undersökte effekt av
olika behandlingslängder. Man fann att
minsta effektiva dagliga dos var 75- 100 mg,
men i vissa fall krävdes högre doser för att
kontrollera sjukdomen. Behandlingstidens
längd varierade mellan 7 och 187 dagar och
begränsades oftast av tillgången på kortison. De flesta patienter fick snabbt ett nytt
skov av sina led- och muskelsymtom då
behandlingen avbröts men det fanns vissa
patienter som kunde gå in i remission över
flera månader. ACTH var lika effektivt som
kortison i denna studie. Inom några månader utvecklades kortisonacetat som var mer
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svårabsorberat och från januari 1949 ersatte kortisonacetat kortison substans E.
Behandlingseffekten i Hench studie dokumenterades noggrant med förutbestämda
variabler inkluderande ledsvullnad, ömhet,
rodnad och rörlighet. Man filmade också
patienter.
Smärta mättes på en 4-gradig skala och patientens globala uppskattning av sjukdomsförbättring angavs i procent, där utmärkt
effekt motsvarade 90-95 % förbättring,
mycket god effekt 75-90% förbättring, samt
måttlig och ingen effekt, med andra ord
tillämpades en sorts individuellt responskriterium. Läkarens globala bedömning av
både effekt och biverkningar gjordes på en
4-gradig skala. Utvärderingen omfattade
också SR, Hb, LPK, s-proteinnivåer, blodsocker och på en del patienter gjordes synovialbiopsier före och efter behandlingen.
Fjorton av 23 patienter hade enligt ovan
nämnda förbättringskriterier utmärkt effekt, åtta hade mycket god effekt och en
hade måttlig effekt. Även noduli kunde
minska. Ett gemensamt mönster av förbättringen noterades; inom 48 timmar avtog
stelhet i muskler och leder, därefter sågs
en minskning av smärta och ömhet och
så småningom också av ledsvullnad. Den
subjektiva förbättringen kom ofta inom en
vecka, den objektiva förbättringen inom 2-3
veckor och maximal förbättring sågs efter
ett par tre månader.
Efter det att behandlingen avbrutits återkom symtomen oftast inom 1-4 dagar.
Sänkan sjönk hos samtliga behandlade patienter och Hb steg hos 11 av 23. Hos sju
patienter undersöktes effekten på synovial-

Figur 2. Howard Polley (1913 – 2001) deltog som
ung reumatolog i pionjärstudierna av kortisonets effekter. Han berättade om denna spännande tid i ett föredrag under den Skandinaviska reumatologkongressen i Malmö juni 1992.
Foto: Frank Wollheim.

biopsier tagna före och efter olika behandlingstider. Hos samtliga patienter sågs en
minskning av mängden inflammatoriska
celler, men i varierande grad och inte hos
någon sågs en normal histopatologi efter
kortisonbehandling.
Biverkningar
I denna första fallserie finns biverkningsrisker med kortisonbehandling välbeskrivna. I
allmänhet var biverkningarna relaterade till
dygnsdos och till behandlingstidens längd.
Av de 23 behandlade patienterna registrerades inga biverkningar hos nio patienter,
åtta hade lindriga biverkningar två hade
måttliga och fyra hade uttalade biverkningar. Redan i denna första rapport beskrevs
biverkningar såsom ödem, moon face, acne,
ökad behåring, oregelbundna menstruationer, amennoré, minskat libido, omfördelning av fettmassa, muskelsvaghet, trötthet
och abnorm glukostolerans. Dessutom beskrevs ett antal vanliga biverkningar från
nervsystemet såsom depression, eufori, irritabilitet, oro, huvudvärk, och parestesier.
De slående positiva effekterna av kortison
i den första fallserien motiverade kontrollerade prövningar. Sådana genomfördes på
50-talet, där kortison jämfördes med acetylsalicylsyra ca 4-5 gram per dag. De första
kliniska prövningarna, som genomfördes i
England på tidig RA, publicerades 1954 och
1955. Med de metoder som då användes för
att mäta effekter av ett läkemedel, misslyckades man dock med att visa att kortison
var bättre än acetylsalicylsyra.
När man läser uppsatserna ter sig dessa
negativa resultat märkliga eftersom det är
uppenbart att kortison haft en slående positiv effekt hos många patienter i fallserien.
Den enda effekt, som var signifikant med de
använda mätmetoderna, var en höjning av
hemoglobinnivåer i kortisongruppen, men
ingen skillnad sågs på kliniska variabler
som ledsvullnad och ledrörlighet mellan
grupperna som behandlades med kortison
respektive acetylsalicylsyra. Det var inte
förrän 1959 som man i en större kontrollerad mutlicenterstudie i England kunde visa
att en kortisonanalog, prednisolon, vid tidig RA efter 2 års behandling, var bättre än
acetylsalicylsyra avseende funktion och allmäntillstånd. Startdos var 20 mg prednisolon per dag och underhållsdos var ca 10 mg
per dag. I denna studie observerades efter
två års behandling också en signifikant lägre
incidens av ledersosioner i händer och fötter i kortisongruppen jämfört med acetylsalicylsyra-gruppen. Man konstaterar dock
att 20 mg per dag var associerat med risk
för biverkningar, och den hösta acceptabla
dygnsdosen vid långtidsbehandling föreslogs vara 10 mg vilket var något högre än
den som hade rekommenderats av Slocum
och medarbetare nämligen 9 mg per dag för
män och 5 mg per dag för kvinnor (1957).

Resultat
Resultaten av behandlingen med kortison på 16 patienter, med första patienten
behandlad i början i september 1948, presenterades på en nu klassisk internationell
reumatologikonferens på Waldorf Astoria-hotellet i New York i juni 1949, där bl.a.
en film visade den dramatiska förbättringen hos en av patienterna.
De som var där – bl.a. vår tidigare professor vid Karolinska Institutet, Börje Olhagen
– har berättat om den enorma entusiasm
och känsla av framsteg som uppstod efter
Hench presentation av de första resultaten
av kortisonbehandlingen. Redan drygt ett
år senare, hösten 1950, tilldelades Hench,
Kendall och Reichstein Nobelpriset för ”deras upptäckter rörande binjurebarkshormoner, deras struktur och deras biologiska
effekter”. Då priset delades ut, hade man
hunnit genomföra behandling med kortison, som såg lovande ut, inte bara vid RA
utan också vid reumatisk feber, SLE och andra reumatiska sjukdomar liksom vid astma. Behandling med kortison hade redan
efter ett år fått genomslag i kliniken, bl.a.
beskrev Nanna Svartz in sin utredning om
de aktuella pristagarna att hon i sin praktik
hade använt kortison med stor framgång.
I bedömningen av Nobelkommittén, vars
utlåtanden finns tillgängliga 50 år efter att
priset har delats ut, och som undertecknade har gått igenom, skriver Nanna Svartz att
effekten av kortison på patienter med RA,
enligt hennes mening, var den enskilt mest
betydelsefulla observationen som gjorts
inom medicin under senare år. Kommittén poängterade också att beslutet grundar
sig på väldokumenterade observationer av
ett långvarigt arbete med att isolera kortison liksom på de kliniska observationer av
Hench som låg till grund för att testa kortisonet hos patienter med RA. Det poängterades också att upptäckten inte bara hade
betydelse för förståelsen av patofysiologin
utan att den också var viktig för utveckling
av behandling av reumatiska sjukdomar.
Kortisonet stora betydelse
Varför tog det så lång tid att visa att kortison
var bättre än acetylsalicylsyra? Här torde
studiedesignen ha haft en betydande roll.
Hench använde sig av en typ av individuella responskriterier och angav hur många individer som uppfyllde dessa kriterier. Denna ”studiedesign” var, åtminstone till del,
en följd av knappheten på kortison. Man
behandlade en eller ett fåtal patienter med
det kortison man hade till sitt förfogande.
När förrådet var slut, upphörde behandlingen. Detta innebar att man hela iden
kunde jämföra effekterna av kortisonbehandling jämfört med tidigare basbehandling hos den enskilde patienten. I de kliniska prövningarna som gjordes på 50-talet
gjordes istället jämförelser på gruppnivå
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och grupperna var relativt små med ca 3050 patienter i vardera studiearm, vilket inte
var tillräckligt för att påvisa signifikanta
kliniska skillnader vare sig vid kort- eller
långtidsbehandling. Intressant nog sågs
den största signifikansen i effekt av kortison jämfört med acetylsalicylsyra på antal
lederosioner.
Dessa diskrepanser mellan resultaten –
som visade sig vara reproducerbara och
sanna – från Hench urspungliga studie av
16 patienter som var sina egna kontroller,
och studierna med jämförelse med kontrollgrupper-, där de ingående patienterna
var mycket heterogena vad gäller bl.a. sjukdomsaktivitet, visar risken att genom en
otillräcklig studiedesign och med otillräcklga mätmetoder få falskt negativa resultat.
Intressant nog, så bygger alla resultat med
dagens läkemedel på den stora förändring i
studiedesign och mätmetoder som genomförds i slutet av 1980-talet under ledning
av Harald Paulus. Paulus utvecklade de

indivdulla responskriterier, där patienten
är sin egen kontroll – precis som i Hench
lilla patientserie. De ”Pauluskriterier” som
han först använde är de som nu utvecklats
till ACR-kriterier för terapisvar, och samma
princip används också i EULAR -kriterierna för förbättring. Vi kan idag konstatera att
kortisonet verkligen kom att förändra livet
för många patienter både med reumatiska
sjukdomar och andra inflammationssjukdomar.
Vi kan också konstatera att en viktig del i
utvecklingen av kortisonet var det translationella forskningsarbetet som grundade sig
på noggranna kliniska observationer av en
kliniker, reumatolog, samt det nära samarbetet mellan klinikern och basalforskaren,
biokemisten. Möjligheten att framställa tillräcklig mängd av substansen förutsatte
dessutom ett nära samarbete mellan forskare och läkemedelsindustrin. Den fortsatta framgången byggde sedan på den
framsynta idén att beskriva effekten genom

KATERINAS CARTOON · Katerina Chatzidionysiou

40

ReumaBulletinen Nr 98 · 4/2014

att använda individuella responskriterier,
vilket långt senare kom att bli standard för
utvärdering av behandlingseffekter vid RA.
INGRID E. LUNDBERG
LARS KLARESKOG
Överläkare, Professorer
Karolinska Universitetssjukhuset
Mer att läsa:
•
Ido Leden: Kortison – ett läkemedel
med en 60-årig historia www.svensk
reumatologi.se och Reumatikertidningen nr 2, sid 34, 2008
•
Thom Rooke: The Quest for Cortisone.
Mayo Foundation 2012
•
www.nobelprize.org/nobel_prizes
•
Lundberg IE, Grundtman C, Larsson E,
Klareskog L Corticosteroids--from an
idea to clinical use. Best Pract Res Clin
Rheumatol. 2004 Feb;18(1):7-1

KRÖNIKA · Ioannis Parodis

Ioannis krönika

Än en gång skriver jag krönika i luften,
på vägen från mitt ena hem till mitt
andra, från Aten till Stockholm. Det europeiska lupusmötet är avklarat. Ja, jag
syftar på samma möte som Christopher
Sjöwall ”härnäst kommer att besöka”
enligt sitt brev, några sidor tidigare.
Det säger något om svensk kontra grekisk framförhållning. Christopher planerar att åka iväg på kongress och lämnar
in sitt bidrag innan resan, några dagar
före deadline. Själv gör jag det efter resan, några dagar efter deadline. Stackars Tomas Bremell som säkert undrar
varje gång om greken ska leverera!

M

ötet är trevligt. Dimitrios Boumpas var sen med det mesta, från
att annonsera datum för kongressen till att granska abstrakt, meddela
instruktioner för postrar, slutföra det vetenskapliga programmet... för att på bästa
sätt försvara sitt tidsoptimistiska ursprung.
Men allting rullar till slut fint. Kongressens
innehåll är bra och välbalanserat. Eller ja, vi
får kanske höra extra mycket om lupusnefrit, vilket jag inte kan annat än uppskatta.
Jag bidrar med två muntliga presentationer som gör mina dagar stressiga men som
avklaras med smickrande omdöme. Bortom
stressen är känslan av att hålla föredrag i
staden där jag föddes och växte upp, i staden där jag studerade medicin, i staden där

Att Bullens redaktion gillar fåglar vet du säkert
vid det här laget. Här kommer en från Muskat.
Visst är den vacker?

Från lupusmötet i Aten, strax före presentationen. Trött och stressad men duktig på att dölja
det.

alla gatuhörn är bekanta och väcker minnen helt underbar. Mamma och pappa som
ju bor i Aten får denna gång vara med och
lyssna, liksom min allra bästa vän också gör.
Jag tar aldrig reda på hur de klarar sig in,
men de står plötsligt där och är stolta. Och
ger mig lite extra stress. ”Tänk om jag misslyckas fullständigt och de är med och ser
på”. Det krävs inte mycket för att saker ska
gå snett. Å andra sidan är det en trygghet att
ha just dem nära, speciellt den här gången
då Iva inte har möjlighet att närvara.
Sverige är välrepresenterat på mötet, framför allt Uppsala med hela sitt SLE-drömteam. Lars Rönnblom resonerar kring
huruvida ”INFα signature” är viktigt vid
SLE. Dag Leonard, Niklas Hagberg och
Olof Berggren bidrar med var sitt föredrag.
Från Stockholm är Ronald van Vollenhoven
på plats och övertalar med hjälp av Sokrates och Platons filosofiska dialog att treat-to-target bör vara målet även vid SLE.
Veckan före lupusmötet är jag på resande
fot och vandrar runt i Dubai, Abu Dhabi,
Hatta och Muskat.Där träffar jag Melpo, en
vän från Cypern som står mig mycket nära
men som jag inte sett på några år. Hennes
bror har flyttat till Dubai på grund av sitt
jobb och får nu äran att vara vår värd. I
slutet av resan har Melpo och jag sett mer

i Dubai än han sedan november då han flyttade. Visste du att Burj Khalifa är världens
högsta byggnadsverk? Vyn från denna grandiosa skyskrapas våning 124 är svår att slå.
Från Burj Khalifa till Burj al Arab, världens
enda sjustjärniga hotell. Trots att rankningen sträcker sig till bara fem stjärnor har
detta superlyxiga hotells gäster velat ge det
två extra stjärnor för att visa hur fint och
unikt det är.
Efter att ha varit där kan jag bara hålla
med. Du har säkert hört talas om de världsberömda fontänerna vid ”Dubai Mall” som
dansar till musiken. Jag kan nu konstatera
att de är mycket vackrare att titta på i det
verkliga livet än på YouTube. Jag blir däremot inte lika imponerad av den artificiella
inomhusskidbacken i ”Mall of the Emirates”. Liten och framtvingad. En dag åker vi
på safari i öknen. Där får vi även en runda
på kamel, lite sandboardsåkning och grillat
till magdans.
Men semesterns höjdpunkt blir onekligen aftonen med te och kaffe hos en arab
som vägrar att släppa oss utan att bjuda på
”något litet” efter att vi frågat honom hur
man tar sig till Hatta Pools. Det är tydligen
förolämpande att tacka nej till en infödds
inbjudan i ett emirat som Dubai. Det blir
trevligt prat och hjärnmättande kulturutbyte. Trots kommunikationssvårigheter på
grund av språkhinder blir vi omfamnade av
en autentiskt orientalisk värme innan vi kör
vidare, några timmar efter tidplanen. Klart
värt det.
I år blir det min första gång att närvara på
reumatologins vårmöte som numera heter
”Reumadagarna” och som från och med
nästa år kommer att äga rum på hösten. Det

Hit ledde arabens vägbeskrivning. När vi väl
är framme i Hatta Pools har solen börjat gå ner.
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blir för min del tre mycket trevliga dagar,
inte minst tack vare värdarnas engagemang.
Sara Bucher, ny verksamhetschef i Örebro,
ser till att allt flyter som det ska och tar god
hand om oss alla. Under en mysig rundvandring i Örebro slott med efterföljande
mingel får vi lära oss lite om vad som pågått
i Rikssalen under Gustav Vasas tid samt lite
om den berömda förbrytaren Lasse-Maja.
Mitt lilla bidrag till mötet är några minuter
om behandling vid SLE, och närmast om
hur det har gått för de patienter som vi behandlat med belimumab på Karolinska.
Som minne och tack får jag av Sara en liten
ask med exklusiva chokladbitar. Stort tack,
Sara. Euforiskt gott!
Jag kan inte låta bli att citera en rolig pappersremiss som vi en vacker tisdag får av
en husläkare. Christina Dorph som denna
vecka har hand om remissgranskningen
har tagit kopia på den och lagt den på mitt
skrivbord, tillsammans med en uppmuntran att ge den en plats i Bullen. Nå, här
kommer den och jag ändrar inget!
Diagnos/fråga: Reumatism? RF 315*, antiCCP 2765*
Anamnes: Känner inte denna patient sedan
tidigare. Säger sig söka på grund av att han
tror sig ha gikt. Från Irak via Eritrea. I Sverige sedan åtta år tillbaka. Läser juridik. Bor
ensam. Slutat röka. Tränar på gym. Äter allt.
Aktuella mediciner: Naproxen 500 mg x 2
Hereditet: Mor diabetes
Tidigare sjukdomar: Appop som barn
Aktuellt: Vad jag förstår sedan en tid tillbaka
migrerande ledvärk, lite svullna värmeökade
leder här och där... Ingen föregående infektion i anamnesen. Ombesörjer lab (patienten
ringer från lab och frågar om han får fylla
S-anti-CCP också - verkar väl insatt...). Förnekar annan läkarkontakt i saken i Sverige.
Naproxen förefaller inte räcka som medicinering (dålig compliance?). Byter till Arcoxia
90 mg x 1, 28 stycken, 2 uttag. Tacksam om
denna patient får diskutera sina besvär med
en reumatolog.

Grandiosa och stolta Burj Al Arab när solen gått ner. Hotellet ligger på en artificiell ö och ska föreställa ett segel på en dhow. Högst upp ser du helikopterplattan.

På detta roliga sätt tänker jag nu avsluta
och skicka in så att Tomas får andas ut. Jag
är nog sist att leverera även denna gång!
Nästa gång får du kanske höra om mina
äventyr från lumpen.
Den grekiska armén verkar behöva mig och
håller på att skicka kallelser. Men oroa dig
inte, även om fallet blir att den svenska reumatologin saknar mig ett litet tag kommer
du inte att slippa mig. Jag tänker roa dig
även från militärbaracken!
Tills dess, kom ihåg att alltid le. Det gör
mig lycklig och dig vackrare!

IOANNIS PARODIS
ioannis.parodis@karolinska.se
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Souk i Muskat. En glädje för ögonen och luktsinnet.

LIVI - LEVNADSVANOR I VÅR VARDAG · Ann-Marie Calander

Levnadsvanor i vår vardag
Levnadsvanorna och deras betydelse för våra patienters hälsa märks och
syns alltmer i vår arbetsvardag vilket är
väl i linje med syftet för Levnadsvaneprojektet!

I

årets första nummer av RB beskriver
Ingrid Lundberg det gedigna arbete
man gjort i Stockholm med Livsstilsmottagningen LIVI. Vare sig man har en
specialmottagning eller inte att hänvisa till
så gäller det att vi som reumatologer kommer ihåg att ta upp levnadsvanorna med
våra patienter. Enkäter visar att patienterna
förväntar sig det av sin doktor och att patienterna tycker att det är viktigt!
I vårens RB Vetenskap så har det bland citrulinet insmugit sig en härlig bild på hälsosam kost - frukt och grönt och nötter. Projektets reumaspecifika kostbroschyr finns
till vissa delar på hemsidan, men väntar
på klartecken för publicering i sin helhet.
Vi har nu fått anledning att lägga till ännu
en referens, nämligen Ann-Marie Wesleys
avhandling som bl.a. visar en 20 % -ig riskreduktion vad gäller RA för den som äter
fet fisk varje vecka.
Betydelsen av fysisk aktivitet vid reumatisk sjukdom är vi som reumatologer
väl förtrogna med. För den som vill ha ett
överskådligt dokument att basera sina rekommendationer om fysisk aktivitet på, så
kommer det ett sådant inom ramen för pro-

jektet. Elisabet Lindqvist och undertecknad arbetar med detta.
Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin håller på att
uppdatera tobaks informations-broschyren.
Den sista av de fyra levnadsvanorna som
projektet har fokus på är frågan om alkohol
som är nog så komplicerad. Intressant är att
man inom ortopedi/kirurgi nu börjar tala
om perioperativa risker med alkohol som
till och med kan vara större än de med rökning. Annika Teleman och Elisabet Lindqvist har tagit sig an det delikata uppdraget
att göra sammanställning av reumaspecifik
fakta om alkohol.
Kram
Alla de fyra levnadsvanorna Kost, Rökning,
Alkohol och Motion (KRAM) tas upp i HFS’

(Hälsofrämjande Sjukvårds) utmärkta broschyr med självskattningsfrågor till patienterna. Titta gärna på dessa och införliva
HFS-broschyrerna bland arbetsredskapen
om du inte redan har något motsvarande!
För patienter som själva vill ha koll på sin
träning, kost eller få rökstopps-stöd via
nätet finns nu en uppsjö av appar. Centralt
inom levnadsvaneprojektet har vi diskuterat möjligheten att lista appar som vi rekommenderar. Hittills har det dock stupat
på det höga kravet på kontinuerlig bevakning och att det skulle kräva någon sorts
kvalitetsgaranti från vår sida. Men patienterna är bra på att tipsa varandra!
Arbetsinternat
Till sist, levnadsvaneprojektet fortsätter året ut och fortfarande finns chans att
haka på för den som vill engagera sig! Vi
kommer ha ett arbetsinternat med MoRR
i Stockholm den 4-5/9 och eventuella nya
medlemmar i arbetsgruppen är förstås välkomna då också! Kontakta mig eller Elisabet Lindqvist om du vill vara med!

ANN-MARIE CALANDER
Överläkare, Sektionsansvarig
för reumatologin i SLS’
levnadsvaneprojekt

LÄSTIPS · Än finns det hopp av Karin Wahlberg
Karin Wahlbergs
Än finns det hopp, W & W 2013
I ett efterord berättar författaren att hon
inspirerats av Per Axelssons ”fascinerande
doktorsavhandling: Höstens spöke (Umeå
2004)”, som behandlar de svenska polioepidemiernas historia. Karin Wahlberg
har tidigare skrivit framförallt deckare,
men också historiska romaner.
Än finns det hopp är en annan typ av roman som utspelar sig i det fiktiva Ekstad
1953. Lasarettets infektionsavdelning, ”Epidemin”, har stora problem att klara vården
av alla inkommande poliofall. Träffsäkert
skildras 1950-talets tidsanda och dåtida
sjukhusmiljö. Sverige har skonats från invasion och andra krigshändelser.
Landet präglas av framtidstro och utveckling. Polion drabbar dock blint och skoningslöst såväl rik som fattig. Vaccin finns
ännu inte, men man har just fått tillgång till
respiratorer, som räddar många från en fasansfull kvävningsdöd.

Sjukhistorierna berör och som vanligt är
det de med stark livsvilja som överlever.
Många är rädda för att smittas och ingen
vet riktigt hur man bäst minimerar risken
för att drabbas.
Persongalleriet rymmer många tänkvärda
karaktärer bland annat unga starka kvinnor
av olika samhällsklasser som kämpar med
att bryta ingrodda mönster och fördomar.
Tipsare
Ido Leden
Senior
Kristianstad
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Inbjudan till Cutting Edge
Rheumatology
Välkommen till det sjuttonde Cutting Edge Rheumatologysymposiet i Lund torsdagen den 16 oktober 2014
Målsättningen är som tidigare att bjuda deltagarna på nyheter från såväl laboratorium som klinik inom olika områden av intresse för såväl
kliniker som grundforskare. Årets symposium blir det sista arrangerat av nuvarande organisatörer, men vi hoppas att symposiet kan återuppstå i någon form i framtiden. Symposiet äger rum i Universitetssjukhusets aula. Registrering från 08.15, programmet börjar 09.00.
Deltagandet är kostnadsfritt, inklusive måltider under dagen och kvällen, men en avgift om 100 kronor uttages vid alltför sen avbokning
av måltiderna. Resa och uppehälle täckes av deltagarna själva. Symposiet riktar sig till kliniker och grundforskare.
Sponsorer är Abbvie AB och Pfizer AB, Kåre Berglunds och Rune Grubbs föreläsningsfonder.
Bindande anmälan senast den 15 september 2014 på särskild anmälningsblankett.
Hjärtligt välkomna till Lund den 16 oktober 2014!
Tore Saxne och Frank Wollheim

Program
Mattias Belting, Lund, SWE		

Exosome signalling mechanisms. Implications not only in oncology.

Thomas Dörner, Berlin, GER		

B-cell functions and targeting in rheumatic disease.

Gary Firestein, San Diego, USA		

Epigenetics of Rheumatoid Arthritis.

Annette van der Helm van Mil, 		
Predictors of disease progression in
Leiden, NEL				pre-RA and RA.
David Jayne, Cambridge, UK		

Pathogenic mechanisms and their relation to therapy of vasculitis

Mats Paulsson, Köln, GER		

The matrilins. Modulators of extracellular matrix assembly.

Jacob van Laar, Utrecht, NEL		

Diffuse systemic sclerosis. The rationale and results from treatments in development.

Kevin Tracey, Manhasset, USA		

The inflammatory reflex. From mouse to man.

ANMÄLNINGSBLANKETT Cutting Edge Rheumatology in Lund
Namn: ................................................................................................................................
Adress (arb.): ....................................................................................................................
Telefon (arb.): ..................................................................................................................
E-post: ...............................................................................................................................
Jag deltar i lunchen		

Ja		

Nej

Jag deltar i buffén		
kl. 18.00 i Pelarsalen

Ja		

Nej

Önskemål om specialkost: .............................................................................................
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Deltagande i symposiet är kostnadsfritt men om avbokning
till lunch eller buffé sker efter den 1 oktober uttages en
avgift på SEK 100.
Symposiet riktar sig till kliniker och grundforskare.
Personal inom utvecklings- och forskningsavdelningar
från företag kan delta i mån av plats.
Sänd formuläret senast den 15 september 2014 till:
jeanette.nilsson@skane.se eller
Jeanette Nilssons faxnummer 046-13 07 32

The 2014 Frank Wollheim Symposium
Torsdag 16 oktober 2014, kl. 09:00-17:00
Aulan, Skånes universitetssjukhus, Lund

AKTUELL AVHANDLING

Linking fms-like tyrosine kinase
3 and urokinase signalling to survivin expression in experimental arthritis
Författare: Sofia Andersson Department of Rheumatology & Inflammation Research, Institute of Medicine, Sahlgrenska
Academy at University of Gothenburg, Sweden. Akademisk avhandling som för avläggande av medicine doktorsexamen vid
Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet kommer att offentligen försvaras i föreläsningssalen våning 3, Guldhedsgatan 10 A, Göteborg torsdagen den 13 mars 2014 kl. 09.00.
Handledare: Maria Bokarewa, professor Reumatologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Fakultetsopponent: Professor Roland Jonsson, Broegelmann Research Laboratory,
Dept. of Clinical Science University of Bergen, Norge.

R

heumatoid arthritis (RA) is a systemic autoimmune joint disease, in
which chronic inflammation and
hyperplastic synovial tissue mediates destruction of cartilage and bone. Survivin
is known as an intracellular inhibitor of
apoptosis and a positive regulator of cell
division. Previous studies have shown that
extracellular survivin can be detected in
blood and synovial fluid from patients diagnosed with RA and that survivin in blood
can predict destructive course of arthritis
and poor response to anti-rheumatic treatment. The role of survivin in arthritis, the
cellular source and processes leading to the
release of survivin are far from understood.
Two proteins, the differentiation factor
Fms-like tyrosine kinase 3 ligand (Flt3L)
and the Urokinase plasminogen activator
(uPA) were positively associated to survivin in rheumatoid arthritis patients. The
aim of this thesis was to investigate the role

of Flt3 signalling for survivin production
for arthritis development using the mBSA
arthritis model and the role of survivin and
urokinase signalling for the arthritogenic
properties of synovial fibroblasts.
Intracellular survivin expression was evaluated in the mBSA arthritis model after
Flt3 activation with Flt3L or inhibition
using or an Flt3 inhibitor, sunitinib. Changes in the frequencies of immune cell populations and the effect on arthritis development were evaluated after Flt3 inhibition.
In addition, RNA silencing was used to
directly target survivin in in vitro and in a
human/SCID chimera model to study the
impact of survivin on the arthritogenic properties of fibroblasts.
The results presented in this thesis show
that survivin is expressed in bone marrow
and DCs in response to activation of the

receptor tyrosine kinase Flt3 in vivo. Inhibition of Flt3 reduces survivin production,
dendritic cell formation and synovial inflammation. uPA release from fibroblasts is
survivin dependent and silencing of survivin in human fibroblasts reduced cartilage
destruction in the knee joints of SCID mice.
In conclusion, survivin may enhance the
survival of antigen presenting dendritic
cells and the arthritogenic properties of synovial fibroblasts in the RA joint.
Keywords: survivin, rheumatoid arthritis,
dendritic cells, fibroblasts, Flt3 ligand, Flt3,
uPA, uPAR

ISBN 978-91-628-8920-3
http://hdl.handle.net/2077/34820

List of papers
Avhandlingen är baserad på
följande delarbeten.
1.

2.

3.

Andersson, SE, Svensson MN, Erlandsson
MC, Dehlin M, Andersson KM, Bokarewa
MI. Activation of Fms-like tyrosine kinase
3 signaling enhances survivin expression
in a mouse model of rheumatoid arthritis.
PlosOne 2012;7(10)
Dehlin, M., Andersson S, Erlandsson M,
Brisslert M, and Bokarewa M. Inhibition
of fms-like tyrosine kinase 3 alleviates experimental arthritis by reducing formation
of dendritic cells and antigen presentation.
J Leukoc Biol 2011; 90:811-817.
Baran, M., L. N. Mollers, S. Andersson, I.
M. Jonsson, A. K. Ekwall, J. Bjersing, A.
Tarkowski, and M. Bokarewa. Survivin is
an essential mediator of arthritis interacting with urokinase signalling. J Cell Mol
Med 2009; 13:3797-3808.
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UR VARDAGEN · Ioannis Parodis

Olof kommer till Reumatologmottagningen i
Solna på remiss från S:t Görans akutmottagning

Kön: Man
Ålder: 62 år
Socialt: Tidigare rökare. Har slutat röka sedan 30 år. Arbetar
på laboratorium men ej i direkt kontakt med infektiösa agens.
Ärftlighet: Modern har RA.
Hereditet: Dotter med oklar autoimmun sjukdom som ger levernekros. Far och farfar med ledsjukdom och engagemang
av händer och fötter.
Tidigare sjukdomar: Sudden deafness 2007.
Nuvarande sjukdomar: Tablettbehandlad hypertoni.
Överkänslighet: Inga kända allergier.

CT thorax

Aktuellt: Väsentligen frisk man som utvecklar en ganska plötslig paroxysmal hosta och så småningom dyspné. Ingen feber.
Brunaktigt sputum. Behandlas med EryMax och Spektramox
utan effekt. Utreds via akutmottagningen på S:t Görans sjukhus för lungemboli och hjärtinfarkt. Samtliga undersökningar utfaller utan anmärkningar. Han uppger att han duschat i
och druckit från stillastående vatten.
Två veckor senare uppmäts på akutmottagningen förhöjd
total-IgE (140; ref. <122), lätt eosinofili (2,0) och positiv IgG
PR3 i multiplex (5,9; ref. <1). CRP och leukocyter utan anmärkningar. Framkommer episod med nästäppa. CT thorax visar
förtjockade bronker basalt bilateralt som är vätskefyllda samt
två små infiltrat apikalt i höger lunga. Diskreta parestesier i
tårna bilateralt. Odlingar av sputum, urin och nasofarynxsekret förefaller negativa.
Frågor:
1. Vilka sjukdomar överväger du?
2. Vilka utredningar vill du beställa för att komma vidare i 		
diagnostiken?
3. Hur skulle du behandla?

KARIN GUNNARSSON
Karolinska Universitetssjukhuset
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Facit till fallbeskrivning i RB nr 95 - 1/2014
Förändringen i MR hjärna beskrivs som en icke-expansiv patologisk glios i vit hjärnsubstans utan kontrastladdning,
vilket utesluter malignitet. Med tanke på immunsuppressionen väcks misstanke om progressiv multifokal leukoencefalopati (PML).
Vid utredning med avseende på PML tas JCV-DNA i likvor och utfaller negativt. Hjärnbiopsi föreslås men patienten
vägrar. Tre månader senare söker hon med försämrad neurologisk bild. JCV-DNA i likvor är denna gång positivt. Vid
sjukdomsdebuten kan antalet viruskopior vara lågt och därför ej mätbart vid analys, vilket verkar vara fallet för även
denna patient.
Någon effektiv antiviral behandling mot JCV finns tyvärr inte. Patienten prövar meflokin, ett medel mot malaria,
med god effekt. Hon blir även insatt på mirtazapin som genom blockering av serotoninreceptorer tros hindra en
potentiell inträdesport för JCV. Hon har långsamt blivit bättre men har en del neurologiska skador i form av partiell
afasi och partiell högersidig hemiplegi. För sin RA har patienten under flera års tid behandlats framgångsrikt med
enbart steroider.
PML är en sällsynt biverkan vid behandling med rituximab hos patienter med RA. Det finns rapporter som motsvarar förekomst av 1 fall per cirka 25.000 behandlade individer.
För vidare läsning:
Rituximab-associated progressive multifocal leukoencephalopathy in rheumatoid arthritis.
Clifford DB, Ances B, Costello C, et al. Arch Neurol. 2011;68:1156-64
NANCY VIVAR
ClinTRID, Karolinska Institutet

Har du också ett fall som vi andra kan lära oss något av?
Skicka in en kort sammanfattning, stimulerande frågor och facit till ioannis.parodis@karolinska.se.
Tills dess, njut och le!
IOANNIS PARODIS
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2014

ReumaKalender

11 juni

EULAR Congress 2014
11–14 juni, Paris
www.eular.org

2 jul

Almedalen 2014
Nationella riktlinjer positiv effekt för patienten?
2 juli, Almedalen - Visby

11 sept

Modern handläggning av ANCA
associerade vaskuliter
11-12 september, Såstaholm, Stockholm

12 sept

Farmakoterapikurs
SK-kurs, 8-12 september, Lund

14 nov

ACR/ARHP Annual Meeting
14-19 november, Boston

24 nov

SK-Kurs Reumatologisk immunologi
24-28 november, Göteborg

4 dec

Medicinska Riksstämman 2014
4-5 december, Stockholm

4 dec

SRFs årsmöte
Torsdag em. 4 dec, Stockholm

2015

21 sept

Scandinavian Congress of Rheumatology
21-23 september, Stockholm

13 okt

Inflammatoriska systemsjukdomar
SK-kurs 13-17/10, Stockholm

16 okt

Cutting Edge Rheumatology Symposium
16 oktober, Lund

22 jan

Reumatologins Utvecklingsdagar,
med register- och riktlinjefrågor
22-23 januari, Stockholm

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

www.svenskreumatologi.se
Surfa in på hemsidan för Svensk
Reumatologisk Förening och hitta
uppdaterad information
om allt som händer

Finns även som app i din telefon
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