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I handen har du julnumret av Reuma-
Bulletinen dvs. nr 7/2015. Vi producerar 
8 alster per år i gott samarbete med Me-
diahuset - nämligen 5 nummer av ”van- 
liga” ReumaBulletinen, två nummer av 
ReumaBulletinen VETENSKAP och en Re- 
umaMatrikel.

Föreliggande nummer har som huvud-
punkter styrelsens förslag till årsbe-
rättelse 2015 och temat akademisk 

reumatologi .
Årsberättelsen skall diskuteras och god-

kännas med ev. ändringar i samband med 
SRFs årsmöte 160126. Av egen erfarenhet 
vet jag hur mycket arbete som ligger bak-
om en dylik årsberättelse. Men den fyller 
en funktion både i nutid men också för ef-
tervärlden. Det blir lätt att i efterhand följa 
utvecklingen inom svensk reumatologi.

Temat akademisk reumatologi innehåller 
en artikel om vad SRF vill med Professor-
skollegiet - signerad Christopher Sjöwall, 
Ralph Nisell och Anna Rudin (ny ordf i 
Professorskollegiet) - och hur man vill att 
svensk akademisk reumatologi skall utveck-
las och stärkas. SRF är ganska unika bland 
specialitetsföreningarna att ha ett Pro-
fessorskollegium - en reumatologisk aka- 
demi. Professorskollegiet kan spela en stor 
roll internt men även externt vad gäller 
att främja samarbete, forskningssatsning-
ar och tillgång till akademiska tjänster för 
vår forskningstunga specialitet. Forskning 
på länssjukhus speglas av Thomas Weitoft, 
Anna Svärd och duon Solveig Wållberg 
Jonsson och Solbritt Rantapää Dahlqvist. 
Läkarna på länssjukhusen är en ofta out-
nyttjad resurs när det gäller forskning. Här 

visas på framgångsfaktorer och önskemål 
för lyckad forskning på länssjukhuset. Lars 
Klareskog skriver om svensk reumatologisk 
forskning - idag och imorgon. Lars stora 
erfarenhet av forskning och forskningssats-
ningar är ovärderlig.  Slutligen får vi en inter- 
vju - gjord av Eva Nordin - med Tore Saxne 
- som precis lämnat över stafettpinnen som 
professor i Lund till Anders Bengtsson.

Vi har två nya ST-krönikörer - nämli-
gen Mitra Pikwer ifrån Eskilstuna och Tor 

Olofsson från Lund. Dessa kommer att al-
ternera under 2016. Först ut är Mitra som 
berättar om klinik och forskning och att få 
detta att fungera när läkarbemanningen är 
otillräcklig. Artikeln kan med fördel läsas 
ihop med temat akademisk reumatologi.

Sofia Ernestam rapporterar om nyheter 
och överväganden beträffande SRQ och 
Kristina Forslind kommer med information 
om reumatologisk bilddiagnostik.

Historia med Ido berör denna gång reu-
makuratorns historia skrivet av Kerstin Ni-
ved, som f.ö. även skrev i detta ämne i jubi-
leumsskriften SRF 50 år.

Denna gång finns ytterligare en histo-
risk artikel signerad Ronald van Volleho-
vens mamma Ilona Kenessey de Kenese 
om Semmelweis och hans upptäckter om 
barnsängsfeber ur ett vetenskapshistoriskt 
perspektiv.

Ralph Nisell presenterar de två nya SRF  
styrelseledamöterna på utbildningssidan 
nämligen Katarina Almehed (Göteborg) 
och Valgerdur ”Vala” Sigurdardottir (Fa-
lun). Dessutom har han skrivit ledaren.

Christopher Sjöwall redovisar brev från 
vetenskaplige sekr men är även djupt del-
aktig i vad SRF vill med Professorskollegiet.

Månadens reumatologenhet denna gång 
är Uppsala - presenterad av Maria Lidén och 
medarbetare och även representerat på om-
slagsbilden med den anatomiska teatern. 
Uppsala är ju Sveriges äldsta universitet. 

Därutöver finns brev från utbildningsan-
svariga, Ioannis krönika, Katerinas Cartoon, 
avhandling och den mycket uppskattade 
´Ur Vardagen´ dvs. kliniska fallpresentatio-
ner där rätt svar kommer i nästa nummer. 
Ioannis redigerar denna så att den får den 
speciella layout den har utifrån den text 
han får in.

Således - här kommer reumatologens eg- 
en jultidning att ha vid brasan och vid gra-
nen i väntan på tomten. Kommer han/hon/
hen eller är det du själv som är tomten?

Redaktionen önskar såväl läsare som Me-
diahuset en god jul och ett gott nytt år.

Tomas Bremell

Redaktörens rad

”Här är reumatologens egen 
jultidning att ha vid brasan & 
granen i väntan på tomten.”

REDAKTÖRENS RAD · Tomas Bremell
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Ännu ett jordevarv är fullbordat
År 2015 går mot sitt slut, det blir mörka-
re och kallare utomhus, men den ovan-
ligt ljumma november gör att dubb- 
däcken på cykeln har fått vänta. När 
denna ledare skrivs, således i mitten av 
november, håller vi i SRF styrelse på att 
sammanställa föreningens årsberättel-
se.

Det är onekligen mycket som  pågår 
och händer under ett verksamhets-
år och SRF har som vanligt varit i 

hög grad aktivt, utvecklats ett snäpp ytterli-
gare och deltagit på många olika sätt i både 
svenska och internationella medicinska och 
även politiska sammanhang. Läs gärna års-
berättelsen, valda delar eller i sin helhet i 
detta nummer av Bullen, och du kan även 
finna den på vår hemsida (www.svenskreu-
matologi.se). Jag vill särskilt framhäva vissa 
händelser under året:
1. Reumaveckan i början av september 

i Tylösand blev en succé med rekord-
många deltagare och en utvärdering 
som givit mycket högt betyg. Således 
har Reumaveckan fått bästa tänkba-
ra start och förberedelserna för Reu-
maveckan 2016 (mitten september i 
Umeå) pågår för fullt.

2. Biosimilarer har under detta år blivit 
en realitet och förskrivs i successivt 
ökande mängder. Diskussionernas vå-
gor har gått (och går fortfarande) höga 
och frågan om i vilken grad ”switch” 
ska ske från pågående biologisk be-
handling med originalpreparat till nya 
och prispressade biosimilarer har stor 
betydelse på många olika sätt. Den be-
rör såväl patientsäkerhet som lands-
tingens ekonomi. SRF tillsatte förra 
året en ”biosimilar-arbetsgrupp” som 
jobbat hårt med ett policydokument 
vilket uppdateras årligen och den se-
naste versionen är från oktober 2015.

3. Den nya ST-förordningen som klubba-
des i maj 2015 innebär endast smärre 
förändringar för vår specialitet och det 
är positivt att vi inom reumatologin 
har ett förhållandevis stabilt läge som 
basspecialitet och tydliga  målbeskriv-
ningar. De regionala studierektorerna 
får framöver en ännu viktigare roll då 
handledning och kompetensutveck-
ling för den enskilde ST-läkaren kom-
mer att få allt större betydelse. Läs 
gärna  i årsberättelsen om vad våra 
avgående utbildningsansvariga Ann 
Knight och Yulia Stennikova rappor-
terar. Fr o m september har Katarina 
Almehed och Vala Sigurdardottir tagit 

över deras  roller och  utbildningsan-
svar inom SRF styrelse.

4. Professorskollegiet (PK) har fått en 
nystart. Efter ett bra heldagsmöte i 
oktober har kollegiet och nya PK-ord-
föranden Anna Rudin i spetsen fått 
mycket input och intresset är stort. PK 
får viktigt inflytande på svensk reuma-
tologi och är mycket betydelsfullt för 
vår (svensk reumatologis) gemensam-
ma framtid, fr a för hur strategier läggs 
upp och för hur vi samarbetar optimalt 
- inte minst vetenskapligt - mellan oli-

ka landsändar och universitetssjukhus.
5. Vårt kvalitetsregister SRQ har ytterli-

gare utvecklats under 2015 där regis-
terhållare Sofia Ernestam i spetsen är 
framsynt och innovativ med ett konti-
nuerligt utvecklings- och förbättrings-
arbete för ögonen. Framöver kom-
mer nya och kreativa lösningar krävas, 
dvs  metoder och arbetssätt för att 
möta framtidens patienter. Reumato-
login är här bland de ledande medicin-
ska specialiteterna och många andra 
företrädare tittar med stort intresse på 
våra förslag.

6. Det nyskapande ledarskapsinitiativet 
”RULe” (Reumatolgins Utvecklings- 
och Ledarskapsprogram) har avslu-
tats efter ett spännande år, och med 
vad som uppfattas, ett mycket gott ut- 
fall. Utvärdering kommer presenteras 
framöver men redan nu diskuteras 

hur denna strategiska SRF-satsning på 
framtidens reumatologiska läkarche-
fer ska följas upp framöver.

År 2015 närmar sig sitt slut. Ytterligare 
ett jordevarv runt solen fullbordas och vi 
öppnar inom kort dörrarna till år 2016 som 
kommer även det - med största sannolik-
het - att bli ett händelserikt år för världen 
och även för SRF som då även firar sin 70:e 
tillblivelsedag. Föreningen grundades i 
april 1946 och det blev en ganska drama-
tisk första tid för SRF, men mer om detta 
framöver i kommande skriverier.  Hoppas 
således att vi ses på Reuma-januaridagarna 
i Stockholm, under de s k ”Utvecklingsda-
garna”, då vi har Riktlinjedagen (ons 27 jan) 
och Registerdagen (tor 28 jan) samt startar 
med Verksamhetsutvecklingsdagen (tis den 
26 jan). Notera att denna tisdag kommer 
vi att tjuvstarta firandet av 70-åringen med 
bakåt- och framåtblickande jubileumsfö-
reläsningar på eftermiddagen och med en 
SRF-festmiddag på kvällen. Hoppas givet-
vis på stor uppslutning dessa dagar och 
även under denna celebrerande tisdag-ef-
termiddag och kväll, och att båtfärden till 
Fotografiska Museet (där sedan middagen 
hålls) ska bli en trivsam och minnesvärd 
upplevelse.

Ralph Nisell
Ordförande SRF

”Biosimilarer har i år blivit
en realitet och förskrivs i

successivt ökande mängder.”

FRÅN STYRELSEN · Ralph Nisell
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Planet har precis lyft från Kastrup med 
destination San Francisco och ACR när 
jag börjar sammanställa mitt bidrag till 
årets sista nummer av Reumabulleti-
nen. Efter september månads mycket 
välbesökta och uppskattade Reumada-
gar i Tylösand har hösten varit fri från 
större vetenskapliga sammankomster. 
Efter ACR väntar dock Riksstämman i 
Stockholm där Svensk Reumatologisk 
Förening ännu en gång finns represen-
terad. Detta nummer av Reumabulleti-
nen har tema ”akademisk reumatologi” 
vilket också avspeglas i nedanstående 
rader. Utmaningen att bibehålla Sveri-
ges starka position inom reumatologisk 
forskning är stor. 

Det är alldeles uppenbart att svenska 
forskningsresultat och svenska före- 
läsare får oproportionerligt stort ut- 

rymme sett till Sveriges storlek vid större 
vetenskapliga kongresser, som t.ex. ACR 
och Eular. Detta faktum har varit, och är 
fortfarande, glädjande för svensk forskning 
i allmänhet och för svensk reumatologi i 
synnerhet. Men vi måste komma ihåg att 
detta förhållande vare sig är någon själv-
klarhet eller naturlag.

Stora utmaningar
I en tid då vi står inför ett generationsskifte 
inom reumatologin med flera nya namn på 
universitetens akademiska positioner tror 
jag det är välgörande att fundera över vad 
som tagit svensk reumatologisk forskning 
till de höjder där den onekligen befinner 
sig, och hur den kan utvecklas på ett positivt 
sätt även framgent. Hur kan vi på ett ännu 
bättre sätt integrera den starka experimen-
tella verksamheten med våra fantastiska 
register? Hur lockar vi unga begåvande 
studenter med intresse för immunologi till 
just reumatologi? Kan vi utveckla möjlig-
heterna till kombinationstjänstgöring med 
forskning, klinik och undervisning på uni-
versitetssjukhus och på mindre undervis-
ningssjukhus? Kan vi på ett bättre sätt sam-
verka när det gäller ansökningar vid större 
utlysningar av anslag? Hur skapar vi utrym-
me för flera akademiska tjänster?

Professorskollegiet
Svensk Reumatologisk Förenings (SRF) 
styrelse tar dessa frågor på stort allvar. För 
tio år sedan tog dåvarande ordförande To-
mas Bremell initiativ till vad som kom att 

bli SRFs Professorskollegium, bestående 
av professorerna inom svensk reumatolo-
gi. Professorskollegiet är en intressegrupp 
inom SRF som träffas två gånger årligen 
och bland dess uppgifter återfinns bl.a. 
samordning och stöd för reumatologisk 
forskning och forskarutbildning i Sverige, 
granskning av abstracts, priser och stipen-
dier som delas ut genom eller via SRF samt 
strategifrågor av övergripande karaktär.

Fler akademiska tjänster efterlyses
Det var också Tomas Bremell som, bl.a. mot 
bakgrund av det stundande generations-
skiftet, tog initiativ till det extra heldags-
mötet om framtida strategier på Arlanda 
nu under hösten. Detaljerna om mötet kan 
du läsa om på annat ställe i detta nummer 
av Reumabulletinen men bl.a. valdes Anna 
Rudin, Göteborg, till ordförande i Profes-
sorskollegiet för en period av två år och det 
tillsattes en grupp inom Professorskollegiet 
som kommer att arbeta för flera akademis-
ka tjänster inom reumatologi. Uppföljning 
av gruppens arbete sker redan under våren 
2016. 

2016 är det Umeås tur
Parallellt med förändringarna i Professor-
skollegiet har arbetet med 2016 års Reu-
mavecka dragit igång på allvar. Ja, Ni läste 
rätt! Från och med 2016 är Reumadagarna 
ett minne blått, och blir nu istället Reuma-
veckan. Delar av styrelsen har tillsammans 
med kongressbyrån inspekterat lokalerna i 
Umeå och fört diskussioner med intresse-
rade sponsorer. Som vetenskaplig sekre-
terare har jag avseende det vetenskapliga 

innehållet inlett en dialog med Umeås re-
presentant i den vetenskapliga program-
kommittén, Solveig Wållberg Jonsson. 

Eftersom det 2016 kommer att vara en 
universitetsort som är värd för Reumaveck-
an är det också rimligt att det återspeglas i 
det vetenskapliga programmet. Förankring 
kommer emellertid att ske med represen-
tanter från övriga ledamöter i den veten-
skapliga programkommittén.

Två pigga 70-åringar firas
När årets sista nummer av Reumabulle-
tinen landar i Er brevlåda är det ungefär 
en månad kvar till SRFs Utvecklingsdagar 
(med utveckling, riktlinjer & register). Ut-
över de uppenbara möjligheterna att ta del 
av programmet och träffa kollegor från runt 
om i landet kommer mötet att innehålla nå-
got alldeles extra. På tisdag kväll den 26/1 
kommer SRFs 70-årsdag att firas med åter-
blickar och föreläsningar samt inte minst 
en jubileumsmiddag på Fotografiska musé-
et. Ett tillfälle Ni inte får missa helt enkelt!

Ytterligare en pigg 70-åring firades i 
slutet av november på Näringslivets Hus 
i Stockholm. Reumatikerförbundet har 
varit, och är fortfarande, en mycket viktig 
samarbetspartner för SRF. Inte minst un-
der Almedalsveckan tydliggörs hur stark 
reumatologins röst blir när patientorgani-
sationens och specialistföreningens intres-
sen talar med gemensam röst. Stort grattis 
önskar SRF!

Väl mött 2016!
Samtidigt som jag sammanställer brevets 
allra sista rader har årets ACR-möte avslu-
tats och jag väntar på att få stiga ombord på 
planet ska ta mig till Kastrup. Året närmar 
sig sitt slut och därför vill jag passa på att 
önska alla SRF-medlemmar en God jul och 
ett Gott nytt 2016!

Christopher Sjöwall
Vetenskaplig sekreterare

christopher.sjowall@liu.se

Hur bibehålls vår starka
position inom forskningen?

”…kan vi på ett ännu bättre 
sätt integrera den starka expe-
rimentella verksamheten med 

våra fantastiska register?”

FRÅN STYRELSEN · Christopher Sjöwall
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Brev från utbildningsansvariga
Vi vill tacka för förtroendet vi fått som 
ny ST-representant och utbildningsan-
svarig i SRFs styrelse. Att ta över sta-
fettpinnen från Ann och Yulia kommer 
inte bli lätt! Vi kommer fortsätta deras 
arbete med övergripande utbildnings-
frågor för ST-läkare och specialister i 
SRF. Tveka inte att framöver höra av 
dig till någon av oss i frågor som gäller 
utbildning eller fortbildning.

Det är glädjande att se att det suc-
cessivt tillkommer nya blivande 
reumatologer runt om i landet. Vi 

vill påminna om att det från i våras finns 
en ny målbeskrivning som gäller de ST-lä-
kare som erhållit sin legitimation efter 1 
maj 2015. Har man legitimerats tidigare 
kan man välja att gå klart efter den tidigare 
målbeskrivningen fram till 30 april 2022. 

SK-kurser kommer efterhand beskrivas ut- 
ifrån vilka mål de uppfyller utifrån både 
”gamla” och ”nya” målbeskrivningen. 

Vårens nationella diagnostiska ST-skriv-
ning görs av Linköping. Deltagandet i lan-
det har på senare år varit varierande. Vi vill 
se att så många som möjligt skriver och må-
let är att alla ST-läkare i reumatologi skri-
ver 4 skrivningar under sin ST. Provet ut-
gör en kunskapskontroll, men har en ändå 
viktigare funktion som underlag för vidare 
lärande. Är du ST-handledare skall du na-
turligtvis se till att ”din” ST-läkare skriver 
i vår. (Kanske kan du som ST-handledare 
också skriva?!) 

Nationella ST-dagarna
12-13 maj 2016 hälsar Lovisa Leifsdottir, 
regional ST-studierektor i VGR, alla ST-lä-
kare välkomna till Göteborg för årets na-

tionella ST-dagar i Reumatologi. Mer in-
formation kommer på nyåret, men boka 
dagarna i kalendern redan nu! Det kommer 
samtidigt ordnas en träff för landets övriga 
regionala ST-studierektorer inom reumato-
logi vilket Katarina kommer informera om 
något längre fram.

Fortbildningen för specialister i reuma-
tologi har sedan flera år löpt på enligt en ut-
märkt planering som går att finna på SRFs 
hemsida. Kanske har du synpunkter på nu-
varande fortbildningsplanering? Finns öns-
kemål om nya ämnen som behöver belysas i 
kursform eller har du andra önskemål? Hör 
av dig till Katarina eller gör din röst hörd på 
årets utvecklingsdag i januari där en punkt 
kommer handla om just specialisternas 
fortbildning.

Utöver uppdragen som ST representant 
och utbildningsansvarig i SRFs styrelse har 
vi också åtagit oss de uppdrag som Johan 
Wallman och Ann Knight tidigare har haft 
som svenska representanter i UEMS (Uni-
on Européenne des Médecins Spécialistes) 
reumatologisektion. Sektionen har möte 
nästa gång i Bryssel i december. UEMS 
har tidigare tagit fram ett gemensamt eu-
ropeiskt dokument innehållande de krav 
som ska ställas på en specialistutbildning 
i reumatologi gångbar i hela Europa. Det 
fortsatta arbetet i sektionen syftar nu till att 
få till stånd likartade metoder för bedöm-
ning/utvärdering av specialistkompetens i 
Europas länder. Vi återkommer med rap-
portering från det europeiska reumatolog-
samarbetet.

Vala Sigurdardottir
ST-läkare

Reumatologkliniken, Falu lasarett
Yngreläkarrepresentant SRFs styrelse
valgerdur.sigurdardottir@ltdalarna.se

Katarina Almehed
Överläkare Reumatologi

Sahlgrenska Universitetsjukhuset
Utbildningsansvarig SRFs styrelse

katarina.almehed@vgregion.se

FRÅN STYRELSEN · Katarina Almehed, Vala Sigurdardottir
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26 januari – SRFs verksamhetsutvecklingsdag
IVA konferenscenter, Stockholm

27 januari – SRFs riktlinjedag
IVA konferenscenter, Stockholm

28 januari – SRQs registerdag
7A Odenplan, Stockholm

26-28 januari 2016

Mer information och anmälan på www.svenskreumatologi.se och www.srq.nu 

Svensk Reumatologisk Förening 70 år!
2016 firar SRF 70 år som förening, vilket kommer att uppmärksammas 
under hela året. 26 januari firar vi med jubileumsföreläsning och
festmiddag i samband med SRFs utvecklingsdag.
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Läs mer och anmäl dig till festligheterna på www.svenskreumatologi.se
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Presentationer av nya
styrelsemedlemmar

Katarina Almehed
Katarina Almehed är sedan september 2015 
ny ledamot i SRF styrelse och ansvarig för 
”Utbildningsdepartementet” inom SRF. 

Uppdraget innebär särskilt fokus på SRFs 
utbildningsfrågor dvs vidareutbildning el-
ler fortbildning och också ett nära samarbe-
te med styrelsens yngreläkarrepresentant, 
Vala Sigurdardottir, angående ST-utbild-
ning och sådana kurser.

 

Bakgrund
Katarina är en ”riktig Göteborgare” och 
hon har varit västkusten trogen i  hela sitt 
liv, och har egentligen aldrig lämnat Sveri-
ges framsida för arbete eller studier på an-
nat håll. Möjligen i så fall med undantag för 
AT tjänstgöringen som utfördes i Uddeval-
la, men då bodde Katarina i Kungälv. Och 
då passade hon dessutom på att träffa sin 
blivande man som inte är läkare, utan civil-
ingenjör.

Men innan dess, direkt efter gymnasiet, 
arbetade Katarina som sjukvårdsbiträde ett 
halvår innan medicin-studierna påbörja-
des. Och det blev inga problem med dessa 
inte, Katarina var flitig, alla kurser togs 
rakt igenom, och när legitimationen var 
klar prövade Katarina först läkarjobb inom 
primärvården men kände ganska snabbt 
att hon hellre ville testa någon medicinsk 
sjukhusspecialitet, gärna med ”kluriga” pa-
tienter.

 

Varför Reumatologi?
Förutom reumatologi lockade även njur-
medicin och neurologi. Det blev dåvaran-
de verksamhetschef Tomas Bremell som 
lyckades locka in Katarina till Reumatologi 
Sahlgrenska och hon trivdes bra från bör-
jan, och blev kvar.  Färdig specialist i reu-
matologi 2001 (eller var det kanske 2002?), 
och då snabbt utsedd till studierektor. Även 
forskningsarbete med inriktning på oste-
oporos vid SLE påbörjades då och Hans 
Carlsten blev handledare tillsammans med 
Helena Forsblad. Avhandlingen blev klar 
2008 och därefter har Katarina lagt forsk-
ningen på is och istället, dvs sedan 2008, 
har hon blivit utnämnd till sektionschef för 
öppenvården och satsat på det arbetet. Ka-
tarina trivs utmärkt med detta uppdrag, det 

blir en bra blandning mellan eget patientar-
bete och personal-ledningsansvar. Katarina 
arbetar de senaste åren kliniskt ca 50% och 
med ledningsfrågor ca 50%.

 
Fritid
Sommarstället på ön Orust, nära Göteborg, 
har Katarina varit regelbundet på sedan 
tonåren. Det är fortfarande ett populärt res-
mål på helger och ledigheter med familjen 
som består av make och två döttrar som nu 
börjar bli vuxna och stå på egna ben. Kata-
rina gillar att vara ute i skog och mark. Ka-
tarina berättar att hon egentligen  inte har 
sysslat med orientering tidigare i livet men 
då döttrarna blev lite större så ville hon till-
sammans med maken hitta någon passande 
form av gemensam familjeaktivitet. Som 
medlem i Frölunda OL (orienteringslöpar-

förening) har nu orienteringen blivit en del 
av familjens återkommande friluftslivs-ak-
tivitets-tillvaro. Och Katarina lämnar t o 
m ibland västsverige på sin fritid och reser 
med hela familjen upp till Stockholmstrak-
ten och orienterar med Frölunda OL i upp-
landsskogarna bland varg, lo och björn.

Orientering är en bra familjeaktivitet och 
sport. Det är socialt trevligt, man reser och 
orienterar tillsammans (åtminstone i viss 
grad), det är ”lagom” fysiskt dvs man kan 
lägga ambition och ansträngning på egen-
vald och lämplig nivå, och det är ålders-
klasser vilket minskar stressen. Och det är 
ju heller aldrig fel att lära sig läsa kartan 
och hitta fram till målet, även i dessa Goog-
le maps tider. Nästa år fyller Katarina jämnt 
och livskurvan fortsätter stadigt uppåt, nya 
spännande utmaningar väntar.

 
Framtid
Katarina är således även duktig på att orien-
tera sig framåt i tillvaron utanför skogarna. 
Hinder och problem går alltid att lösa eller 
komma förbi, och Katarina kommer säkert 
och tryggt fram till målet. Katarina stressar 
inte upp sig i onödan, tar det lugnt och ar-
betar metodiskt, gillar struktur, och sådan 
egenskaper är förstås positiva inte bara 
i sektionschefandet på kliniken utan även i 
det nationella SRF arbetet där många kon-
takter med såväl SRF medlemmar som an-
dra intressenter ska hanteras på ett bra och 
smidigt sätt. Katarina tycker det ska bli ro-
ligt och spännande med detta SRF uppdrag 
som ”utbildningsansvarig”. Hon kommer 
nu att fortsätta  på samma linje som sina 
företrädare i SRFs styrelse och bl a bygga 
upp ett gott samarbete med landets sex reu-
ma-studierektorer och försöka få struktur 
på detta med ST-kurser (tillsammans med 
Vala) och fortbildningsaktiviteter mm. Ka-
tarina har ju egen erfarenhet sedan tidiga-
re som studierektor och den erfarenheten 
kommer förstås väl till pass nu i styrelsear-
betet.

Katarina hälsas mycket välkommen till 
sitt uppdrag i SRFs styrelse. 

Ralph Nisell
Ordförande SRF

Katarina Almehed
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Valgerdur Sigurdardottir
Valgerdur Sigurdardottir är sedan septem-
ber 2015 nyinvald ledamot i SRF styrelse 
och övertar därmed rollen som yngre läkar-
representant i styrelsen efter Yulia Sten-
nikova. Uppdraget innebär  att bevaka och 
ansvara för ST-frågor inom föreningen och 
även aktivt arbeta i SRF styrelse och i denna 
i ett särskilt nära samarbete med styrelsens 
utbildningsansvariga Katarina Almehed. 

 
Bakgrund
Valgerdur eller Vala som vi har börjat kalla 
henne (lättare för oss svenskar) har om ett 
år bott lika länge i Sverige som på Island. 

Hon föddes i Jönköping sommaren 1981 
då föräldrarna tillfälligt sommararbetade i 
Sverige, och när Vala var 4 år flyttade famil-
jen till Göteborg där man bodde tills Vala 
fyllde 15. Mamma är tandläkare och pappa 
som är barnläkare gjorde under dessa år bl 
a sin specialistutbildning på Östra sjukhu-
set. Efter gymnasiet på Island flyttade Vala 
till Köpenhamn för att studera på Handels-
högskolan, men efter 2 veckor insåg Vala att 
studieinriktningen inte passade henne, hon 
hoppade helt enkelt av utbildningen innan 
den knappt börjat, men den nordiska stor-
staden lockade att vara kvar i och Vala fixa-
de istället arbete på ett kontor under ett år. 

Hemma på Island fortsatte Vala sedan 
i familjetraditionens utbildningsspår och 
efter avslutade medicinstudier flyttade 
hon och hennes man (som är ekonom i IT 
branchen) till Sverige och Falun 2011 där 
en kamrat till henne arbetade på lasarettet, 
och Vala fick ett ul vik på Kvinnokliniken. 

Hade då hunnit med att föda två döttrar 
som idag är 6 och 7 år gamla

 
Varför Reumatologi?
Vikariatet på Kvinnokliniken i Falun avslu-
tades efter 5 månader. Vala kände att denna 
specialitet inte passade henne och under 
hösten 2011 blev det möjligt att jobba som 
underläkare på Reumatologkliniken. Vala 
anställdes av dåvarande verksamhetschef 
Helena Hellström och kände nästan direkt 
att det blev rätt: ”här vill jag fortsätta”. Un-
der kurstiden hade Vala inte som de andra 
kurskamraterna tyckt att t ex akutmedicin 
och  kirurgi var häftigt, utan hade istället 
imponerats av duktiga medicinare och tän-

kare såsom de reumatologer hon stötte på 
och hade som lärare, bl a Gerdur Gröndal 
som tidigare arbetat i Sverige och nume-
ra är ordförande i Isländska Reumatolo-
giföreningen. Idag har Vala tjänstgjort på 
Reumakliniken Falun i 4 år och det borde 
egentligen bara vara 1 år kvar på specia-
listutbildningen. Men det kommer nog att 
dröja ett extra år pga kommande spännan-
de  forskningsprojekt, se under ”Framtid” 
nedan.

 
Fritid
Vala har alltid varit road av fysisk aktivitet 
på olika sätt men egentligen aldrig särskilt 
intresserad av bollar och bollsport. Istället 
passar idrott som jogging och löpning bätt-
re och gärna långa distanser. Vala är uthållig 
och kan mala på länge och gärna i ett gan-
ska måttligt tempo. Sprang Lidingöloppet 
förra året och tränar regelbundet sträckor 

på 2 mil i taget. När det kommer snö byts 
joggingskorna förstås ut mot längdskidåk-
ningspjäxor, hon och familjen har ju blivit 
falubor. I år har Vala fått golfklubbor i pre-
sent av maken som tydligen tycker att Vala 
något ska utvidga sina fritidsintressen. Och 
faktiskt tycker Vala att det är roligt med 
golf, bollen ligger ju still och det går bra och 
det är roligt att slå iväg bollen dit man öns-
kar. Planerar grönt kort, handicap och mer 
spel på banan nästa år. Då kommer även 
döttrarna börja spela, och familjen får en 
trevlig och social fritids-ute-aktivitet till-
sammans.

 
Framtid
Doktorandprojekt väntar nu med bl a epi-
demiologiska giktfrågeställningar med prof 
Lennart Jacobsson och överläkare Mats 
Dehlin på Sahlgrenska som handledare 
och Anna Svärd i Falun som bihandleda-
re. Det ska bli spännande med utmaningar 
inom forskningsvärlden, att studera gikt-
förekomst i register bland olika socio-eko-
nomiska grupper. Och förstås även detta 
med det nypåtagna SRF uppdraget, att 
kunna vidga sitt reumatologiska nätverk 
och få bättre överblick vad som händer i 
Reuma-Sverige. Att få fungerande och bra 
ST-kurser även i framtiden och fortsatt ar-
bete med ST-målbeskrivning känns angelä-
get och ska blir roligt att arbeta med. Även 
de internationella kontakterna och eu-
ropanätverk lockar såsom deltagande på 
UEMS möten mm. 

Vala planerar att även efter det att speci-
alitetsutbildningen är klar,  vilket troligen 
blir under 2017, att stanna kvar i Sverige 
och Falun. Annars är det ju många isländ-
ska läkare som flyttar tillbaka till Island 
efter specialistutbildningen men det är lite 
andra tider nuförtiden. Vala kännetecknas 
av en stabil karaktär och får saker och ting 
utfört, dvs egenskaper som passar utmärkt i 
det kommande SRF styrelse arbetet. 

Vala, du hälsas mycket välkommen till 
ditt uppdrag i SRFs styrelse och vi ser 
mycket  fram emot att arbeta tillsammans 
med dig. 

Ralph Nisell
Ordförande SRF

Valgerdur Sigurdardottir
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SRFs årsberättelse 2015
Om SRF
Svensk Reumatologisk Förening, SRF utgör 
Svenska Läkaresällskapets (SLS) sektion för 
reumatologi och är även specialitetsfören-
ing inom Sveriges Läkarförbund (SLF). SRF 
bildades i april 1946 och är den fackliga och 
vetenskapliga sammanslutningen av Sveri-
ges reumatologspecialister och läkare un-
der reumatologi-specialistutbildning, samt 
även för andra läkare med intresse för reu-
matologi. Övriga som önskar stötta fören-
ingen kan efter ansökningsförfarande till 
SRF styrelse bli medlemmar, i form av asso-
cierade medlemmar, information finns på 
Hemsidan (www.svenskreumatologi.se).

Svensk Reumatologi 
Utvecklingen av svensk reumatologi är 
stark. Det vetenskapliga samarbetet mellan 
de sex regionerna och universitetsorterna 
i Sverige utvecklas positivt såväl avseende 
den experimentella biologiska och trans-
lationella forskningen som behandlings-
forskningen och registeruppföljning. In-
ternationellt sett befinner sig Sverige i en 
tätposition vad gäller reumatologisk veten-
skaplig utveckling och aktivitet.

Avseende medicinsk behandling noteras 
en fortsatt ökning och bredare användning 
av biologiska läkemedel. 

Nya biologiska läkemedel introduceras 
kontinuerligt varje år och reumatologspe-
cialisten har i dag för behandling av olika 
typer av inflammationssjukdomar en bety-
dande arsenal av både äldre beprövade men 
relativt ospecifika immunomodulerande 
läkemedel samt selektiva riktade preparat 
(biologiska läkemedel). Det är 16 år se-
dan (1999) de första biologiska preparaten 
(TNF-alfa-hämmare) kom ut på markna-
den och patenten börjar nu gå ut på flera 
av dem. Så kallade biosimilarer (infliximab) 
har introducerats i Europa under 2014 och 
finns även i Sverige. 

Den nya läkemedelsbehandlingen stäl-
ler krav på effektiv läkemedelshantering 
med mesta möjliga patientnytta till lägsta 
möjliga kostnad och en noggrann uppfölj-
ning i studier samt i register. Stort intresse, 
såväl kliniskt som forskningsmässigt, finns 
även på dosminskning eller utsättning av 
såväl TNF-hämmare som andra biologiska 
behandlingar hos patienter med låg sjuk-
domsaktivitet eller i remission. Forskning-
en fokuserar även på olika biomarkörer 
i kombination med genetik för att finna 
möjligheter att prediktera utfall av insatt 
behandling, alltså att rätt patient får rätt be-
handling (medicinering) vid rätt tidpunkt. 

Utbildning
Reumatologins ST-utbildning har en natio-
nell regional struktur med sex studierek-
torer placerade i Lund/Malmö, Göteborg, 
Linköping, Stockholm, Uppsala och Umeå. 
De regionala studierektorerna ansvarar 
för att kvaliteten på ST-utbildningen är 
hög och likvärdig för alla ST-läkare. De 
ordnar lokala och regionala utbildnings-
tillfällen och är ett stöd för ST-läkarna och 
deras handledare vid planering, upplägg 
och genomförande av ST-blocken. Studie-
rektorerna spelar också en betydande roll 
vid SPUR-inspektioner. För att förtydliga 
studierektorsuppdraget och säkra kvalitet 
och jämlikhet för ST-läkarna över landet 
ordnade utbildningsansvariga i SRF en stu-
dierektorsutbildning i Uppsala i mars 2015. 
Samtliga regionala och ett par lokala studi-
erektorer deltog. På programmet stod bland 
annat genomgång av Nya målbeskrivningen 
och dess konsekvenser, upphandlingen av 
SK-kurser och diagnostiska provet. Kursen 
var uppskattad och har ett speciellt värde 
inte minst för nytillträdda studierektorer 
och bör kunna upprepas vartannat år.

De nya föreskrifterna och allmänna råd 
om läkarnas specialiseringstjänstgöring 
trädde i kraft den 1 maj 2015. Förändring-
arna gäller i första hand specialitetsindel-
ningen och ST-utbildningens struktur. Den 
nya specialitetsindelningen har fler bas-
specialiteter som bygger på en gemensam 
kunskapsbas, det har också tillkommit sex 
nya specialiteter. Målbeskrivningarna har 
fått ny struktur med delmål a, b och c för att 
förtydliga vilka delmål som är gemensam-
ma och vilka är specialitetsspecifika. I den 
nya målbeskrivningen har man lagt stor 
vikt på ansvarsfördelning, handledning och 
bedömning av kompetensutveckling. Stu-
dierektorn har fått en nyckelroll med upp-

draget att säkerställa hög och jämn kvalitet 
i ST-utbildningen. Reumatologi förblev en-
skild basspecialitet och det har inte blivit 
några större förändringar i reumatologis-
pecifika delmål. Det har tillkommit ett nytt 
delmål, c13, som handlar om tillämpning av 
lagar och andra föreskrifter som gäller för 
specialiteten. Målbeskrivningen från 2008 
kommer att gälla för läkare som har fått sin 
legitimation före den 1 maj 2015 under för-
utsättning att ansökan om specialistexamen 
inkommer senast den 30 april 2022. Under 
hösten 2015 kommer utbildningsansvariga 
tillsammans med regionala studierektorer-
na att arbeta med utformning av rekom-
mendationer från Svensk Reumatologisk 
Förening för den nya målbeskrivningen.

SPUR-inspektioner utgör en viktig del av 
kvalitetssäkringen av ST-utbildningen. Un-
der 2014 hade alla universitetsorter inspek-
terats men under 2015 har anmälningar 
till SPUR minskat påtagligt och de kliniker 
som inte inspekterats alls eller för länge se-
dan har ökat. Under 2015 genomfördes två 
SPUR-inspektioner. SRF ser det som myck-
et angeläget att våra egna SPUR-inspektio-
ner fortsätter och uppmanar alla kliniker 
med ST-läkare i reumatologi att bli SPURa-
de! En annan viktig ingrediens i kvalitets-
säkringen av ST är det diagnostiska provet. 
Då deltagarantalet de senaste åren visat vi-
kande tendens har studierektorer och verk-
samhetschefer uppmuntrats att möjliggöra 
det diagnostiska provet för alla ST-läkare. I 
mars skrev 60 ST-läkare provet vilket utgör 
ca 60 % av det totala antalet ST-läkare inom 
reumatologi i landet våren 2015. 

Upphandlingen av SK-kurser för 2015 
genomfördes enligt Socialstyrelsens ra-
mavtal där endast förutbestämda specia-
litetsspecifika kurser fick ges. Två för oss 
nya SK-kurser gavs under 2015: Ovanliga 
inflammatoriska systemsjukdomar samt 
Differentialdiagnostik vid inflammatoris-
ka sjukdomstillstånd. Båda kurserna fyller 
luckor som har funnits i vårt kursutbud. 
Dessutom blev det tre SK-kurser inom 
Akutmedicin tillgängliga för våra ST-läka-
re. Som SK-liknande kurser gavs Bild- och 
funktionsmedicin samt Inflammatoriska 
systemsjukdomar. Tidigt 2015 bestämde 
Socialstyrelsen att SK-kurser 2016 skulle 
upphandlas enligt samma avtal som för år 
2015 vilket innebar att samma reumatolo-
giska SK-kurser planeras ges även nästa år. 
SRF har haft en dialog med kurshandläg-
gare på Socialstyrelsen och fått gehör för 
önskemålen. De SK-kurser som är aktuel-
la för 2016 är: Reumatologisk immunologi 
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samt Reumatologisk farmakoterapi. I övrigt 
finns det ytterligare några kurser att söka 
2016, såsom i Akutmedicin samt i Ledar-
skap, Sjukvårdsorganisation och Patientsä-
kerhet.

Nationella ST-dagar arrangerades i år 
av Linköpings Reumatologiska klinik och 
gick av stapeln i Vadstena. Temat musku-
loskeletalt ultraljud och nya bilddiagnos-
tiska modaliteter lockade 40 deltagare från 
14 olika orter runt om i landet. Intressanta 
föreläsningar kombinerades med myck-
et uppskattade praktiska övningar under 
handledning.

Antalet nyrekryterade ST-läkare under 
2014 blev 25 och totalt fanns det 101 ST-lä-
kare i början av 2015. Man har således sett 
tydlig ökning av antalet ST-läkare, detta 
främst på regionsjukhusen men samma 
positiva trend ses även för länssjukhusen. 
Under 2014 har vi dock fått endast 13 nya 
specialister men vi får anta att siffrorna 
för 2015 och framöver kommer att se nå-
got bättre ut (dvs högre) med tanke på det 
ökande antal ST-läkare och behovet av att 
täcka pensionsavgångar.

Antalet nya specialister i reumatologi 
under de senaste femton åren (2000-2014) 
är 219, eller fördelat årsvis 13-18-12-18-13-
11-15-12-9-24-15-13-25-21-13. Det innebär i 
genomsnitt 15,5 nya specialister per år, men 
de senaste fem åren har genomsnittet varit 
det något högre 17,4 per år, vilket torde vara 
ungefär den nivå vi hamnar på nu när det är 
ca 100 reumatologi-ST-läkare i landet och 
det tar 5-6 år att bli färdig med sin specia-
listutbildning. 

Fortsatt arbete har gjorts för att imple-
mentera den ”snurra” med återkomman-
de fortbildningskurser som har utarbetas 
tillsammans med medlemmarna. I för-
sta hand kommer följande kurser att ges: 
SLE/Sjögren, Reumatologisk immunologi, 
Spondylartriter/Reumatisk ryggsjukdom, 
Reumatoid artrit, Vaskulitsjukdomar, Bild 
och funktionsdiagnostik, Myosit, Systemisk 
skleros och andra reumatiska systemsjuk-
domar med lungengagemang. Även under 
det gångna året har ett flertal möjligheter 
till vidareutbildning kunnat anordnas med 
stöd av läkemedelsindustrin, till exempel 
fortbildningskursen Spondylartriter samt 
Reumatologisk Immunologi. 

Det nya LIF-avtalet har implementerats 
fullt ut från 1 januari 2015. Inga internatio-
nella kongresser sponsras (50%-regeln har 
försvunnit), och industrins möjlighet att 
sponsra nationella utbildningar och möten 
begränsas eftersom kostnader för resor el-
ler boende inte längre kan tas av industrin. 
Hela ansvaret för läkares kompetensut-
veckling har i och med avtalet överförts till 
arbetsgivaren. SRF ser att specialistfören-
ingen nu har en ännu viktigare uppgift än 
tidigare i att inventera behovet av adekvat 
fortbildning och mer aktivt ansvara för 

innehållet i reumatologspecialisternas fort-
bildning.

UEMS (European Union of Medical 
Specialists) driver ett omfattande arbete 
med ett gemensamt europeiskt dokument 
innehållande de krav som ska ställas på en 
specialistutbildning som är gångbar i EU 
och hela Europa. SRFs representant i orga-
nisationen har varit Johan Karlsson. SRF 
har försökt påverka utformningen av doku-
mentet och framför allt minska detaljstyr-
ningen. Arbetet med dokumentet är inte 
klart och SRF fortsätter att föra fram sina 
synpunkter.

Arbetet med utbildnings- och fortbild-
ningsfrågor i styrelsen har letts av styrel-
sens utbildningsansvarige Ann Knight och 
styrelsens yngreläkare-representant Yulia 
Stennikova.

Möten och Aktiviteter
Nätverk och informella möten är betydel-
sefullt för en optimal utveckling för svensk 
reumatologi, och en viktig del i styrelsens 
intentioner att skapa olika kontaktytor vid 
sidan av de organiserade och återkomman-
de mötena. Strukturen för SRFs möten har 
förändrats och under 2015 har föreningens 
möten för första gången infallit vid den 
tid då det är planerat att de fortsättnings-
vis ska genomföras. Verksamhetsutveck-
lings-, Riktlinje– och Registerdagarna hölls 
i januari, Reumatologidagen med Dagens 
Medicin i mars, Fjällbackadagarna i juni, 
Almedalsveckan i juli och Reumadagarna i 
september. Utöver dessa möten har många 
andra reumatologiska möten genomförts 
för utveckling och samarbete, till exempel 
Riksstämman, post ACR-möte, Professors-
kollegium-möten, Registermöten, SRF-ar-
betsgrupp-möten, ST-dagar och studierek-
torsmöten, med mera. År 2015 hölls inte 
något Cutting Edge möte i Lund, och inte 
heller någon Scandinavian Congress som 
går av stapeln vartannat år och denna nord-
iska kongress hålls nästa gång på Island i 
början av september 2016.

Utvecklingsdagarna i januari 2015 (3 
dagar) började med en Verksamhetsut-
vecklingsdag där målgruppen är chefer/
ledare inom svensk reumatologi och denna 
dag ersätter den tidigare återkommande 
Höstkonferensen. Denna dag samlade ca 
35 deltagare under temat ”Värdefull vård” 
med e-Hälsa, IT-lösningar, indikatorer + 
målnivåer, levnadsvanor och ledarskap 
med mera på förmiddagen, och ”Fortbild-
ning” med fokus på hur vidareutbildning-
en ska kunna säkerställas på ett bra sätt 
i framtiden på eftermiddagen. Dag 2 ar-
rangerades Riktlinjedagen då SRFs många 
arbetsgrupper presenterade sina nya eller 
ändrade riktlinjeförslag inför uppemot 70 
engagerade deltagare och på kvällen hölls 
en SRF-sponsrad middag på Gondolen vid 
Slussen i Stockholm. Dag 3 organiserades 

Registerdagen av SRQs registerhållare Sofia 
Ernestam tillsammans med Johan Askling 
och det lockade en bra bit över 100 delta-
gare som medverkade aktivt i interaktiva 
sessioner.

Riksstämman
Reumatologisektionen har under många år 
varit starkt representerat under Riksstäm-
man och det senaste året har inte varit nå-
got undantag. I december 2014 anordnades 
totalt fem symposier med bland annat in-
ternationella föreläsare. Tre av dessa sym-
posier var mycket välbesökta (Biosimilarer 
– möjligheter och risker, för patienten och 
samhället, Psoriasis och psoriasisartrit – 
två sidor av samma mynt?, Dermatologiska 
manifestationer av reumatisk sjukdom), de 
två senare arrangerades tillsammans med 
Svenska Sällskapet för Dermatologi och Ve-
nereologi. Under de två senare symposierna 
(Graviditet och reumatisk sjukdom: Vilka 
är riskerna och möjligheterna?, IgG4-re-
laterad sjukdom – antikroppsmedierade 
sjukdomstillstånd med varierande klinik) 
var det något glesare i bänkraderna. Även 
2015 har två förlag på symposier från SRF 
antagits till Riksstämman (Gikt – en under-
behandlad sjukdom. Hur kan vi förbättra 
oss? Njurbiopsi vid systemsjukdomar – Vad 
har vi att vinna och vad kan vi förlora?), det 
senare samarrangerat med Svensk Njurme-
dicinsk Förening. Hur SRFs framtida enga-
gemang på Riksstämman kommer att se ut 
är i skrivande stund oklart.

Almedalen
För 5:e året i rad deltog SRF aktivt i Al-
medalen (första veckan av juli). Denna gång 
blev det två uppskattade seminarier, båda 
tillsammans med Reumatikerförbundet 
med ordförande Anne Carlsson i spetsen. 
Seminarierna hade titlarna: Värdeskapande 
behandling vid inflammatoriska sjukdomar 
samt Skapas framtidens hälsa med modern 
sjukvårdsorganisation och eHälsotjänster? 
Panelerna i båda dessa seminarier var väl 
sammansatta och diskussionerna blev livli-
ga och initierade och därmed mycket upp-
skattade inför en förhållandevis stor publik. 

Reumadagarna eller snarare Reumaveck-
an som det kommer att heta framöver (er-
sätter Vårmötet) hölls 2015 i Tylösand den 
1-4 september och det var första gången 
detta nationella reumamöte arrangerades 
efter sommaren. Intresset var rekordstort 
och lockade över 400 deltagare, utställa-
re och sponsorer. I år hade den fasta or-
ganisationskommittén utökats med en 
representant för fysioterapeuternas reu-
masektion. Övriga samarbetspartners var 
FRS, SveReFo och RF. Nyheter för året var 
postersession för verksamhetsutveckling, 
frukostseminarier, post-EULAR-block och 
en ökad utdelning av priser. Arbetet inför 
Reumaveckan 2016 i Umeå har startat och 
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tidpunkten är bestämd till 13-16 september.
Under Reumaveckan i Tylösand hölls 

SRF Årsmöte med val av ny styrelse, eko-
nomisk redovisning, information till närva-
rande SRFmedlemmar (ca 50 st) angående 
arbeten inom olika SRF-grupper, rapporte-
ring från Almedalsmöten 2015 och plane-
rad verksamhet 2016, även information om 
kommande möten såsom Riksstämman-15, 
Utvecklingsdagarna i januari 2016, Reuma-
veckan i Umeå 2016 samt SRF 70 år 2016. 
Även diskussion fördes angående samman-
sättning av representanter i t ex ARTIS av-
seende regionfördelning och tidsperioder. 
Avtackning genomfördes av avgående sty-
relseledamöter efter förtjänstfulla insatser. 
SRF hedersledamot och ledstjärna utsågs 
och diplomerades.

SRFs styrelse har under året samman-
trätt vid 7 protokollförda tillfällen, varav ett 
tvådagarsmöte i Fjällbacka (1-2 juni 2015). 
Mellan de fysiska mötena har det ägt rum 
ett flertal telefonkontakter samt daglig 
e-mail-kommunikation.

Register
Under 2015 har arbetet fortsatt med att se 
över och förtydliga SRFs roll och ansvar när 
det gäller reumatologins kvalitetsregister 
(SRQ). 

SRFs styrelse fick i uppdrag 2012 att bil-
da ett aktiebolag ”SRF Service AB” samt att 
bilda ett Registerråd (RR). Syftet med SRF 
Service AB är att skapa en resurs för att 
stärka utvecklingen av vård och forskning 
inom svensk reumatologi. Marcus Rehn-
berg är anställd av SRF Service AB som ko-
ordinator och i hans arbete ingår förutom 
att vara behjälplig för RR och ARTIS, även 
administrativ support för SRF styrelse och 
även, i mån av tid, behjälplig samt projekt-
ledare inom SRQ.

Syftet med RR är förutom att bedöma 
och formellt godkänna olika datauttag från 
SRQ, även att vara kontaktpunkt för svensk 
reumatologis registerforskningsfrågor, 
men även kunna vara vägledande i andra 
strategiska frågor. 

Registerrådet har totalt nio ledamöter, 
varav sex är region-representanter (Sol-
britt Rantapää-Dahlqvist (Norrland), Lars 
Rönnblom (Uppsala-Örebro), Johan Ask-
ling (Stockholm), Alf Kastbom (Sydöstra), 
Lennart Jacobsson (VGR) och Carl Tures-
son (Syd)), två SRF-styrelsemedlemmar 
(SRF ordf samt SRF vice ordf ) samt en re-
presentant från RF (ordf Anne Carlsson). 
SRFs ordförande är även ordförande i RR. 
SRFs koordinator är sammankallande och 
protokollskrivare vid RR-mötena. Även 
adjungerade från SRQ (registerhållare So-
fia Ernestam samt Lotta Elkan) har kallats 
till RR-mötena. Det har under 2015 hållits 
fyra RR-möten. Mötesprotokollen från RR 
läggs ut på hemsidan, tillgängliga för SRFs 
medlemmar. 

Indikatorer för öppna jämförelser 
Arbetet med indikatorer för uppföljning av 
RA i öppna jämförelser fortgår. Nytt för i 
år är att Socialstyrelsen även har tagit fram 
målnivåer för tre indikatorer (varav Biolo-
gisk behandling vid RA redan fanns med, 
de övriga två är nya), och detta i samarbe-
te med SRQ, ARTIS och SRF (http://www.
socialstyrelsen.se/nyheter/2015maj/mal-
nivaerforrorelseorganenssjukdomar). Sam-
mantaget används i nuläget därmed fem 
olika indikatorer inom reumatologin varav 
tre således har målnivåer. De fem indikato-
rerna är: 
1) DAS28 vid tidig RA, 2) Patientens all-
männa hälsa vid biologisk behandling, 3) 
Biologisk behandling vid RA (målnivå: na-
tionell spridning mellan högst respektive 
lägst andel behandlade mindre än 25 %), 4) 
Tid till diagnos vid nydebuterad RA (mål-
nivå: minst 50 % inom 20 veckor), 5) An-
del registreringar 2-6 månader efter insatt 
DMARD eller biologisk behandling (målni-
vå: minst 70 %).

Riktlinjer
Arbetet med medicinska riktlinjer och re-
kommendationer har fortgått med årliga 
uppdateringar och är på så sätt levande do-
kument för att följa den senast vetenskapli-
ga evidens som finns tillgänglig. Nationella 
riktlinjer har utarbetats för reumatoid ar-
trit, ankyloserande spondylit/psoriasisar-
trit samt behandling av systemisk lupus 
erytematosus. 

Rekommendationerna handlägger läke-
medelsbehandling vid graviditet och am-
ning hos patienter med reumatisk sjukdom, 
prevention av kardiovaskulär sjukdom vid 
inflammatorisk reumatisk sjukdom, läke-
medel och kardiovaskulär risk vid inflam-
matorisk reumatisk sjukdom, screening 
inför behandling med biologiska läkeme-
del, kontroller vid behandling med antireu-
matiska läkemedel, antibiotikaprofylax vid 
tandbehandling, vaccination hos patienter 
med inflammatoriska reumatiska sjukdo-
mar, modern reumarehabilitering samt 
vårdprogram för sklerodermi/systemisk 
skleros. 

SRFs riktlinjer processas på ett struk-
turerat sätt genom tillsatta arbetsgrupper 
som har regional representation och med 
diskussioner såväl i professorskollegium 
som med enhetsföreträdare. De stadfästs 
i samband med ett styrelsemöte under vå-
ren (mars/april). Arbetsordning för rikt-
linjearbetet finns på SRFs hemsida (www.
svenskreumatologi.se).

Reumabulletinen, RB Vetenskap
och Hemsidan
Ansvarig utgivare för Reumabulletinen är 
ordförande i SRF, Ralph Nisell. Redaktör 
för Reumabulletinen är Tomas Bremell. 
Övriga i redaktionen är Bengt Lindell, Ido 

Leden, Milad Rizk samt Ioannis Parodis. 
Målet med Reumabulletinen - som är 

SRFs regelbundet utkommande tidskrift - 
är att vara en utåtriktad, professionell tid-
skrift som även stimulerar ett mer aktivt 
arbete inom föreningen. Reumabulletinen 
har inneburit ett lyft för föreningen och 
skapat en utåtriktad möjlighet för reumato-
login i Sverige. Målet med tidningen är att 
den ska spegla SRF:s viktigaste frågor. Tid-
ningen produceras av Mediahuset AB. Un-
der 2015 har Reumabulletinen utkommit 
med 5 ”vanliga” nummer och 2 nummer i 
form av Reumabulletinen Vetenskap (RB 
Vetenskap) och dessutom ReumaMatri-
keln. 

För RB Vetenskap finns en separat redak-
tion där Inger Gjertsson är huvudredaktör 
och hennes redaktionsmedarbetare är Sol-
veig Wållberg-Jonsson, Thomas Mandl och 
Jon Lampa.

SRFs hemsida (www.svenskreumatologi.
se) syftar till att på ett aktivt, aktuellt och 
utåtriktat sätt presentera reumatologin i 
Sverige utifrån SRFs perspektiv. Marcus 
Rehnberg är webb-redaktör och det pågår 
ett kontinuerligt förbättrings- och uppdate-
ringsarbete av hemsidan.

Reumatologins Utvecklings- och Ledar-
skapsprogram (RULe) 
Inom ramen för en strategisk SRF satsning, 
för att på sikt stimulera till och öka rekry-
teringsbasen för framtida ledare och läkar-
chefer inom reumatologin, initierade SRF 
2014 ett ett-årigt utvecklingsprogram. Varje 
sjukvårdsregion har nominerat 3 kandidater, 
och totalt har 18 deltagare under året träf-
fats vid 4 lärandemoduler i internatsform. 
Pedagogiken har varit action, reflection, 
learning och en extern coach anlitades för 
att följa och leda hela programmet tillsam-
mans med SRF och deltagarna. Modulerna 
har varit förlagda till Göteborg, Malmö och 
Uppsala, där regionala programkommittéer 
har ansvarat för agendan tillsammans med 
den centrala programledningen (http://
svenskreumatologi.se/RULe). 

Utvärdering av RULe kommer att pre-
senteras framöver men redan nu diskute-
ras hur denna strategiska SRF-satsning på 
framtidens reumatologiska läkarchefer ska 
följas upp framöver. 

Grupper
Föreningen har olika grupper och nätverk 
som arbetar för utveckling av reumatolo-
gin i Sverige. Grupperna arbetar mer eller 
mindre aktivt under olika tidsperioder och 
återkommande översyn görs för att infor-
mationen om grupperna ska vara aktuell. 
Information om ordförande och kontakt-
personer till samtliga grupper finns på 
Hemsidan, www.svenskreumatologi.se un-
der rubriken ”Grupper”.

Två nya arbetsgrupper tillsattes inom SRF 
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under 2014 och de har nu etablerat sitt ar-
bete. Uppdraget för den nybildade SLE-ar-
betsgruppen är att ta fram en praktisk och 
fungerande SLE-modul inom SRQ pågår i 
samarbete med SRQ registerhållare (Sofia 
Ernestam). 

Arbetsgruppen som handlägger Bio-
similarer fick i uppdrag att formulera en 
SRF-ståndpunkt avseende registrerade 
(och kommande) biosimilarer inom reuma-
tologin, det vill säga bevaka och utvärdera 
dessa biosimilarer samt ge förslag på hur 
de (i Sverige) kliniskt lämpligast kan/bör/
ska användas och uppföljas. I arbetsgrup-
pen ingår Johan Askling, Lennart Jacobs-
son, Elisabet Lindqvist, Carl Turesson, Nils 
Feltelius (adjungerad) samt Christopher 
Sjöwall (ordförande och sammankallande). 
Gruppen har utarbetat SRFs policy avseen-
de biosimilarer och dokumentet har upp-
daterats, senast i oktober 2015. Detta doku-
ment är i högsta grad ett levande dokument 
eftersom ny kunskap hela tiden tillkommer. 
Arbetsgruppen anordnade ett symposium 
under Riksstämman 2014 för att vidare be-
lysa området.

Professorskollegiet (PK)
Den 6 oktober samlades Professorskolle-
giet (PK) samt SRFs ordförande Ralph Ni-
sell, SRFs vetenskaplige sekreterare Chris-
topher Sjöwall och Tomas Bremell för en 
heldagsdiskussion om framtida strategier 
på Arlanda. SRF önskar en tydligare konti-
nuitet och att PK ska ha en tätare kontakt 
med SRFs styrelse. För att facilitera detta 
valdes en ny ordförande (Anna Rudin, Gö-
teborg) som åtar sig uppdraget att under en 
2-årsperiod koordinera arbetet och möten i 
PK samt ha regelbunden kontakt med SRFs 
styrelse

Verksamhetschefsnätverk
Under året har föreningens verksamhets-
chefsnätverk varit fortsatt aktivt med ett 
flera möten och SRFs vice ordförande Boel 
Mörck (Göteborg) som tidigare varit ansva-
rig och sammankallande av denna grupp 
har under året lämnat över ordförande-
klubban till Maria Lidén, Uppsala.

Övrigt 
SRF har vid den internationella artritdagen 
(12 oktober, World Arthritis Day) i samar-
bete med Reumatikerförbundet, stimulerat 
svenska reumatologikliniker och enheter 
att hålla patientanknutna reumatologiska 
aktiviteter. Många kliniker i landet har hör-
sammat denna uppmaning och genomfört 
till exempel öppen artrit-mottagning, före-
läsningar och/eller ultraljudsmottagning.

Remissvar och skrivelser 
Ett stort antal remisser från SLS, SLF, SoS, 
med flera kommer varje år till SRF för genom-
läsning, bedömning och eventuella kom- 

mentarer. Fram till och med oktober 2015 
har SRF besvarat 6 remisser som finns ut-
lagda på Hemsidan (www.svenskreumato-
logi.se) under rubriken ”Remissvar”.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är god. Kostnader 
och intäkter är i balans men ett visst över-
skott under räkenskapsåret. Likviditeten, 
i form av tillgodohavanden på sparkonton 
och fonder är tillika god.

Föreningen har fortsatt avsatt ekonomis-
ka medel för att stödja nationella ST-dagar 
i reumatologi, de regionala studierektorer-
nas ST-vidareutbildningsprojekt samt kun-
nat stödja ledarskapsutbildningen (RULe) 
som startades under våren 2015. Vidare har 
under 2015 sammantaget 736.000 kr i sti-
pendier och priser delats ut via SRF.

Medlemmar
Antalet medlemmar i SRF uppgick vid års-
mötet till 557 medlemmar varav 389 ordi-
narie medlemmar, 92 associerade medlem-
mar och 76 pensionärsmedlemmar. Detta 
är ungefär samma antal medlemmar som 
förra året (2014) då antalet uppgick till 550 
medlemmar. Under räkenskapsåret har till-
kommit 22 nya ordinarie och 25 nya asso-
cierade medlemmar.

Förtroendemän/kvinnor utsedda av SRF 
i samband med årsmöte

Styrelsen
Ordförande Ralph Nisell, vice ordförande 
Boel Mörck, facklig sekreterare Gerd-Ma-
rie Alenius, vetenskaplig sekreterare Chris-
topher Sjöwall, kassör Thomas Mandl, 
representant för läkare under utbildning 
Yulia Stennikova (till sept) samt ansvarig 
för vidareutbildning och utveckling av re-
gional ST-utbildning Ann Knight (till sept). 
Yulia S ersattes i sept av Valgerdur Sigur-
dardottir och Ann K av Katarina Almehed, 
vilka invaldes i samband med årsmötet den 
2 sept 2015.

Revisorer
Ido Leden, Lars Cöster samt Bernhard 
Grewin som suppleant.

Valberedning
Carl Turesson (ordförande), Solveig Wåll-
berg-Jonsson samt Tomas Bremell.

Förtroendemän/ordföranden/represen-
tanter utsedda eller föreslagna av SRFs 
styrelse

Registeruppdrag
• SRQ (Svensk Reumatologis Qvalitets-

register): Registerhållare, sofia.ernes-
tam@ki.se 

• ARTIS-gruppen (AntiReumatisk Tera-
pi I Sverige): nils.feltelius@mpa.se

• Biobank: johan.askling@ki.se
• RR (Registerråd): SRF ordf, ralph.ni-

sell@karolinska.se

Arbetsgrupper
• Riktlinjer för läkemedelsbehandling av 

RA: carl.turesson@med.lu.se
• Riktlinjer för läkemedelsbehandling av 

spondylartriter: lennart.jacobsson@gu. 
se

• Riktlinjer för Modern ReumaRehabi-
litering (MoRR): elisabet.lindqvist@
skane.se 

• Riktlinjer för primärprevention avse-
ende kardiovaskulära riskfaktorer vid 
reumatisk sjukdom: elisabet.svenungs-
son@ki.se

• Riktlinjer för behandling av SLE: an-
ders.bengtsson@med.lu.se

• Riktlinjer för säker läkemedelsbe-
handling vid reumatisk sjukdom: eva.
baecklund@akademiska.se

• Biosimilarer: christopher.sjowall@liu.
se

• Rekommendationer avseende anti-in-
flammatorisk och immunmoduleran-
de behandling i samband med gravidi-
tet och amning: elisabeth.nordborg@
vgregion.se

• Registermodul SLE: elisabet.svenungs- 
son@ki.se

Intressegrupper
• Professorskollegiet: anna.rudin@gu.se
• Verksamhetschefsgrupp: maria.liden@ 

akademiska.se

Studiegrupper
• Axial spondylartrit: lennart.jacobs-

son@gu.se
• Kardiovaskulär komorbiditet vid reu-

matisk sjukdom: elisabet.svenungs-
son@ki.se 

• Myosit: ingrid.lundberg@ki.se 
• Psoriasisartrit: gerdmarie.alenius@vll.

se
• REUGRA – REUmatiska sjukdomar 

och GRAviditet: elisabeth.nordborg@
vgregion.se

• Reumatologi i grundutbildningen: va-
kant

• Reumatologisk bilddiagnostik: micha-
el.ziegelasch@ regionostergotland.se

• Swedish Scleroderma Study Group: 
elsa.hermansson@regionostergotland.
se

• Osteoporos: britt-marie.nyhall-wahlin 
@ltdalarna.se

Annan representation
• Föreningen Rörelseorganens Årtionde 

(The Bone and Joint Decade, har bytt 
namn i februari 2015 till Alliansen Rö-
relseorganens sjukdomar): Britt-Marie 
Nyhäll-Wåhlin.

• Reumatikerförbundets Forskningsråd: 
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• Socialstyrelsen för granskning av an-

sökan om specialitet i reumatologi: 
Agneta Uddhammar och Tomas Hus-
mark

• Socialstyrelsens vetenskapliga råd: 
Solveig Wållberg-Jonsson och Carl 
Turesson (suppl)

• Socialstyrelsens arbetsgrupp indika-
torer: Sofia Ernestam, Agneta Udd-
hammar. I den större referensgruppen 
även Carl Turesson, Lennart Jacobs-
son, Johan Askling samt ordf SRF eller 
vice ordf SRF

• SRQ Styrgrupp: Ralph Nisell (ordf 
SRF) 

• SRF Service AB, styrelseledamöter: 
Ralph Nisell (ordf i bolagsstyrelsen) 
och Boel Mörck

• SSR, Styrelsen för Scandinavian Socie-
ty for Rheumatology, Carl Turesson, 
Solveig Wållberg Jonsson

• SLF, Svenska Läkarförbundets speci-
alitetsföreningars representantskap: 
Ralph Nisell, suppl Boel Mörck

• SLF, Svenska Läkarförbundets full-
mäktige: Ralph Nisell , suppl Boel 
Mörck

• SLS, Svenska Läkaresällskapets full-
mäktige: Ralph Nisell, suppl Boel 
Mörck

• SveReFo: vakant
• UEMS: Valgerdur Sigurdardottir (tidi-

gare Ann Knight och Yulia Stenniko-
va), suppl Johan Karlsson och suppl 
Mats Dehlin

Övriga förtroendeuppdrag 
• Ansvarig för SRF hemsida: Ralph Ni-

sell. Webb-redaktör: SRF koordinator 
Marcus Rehnberg

• Ansvarig utgivare för Reumabulleti-
nen: Ralph Nisell

• Redaktör Reumabulletinen: Tomas Bre- 
mell

• Redaktör RBV (Reumabulletinen Vet- 
enskap): Inger Gjertsson

• IT representant: Jörgen Lysholm
• Konsultationsläkare till Läkarförbun-

det (bistå/stöd vid anmälan): Tomas 
Bremell 

• Professorskollegium med de 
SRF-medlemmar som innehar en pro-
fessur i reumatologi, och är verksam-
ma vid klinik som bedriver reumato-
logisk specialistsjukvård. Under året 
2015 har professorskollegiet bestått 
av; Johan Askling (Stockholm), Anders 
Bengtsson (Lund), Maria Bokarewa 
(Göteborg), Hans Carlsten (Göteborg), 
Helena Forsblad d´Elia (Umeå), Inger 
Gjertsson (Göteborg), Lennart Jacobs-
son (Göteborg), Per-Johan Jakobsson 
(Stockholm), Lars Klareskog (Stock-
holm), Ingrid Lundberg (Stockholm), 
Solbritt Rantapää-Dahlqvist (Umeå), 

Anna Rudin (Göteborg, ordf, vald i okt-
15 på två år), Lars Rönnblom (Uppsa-
la), Tore Saxne (Lund), Thomas Skogh 
(Linköping), Ronald van Vollenhoven 
(Stockholm), Solveig Wållberg Jons-
son (Umeå). Adjungerade; SRFs ve-
tensk sekr Christopher Sjöwall och 
ordf Ralph Nisell

• SPUR inspektörer: Annika Teleman 
(ordf ), Maria Lidén, Tomas Bremell 
och Helena Hellström

• ST-studierektorer, regionala: Lena 
Innala (Norrland), Stina Blomberg 
(Uppsala-Örebro), Bernhard Grewin 
(Stockholm), Åsa Reckner Olsson (Öst-
ergötland), Lovisa Leifsdottir (VGR), 
Jon Einarsson (Syd)

Utmärkelser 
• Till Ledstjärna 2015 utsågs Per Eriks-

son, Linköping.
• Till Hedersmedlem 2015 utsågs Ido 

Leden, Kristiansstad.
• Celgenes stipendium för samarbets-

projekt inom reumatologi 2015 tillde-
lades Johanna Dahlqvist, Uppsala.

• Reumatologistipendium 2015 med 
stöd från Roche tilldelades Alf Kast-
bom, Linköping.

• SRFs stipendium till Andrzej Tar-
kowskis minne delades 2015 mellan 
Niklas Hagberg, Uppsala, och Kristo-
fer Andréasson, Lund.

• SRF-pris 2015 för bästa abstract (un-
der Reumaveckan i Tylösand) tilldela-
des Gunnel Nordmark och Karin Hjor-
ton, båda Uppsala.

Internationellt arbete
• Ordförande i EULAR Standing Com-

mitte Clincal Affairs; Ronald van Vol-
lenhoven

• Representant i EULAR Standing Com-
mitte Clincal Affairs; Johan Wallman 
(= tidigare Johan Karlsson)

• Ordförande i EULAR Standing 
Committe Education and Training 
(ESCET); Ingrid Lundberg

• Representant i EULAR Standing 
Committe Education and Training 
(ESCET); Mats Dehlin

• Representant i EULAR Standing Com-
mitte Investigative Rheumatology; 
Lars Klareskog

• Representant i EULAR Standing Com-
mitte Musculoskeletal Imaging; Kristi-
na Forslind

• Representant i EULAR Standing Com-
mitte Pediatric Rheumatology, Lille-
mor Berntson 

• Representant i EULAR Standing Com-
mitte Epidemiology and Health Servi-
ces Research; Ingemar Petersson

• Gerd-Marie Alenius deltog i “Towards 
more integrated health care in Eu-
rope: Strengthening patients’ access 

to cross-border care and enhancing 
health professionals’ mobility” den 13 
okt 2015 i Bryssel.

• Redaktionskommittén för Scandina-
vian Journal of Rheumatology: Carl 
Turesson, och suppleant Solveig Wåll-
berg Jonsson 

• SRF styrelse i organiserat möte med 
Norska reumatologistyrelsen (NRF), 
Fjällbacka juni 2015

Övriga aktiviteter där SRF aktivt stöttat 
eller deltagit

Hälso- & Sjukvård
• Deltagande i Dagens Medicin ”Reuma-

tikerdag” den 17 mars under rubriken 
”Raka vägen mot målet för reumatolo-
gin?”

• SRFs ordf har varit representerad vid 
SLFs representantskap för specialist-
föreningarna vid två tillfällen under 
året (mars resp okt)

• SRF styrelse arrangerade för femte 
året i rad tillsammans med RF deltagit 
i symposium i Almedalen, Visby i juli 
2015.

• SRFs ordf har deltagit vid RFs forsk-
ningsråd vid ett tillfälle under året.

Utbildning
• Fortbildning, kurserna: Reumatologisk 

epidemiologi, SLE, Spondylartrit, Im-
munologi, och Medicinskt ultraljud 
har genomförts under året.

• ST-kurser 2015: Ovanliga inflamma-
toriska systemsjukdomar (Uppsala), 
Differentialdiagnostik vid inflammato-
riska sjukdomstillstånd (Stockholm), 
Inflammatoriska systemsjukdomar (Göte- 
borg), Bild- och funktionsdiagnostik 
(Göteborg).

• Nationella ST-dagar i Reumatologi 
hölls i maj 2015 i Linköping.

• Reumaveckan 1-4 sept 2015 i Tylösand, 
arrangerades av Reumatologi Halland 
i samarbete med SRF (och FRS, SveRe-
fo, RF, Fysioterapeuternas reumasek-
tion).

Kvalitetssäkring 
• Diagnostiskt prov genomfördes i mars 

2015 med 60 deltagande ST-läkare. 
• Två SPUR inspektioner utfördes under 

2015, Karlskrona i april, och Kristian-
stad i oktober.

För SRF styrelse, Stockholm 2015-11-19

Ralph Nisell 
SRF Ordförande

Marcus Rehnberg
SRF koordinator
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Tomas Bremell frågade mig om jag ville 
skriva en krönika om hur det är att vara 
ST-läkare på ett mindre sjukhus och for- 
ska 50 %. Jag håller med om att det är 
ett inspirerande ämne för en krönika, 
men den blir svår att skriva för mig, då 
den överhuvudtaget inte stämmer med 
min verklighet.

När jag flyttade från Malmö till Es-
kilstuna var jag full av inspiration 
och forskningsdrivkraft. Jag sökte 

medel från FoU Sörmland, och fick genast 
20 % forsknings tid (inte 50 %). Första året 
forskade jag några månader på ett stipendi-
um jag också hade fått, men ju mer ansvar 
jag kände för kliniken, desto svårare blev 
det att ta ut forskningstid.  Det slutade med 
att jag inte ens tog ut de 20 % jag hade fått 
beviljat. Forskning kändes ganska snart av-
lägset och nästan lite onödigt. Vet dock inte 
om jag ska skylla allt på arbetssituationen i 
Eskilstuna. Lite är mitt eget fel, då drivkraf-
ten att bli klar med ST också är stor. 

När man är mitt i ST-blocket kan det kän-
nas som ett oändligt projekt att bli specia-
list, ”a never ending story”. Särskilt om man 
skaffar några barn under tiden. Men när 
man väl börjar närma sig dagen då alla pap-
per ska skickas in, kanske det känns som 
att man lätt kunde ha tagit det lugnare och 
ägnat sig lite mer åt forskning också. Bör-
jade få dessa tankar när jag med förfäran 
läste Sara Wédrens krönika och förstod att 
alla kunskapsluckor inte kommer att fyllas 
automatiskt i och med att man får sitt spe-
cialistbevis.  Nu har jag inte lika bråttom 
längre, helt enkelt.

På jakt efter den perfekta referensen
Tillbaka till temat forskande ST-läkare. För 
visst finns det fördelar med att dela sin tid 
mellan forskning och klinik, särskilt när 
man har små barn. Man har ju onekligen 
mer kontroll över sin tid, mindre stress 
och känsla av att befinna sig i det berömda 
ekorrhjulet. Däremot får man lite mindre 
direkt bekräftelse av att man åstadkommer 
något, som man ofta får genom patientkon-
takten. Som forskare måste man bara inse 
att det är OK att ägna en hel dag åt att leta 
efter den perfekta referensen, eller grotta 
ned sig i artiklar, som sedan visar sig inte 
vara användbara. Man kan också ägna ett 
halvår åt att läsa journaler och leta efter oli-
ka detaljer, som man sedan bestämmer sig 
för att inte använda sig av i sin artikel (mitt 
eget fel, kära handledare!). Sådant är också 
forskning, och det måste få ta tid. Men det 
kan ibland vara svårt att se detta, -att plöts-

ligt sakta ned tempo och börja forska, när 
man är van vid att beta av långa väntelistor 
på mottagningen och se resultatet av sina 
åtgärder mer eller mindre direkt. Få blom-
mor och kramar från nöjda patienter efter 
en lyckad kortisoninjektion, eller bara för 
att man har suttit där och lyssnat. Denna 
härliga direkta bekräftelse får man ju sällan 
av sin forskning. 

Det är skillnad mellan ett universitets-
sjukhus och ett länssjukhus, inte bara när 
det gäller möjligheterna att få ta ut sin 
forskningsstid. Jag misstänker att jag inte 
skulle få sköta min Takayasu, retroperinala 
fibros, polycondrit och alla mina GPA-vas-
kuliter så självständigt som jag gör i Eskil-
stuna, om jag var vore kvar i Malmö. Där 
fick jag nämligen inte ens återse den enda 
sklerodermi-patienten jag diagnosticera-
de själv. Hon slussades nämligen direkt till 
Lund. Bäst för patienten, såklart, men trå-
kigt för mig. Däremot kan det ibland kän-
nas lite ensamt och långt till ”super-speci-
alisterna”. Att i korridoren kunna diskutera 
fallen med Sveriges ledande reumatologer 
har ju också sitt värde.  Att få ta del av det 
senaste inom olika forskningsområden och 
socialstyrelsens riktlinjer innan de hamnar 
på hemsidan, är inte heller så tokigt. Därför 
inser jag att det är extra viktigt att läkare på 
länssjukhusen åker på de konferenser som 

finns ute i världen och i Sverige. Vi har inte 
samma naturliga inflöde av det som händer 
i Reuma-Sverige som man har på ett Uni-
versitetssjukhus. Och visst får vi åka men 
det krävs tålamod med långsamt malande 
administrativa kvarnar. Snart åker vi iaf till 
San Francisco på ACR!

Jag började krönikan med att jag min-
sann inte längre forskade, men nu plöts-
ligt fick jag tillbaka manuset jag skrev för 
2 år sedan och skickade in till en tidskrift 
för mer än 3 månader sedan, och det ver-
kar som att det kan bli accepterat! Plötsligt 
väcktes forskarlusten igen, och det känns 
inte alls så främmande att vara forskande 
ST-läkare på ett mindre sjukhus. Det gäller 
bara att se till att forskningen inte bara sker 
på helger och kvällar.

Mitra Pikwer
ST-läkare Eskilstuna

mitra.pikwer@med.lu.se
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Mitras ST-krönika
ST-KRÖNIKA · Mitra Pikwer

Mitra Pikwer med sjuksköterskorna Alexandra Kalinsky och Sofia Hanning från Eskilstuna i 
San Fransisco under ACR-konferensen.
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Ioannis krönika
Ännu en flygning över Atlanten efter 
årets ACR-möte. Ett möte som bjöd 
på mycket nytt och mycket roligt. För 
SLE-intresserade var denna samman-
komst en källa till stor glädje. Äntligen 
får man se några positiva resultat från 
storskaliga studier, man kan se ljuset i 
tunneln för framtida behandlingar. Vi 
kan nu komma hem och tala om för 
våra patienter att det lönar sig att stå 
ut, nytt kommer och bådar gott! 

En av resans höjdpunkter, åtminstone 
för kongressdeltagare från Karolin-
ska, är utan tvekan när Ingrid Lund-

berg blir utnämnd till ACR Master och gör 
oss alla stolta. Det är naturligtvis mycket 
välförtjänt och det firas med bubbel och 
musik i gott sällskap på Sankt Johns pres-
byterianska kyrka i Presidio, en stor park i 
nordöstra San Francisco, vid den berömda 
Golden Gate-brons södra brofäste.  

Trots att jag reser mycket har jag ännu 
inte blivit av med min rädsla för höjder. 
Under den här resan utmanar jag mig själv 
lite extra genom att för första gången flyga 
helikopter, och det går onekligen över all 
förväntan. Grand Canyon avklarat. Yosemi-
te dito. Lite nöje får man väl unna sig efter 
fem febrila dagar på Moscone Center, årets 
konferensanläggning. 

Att flyga denna enorma British Airways 
Airbus hela vägen till Europa tar onekligen 
lång tid och för en flygrädd krönikör är att 
skriva numrets krönika ett mycket bra sätt 
för att glömma bort rädslan. Och eftersom 

vi befinner oss över Atlanten kan jag inte 
låta bli att tänka på Atlas, som gav nam-
net till jordens näst största hav. Atlas var i 
grekisk mytologi en av titanerna, gudarnas 
föregångare. När gudarna tog över styret 
straffades han med att bära himlen på sina 
axlar, vilket han sedan dess har gjort med 
exemplarisk färdighet och oändligt tåla-
mod. 

Man kan inte låta bli att undra huruvida 
Atlas muskler börjat tröttna när man ser sig 
om och när man läser nyheterna. Innan vi 

lyfter hinner jag läsa på Facebook att mina 
vänner som vistas i Frankrike har klarat sig. 
Något hemskt verkar ha hänt. Lite längre 
österut, i Syrien, där är det krig. Folk käm-
par till döds på resan dit det är fred. 

Härom veckan hämtade jag min cykel 
från ett ställ intill Vasagatan vid centralsta-
tionen i Stockholm. Där hade tolv nyinflyt-
tade människor gjort ett gatuhörn till sitt 
hem och sov bort den kalla natten. Jag und-
rade hur detta kan vara möjligt. Jag tänk-
te att de utsätter sig för alla som går förbi, 

KRÖNIKA · Ioannis Parodis

Ingrid Lundberg på scenen vid invigningen 
av ACR-mötet när hon blir utnämnd till ACR 
Master. Makalösa landskap i Grand Canyon. 

När prestationsångesten är över! Med världens bästa handledare.



inbegripet de som är missnöjda med den 
osäkra framtid som flyktingströmmen inne-
bär. Jag gick några steg närmare och upp-
märksammade då att dessa tolv människor 
var sex kvinnor och sex män – sex par. De 
har förlorat sina hem, men inte sitt hopp. 
Och framför allt har de inte förlorat sin an-
dra hälft. De har varandra. 

Det som händer i världen idag väcker 
både tankar och känslor hos oss alla. Man 
diskuterar, man debatterar, men man delar 
kanske inte med sig av allt som snurrar i hu-
vudet. Att vara politiskt korrekt är en fin- 

het som präglar vårt moderna och reser-
verat öppensinnade samhälle. För egen del 
väljer jag att avsluta denna krönika med att 
dela med mig av mina tankar genom en gre-
kisk poets dikter från äldre tider som dock 
känns aktuella även idag. Tasos Leivaditis 
är en av de poeter som mitt hemland kan 
vara stolt över. Det är kanske lite för vågat 
att ge sig på att översätta en sådan storhet, 
men blir det lite klumpigt hit och dit får jag 
väl bjuda på det.

Läs och begrunda. Och le, alltid le!
Ioannis Parodis

ioannis.parodis@karolinska.se 
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KATERINAS CARTOON · Katerina Chatzidionysiou

Jag väntar på dig överallt
Om det kommer en stund då vi måste skiljas åt, min käraste, glöm inte ditt mod.

Människans största dygd är att ha ett hjärta.
Men än större är den när man måste lägga sitt hjärta åt sidan.

Imorgon läser barn om vår kärlek i skolböcker,
bredvid stjärnornas namn och livskamraters plikter.

Om jag förunnades all evighet utan dig skulle jag ändå välja
ett ögonblick med dig.

Jag kommer alltid att minnas dina ögon, eldiga och stora,
likt älskog två nätter under inbördeskriget.

Ah! Ja, jag glömde berätta för dig att axen är gyllene
och eviga därför att jag älskar dig.

Stäng hemmet, ge nyckeln till en granne och gå.
Dit, där familjer delar ett bröd i åtta, dit, där de långa skuggorna 

rån de skjutna faller. På alla ställen på jorden, i all tid, dit, där människor
krigar och dör för en ny värld... där skall jag vänta på dig, min käraste!

Tasos LeivaditisTasos Leivaditis (1922–1988).
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Nystart för SRFs
professorskollegium

Svensk Reumatologisk Förening (SRF) 
spelar en avgörande roll vad gäller sam- 
ordning och strategi för nationell aka-
demisk utveckling inom svensk reuma-
tologi. SRF har för avsikt att fortsätta 
axla detta ansvar och att driva den reu-
matologiska utvecklingen på ett så po-
sitivt sätt som möjligt.

Sedan 10 år tillbaka – start 2005 – har 
ett professorskollegium (PK) inrättats 
av SRF. PK träffas regelbundet och 

då deltar landets reumatologi-professorer 
för att diskutera aktuella och komman-
de händelser inom forskning, utbildning 
och utveckling samt framtida strategier. 
För att vara kvalificerad för deltagande i 
PK krävs förutom en professur (ordinarie 
eller adjungerad) i reumatologi (eller när-
liggande ämne) även specialistkompetens i 
reumatologi och att vederbörande är aktivt 
verksam vid en klinik som bedriver reuma-
tologisk vård på specialistnivå. Närvarande 
på PK-mötena är även två representanter 
från SRF, dels SRF vetenskaplige sekrete-
rare och dels SRF ordförande. PK-mötena 
har sedan starten ägt rum två gånger per år. 

Referensgruppen PK
PK är en intressegrupp inom SRF och fung-
erar som en viktig referensgrupp i frågor 
som gäller vetenskap och utbildning. PK 
deltar i bedömningen av sökande till SRFs 
stipendier och priser, vid bedömning av 
bästa abstracts och posters under Reuma-
veckan samt vid val av vilka abstracts som 
ska presenteras muntligt. Under senare år 
har det blivit allt svårare att fördela bedöm-
ningar mellan professorerna p g a jäv be-
roende på att det nationella vetenskapliga 
samarbetet mellan olika grupper tilltagit, 
vilket för övrigt är en mycket positiv ut-
veckling.

I oktober 2015 samlades PK på Arlanda 
efter att SRFs vetenskaplige sekreterare 
kallat till ett heldagsmöte. SRF önskar att 
PK ska ha en tätare kontakt med SRFs sty-
relse och för att underlätta detta valdes en 
PK-ordförande som åtar sig uppdraget att 
under en 2-årsperiod koordinera arbetet 
och möten i PK samt ha regelbunden kon-
takt med SRF styrelse.

För att underlätta vetenskapliga bedöm-
ningar och minska problemet med jäv be-
slutades att professorer som inte är läkare 
eller specialister i reumatologi, men ändå 
verksamma vid institutioner med reuma-

tologisk anknytning ska kunna inbjudas att 
vara associerade medlemmar till PK. Dessa 
kan då delta i bedömningsarbetet samt även 
föreslå föreläsare till nationella eller skan-
dinaviska möten inom det reumatologiska 
fältet. Vad gäller eventuell organisering av 
forskare som ännu inte är professorer i det 
så kallade Future Faculty var den enhälliga 
åsikten att detta inte är en fråga för PK utan 
för de yngre forskarna själva. Även intresset 
att delta vid Riksstämman i framtiden före-
föll begränsat.

Bristen på nya akademiska tjänster
En viktig strategisk fråga som diskutera-
des är bristen på nya akademiska tjänster 
inom reumatologi. Vid vissa universitet 
finns enbart en ordinarie kombinations-
professur i reumatologi och detta bedöms 
vara otillräckligt för att hantera både aktiv 
egen forskning, undervisning, administra-
tiva uppdrag, bedömningsuppdrag och tät 
kontakt med reumatologklinik och dess 
ledning vid universitetssjukhusen. Dess-

utom har vi inom svensk reumatologi varit 
framgångsrika genom att få en ny genera-
tion redan professorskompetenta reumato-
logspecialister att växa fram, vilket inte är 
fallet i många andra specialiteter. Det är av 
stor betydelse att dessa unga, duktiga fors-
kare erbjuds tjänster att söka för att reuma-
tologisk forskning i Sverige ska fortsätta att 
utvecklas och inte stagnera. Vidare krävs 
tjänster på åtminstone lektorsnivå på läns-
sjukhus om forskning ska kunna bedrivas 
där. En grupp med uppdrag att på olika sätt 
arbeta för finansiering och tillkomst av nya 
akademiska tjänster inom reumatologi med 
representanter från olika lärosäten (Hans 
Carlsten, Anders Bengtsson, Thomas Skogh, 
Per-Johan Jakobsson, Lars Rönnblom och 
Solveig Wållberg-Jonsson) tillsattes av PK.

Slutligen påbörjades en diskussion om 
hur PK gemensamt och i olika konstella-
tioner ska kunna arbeta för utlysningar av 
forskningsmedel inom reumatologi och hur 
vi ska kunna samarbeta för mesta möjliga 
effekt. Denna diskussion kommer att fort-
sätta under nästa PK-heldagsmöte som är 
planerat till mitten av mars 2016.

Fortsatt positiv utveckling av svensk
reumatologi
SRF anser att det är ytterst angeläget om 
vi ska ha en fortsatt positiv utveckling av 
svensk reumatologi, att ett fungerande PK 
finns och fungerar, dvs deltar aktivt samt 
driver utvecklingen tillsammans med SRF. 
Om SRF med vårdgivare och forskare inom 
svensk reumatologi kan upprätta en enad 
vision och riktning vad gäller klinik, forsk-
ning, undervisning och utveckling samt 
även ha med sig sin stora och betydelsefulla 
patientorganisationen (Reumatikerförbun-
det) på denna resa, och även bibehålla ett 
gott och balanserat samarbete med läke-
medelsindustrin, då kan vi verkligen prata 
med en röst, och styrkan i denna röst som 
ett enat Reumatologi-Sverige har, ska för-
stås inte underskattas.

Ralph Nisell
Ordförande SRF

Anna Rudin
Ordförande PK

Christopher Sjöwall
Vetenskaplig sekreterare SRF 

REUMATOLOGISK AKADEMI · Professorskollegiet

”SRF anser att en fortsatt
positiv utveckling av PK

är ytterst angeläget”
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Reumatologisk forskning 
idag och imorgon 

Svensk Reumatologisk Förening fyller 
70 år inom kort,och vill, som alla som 
överlevt i 70 år, fira detta. Och jag har 
bjudits in att skriva om ”reumatologisk 
forskning idag och imorgon”. Och rub-
riken säger inte om detta avser Sverige 
eller världen. Men jag väljer givetvis 
”Sverige i världen” eftersom forskning-
ens resultat är internationella, men att 
det är i Sverige som vi väljer forsknings- 
strategier för oss själva, och skapar 
våra nätverk och rekryterar och utbll-
dar nya generationers forskare - som i 
sin tur kommer från hela världen.

Så hur ser den reumatologiska forsk-
ningen i Sverige i världen ut idag: Som 
alltid tidigare – i snabb förändring och 

i gränslandet mellan de medicinska behov 
som vi ser hos patienterna i vår kliniska 
verksamhet, och den biologiska och infor-
mationsmässiga revolution som äger rum 
kring oss. Och det är i denna snabba föränd-
ring som vi dels måste identifiera viktiga 
frågor som vi kan lösa bra just i Sverige, och 
dels skapa förutsättningar att forska kring 
dessa viktiga frågor på ett meningsfyllt sätt, 
dvs på ett sätt som ger ny kunskap i det in-
ternationella sammanhanget.

Och så måste vi ju alltid se forskningens 
två sidor: Den ena att skapa kunskapen, 
den andra att använda den. Vi vet ju att 
forskningens resultat långsiktigt förändrar 
sjukvården och livet för våra patienter mer 
än någon omorganisation av sjukhus eller 
vård. Men ändå är jag rädd att mer reuma-
tologisk tankekraft och tid – och än större 
andel av sjukhusledningars tankekraft och 
tid ägnas åt organisatoriska omvandlingar 
än åt skapande och användande av forsk-
ningens resultat.

Jag tycker dock att vi lyckats relativt bra 
med både forskning och användning av 
forskning inom reumatologin, men inte så 
bra som vi skulle kunna: Så vilka är frågorna? 
   Den viktigaste är som alltid att förstå var-
för våra sjukdomar uppkommer: Om vi vet 
det kan vi ofta lindra och ibland bota och i 
bästa fall förebygga. Och här ligger ju medi-
cinens stora triumfer, som vaccinerna, anti-
biotikan, operationerna. Så var är vi med 
våra sjukdomar och vad gör vi i Sverige och 
vad kan vi göra ? De flesta av de sjukdomar 
vi har ansvar för är, beror av inflamma-
tion, och inflammation kan ju uppstå av så 
många olika skäl, där den delikata balansen 
mellan immunförsvar och immunnattack 

mot oss själva rubbats. Insikten om att så 
många olika mekanismer kan vara inblan-
dade i olika undergrupper av en sjukdom, 
i olika stadier av samma sjukdom,och i oli-
ka manifestationer av sjukdom, gör att vi 
måste sammanfoga studierna av sjukdoms-
manifestationer (klinik) med studier av det 
långsiktiga sjukdomsförloppet och med 
epidemiologin, genetiken och immunolo-
gin för att förstå helheten. Och sedan sätta 
in de molekylära förståelsestudierna i detta 
sammanhang. Detta borde vara en mycket 

bra gren i Sverige, och är så i många fall, 
men inte alls så ofta som vore möjligt. Och 
det är också här som möjligheterna finns 
framöver att använda de nya tekninerna för 
att analysera enskilda cellers reaktioner, 
deras reaktioner mot specifika antigen, el-
ler effekterna av de specifika mutationerna 
som driver autoinflammation etc. Om vi 
kombinerar ihop våra uppföljningssystem 
och genetiska epidemiologi med modern 
molekylär cellbiologi, kan vi verksamt bi-
dra till att sjukdomarnas uppkomst klar-
läggs. Men jag tror att vi behöver mycket 

mer samverkan i landet och mer av gemen-
samma investeringar i ny teknik och mer 
rekrytering av duktiga forskare från grund-
vetenskaperna för att blir riktigt bra på det-
ta i framtiden.

Nya behandlingar
Utveckling av nya behandlingar år svårt, och 
sådant görs ju främst i samverkan mellan 
grundforskning, klinisk/translationell id- 
entifiering av sjukdomsmekanismer i aka-
demin och utveckling av själva läkemedlen 
i läkemedelsindustrin. Och alltmer görs ju 
det mest innovativa arbetet mittemellan 
dessa entiteter, i små biotechbolag, medan 
större prövningar görs av stora företag. Be-
stämning av de nya läkemedlens plats i te-
rapin görs alltmer i kliniska uppföljningar 
(med biomarkörer för individanpassning) 
i de kliniska miljöer som klarar detta, och 
ofta, även här i samarbete med läkemedels-
företag. Så vilken är vår möjliga plats i detta ? 
Vi, är som beskrivits ovan, hyggligt bra på 
sjukdomsmekanismer men kan bli mycket 
bättre. Vi är ganska dåliga på att bidra till 
utveckling av nya innovativa läkemedel ba-
serade på sjukdomsförståelse. Här borde vi 
kunna förbättra oss mycket, både genom att 
samarbeta med (idag mest utländska) bio-
techföretag och göra innovativa små och 
med biologi utvärderade prövningar. Här 
bör vi kunna rekrytera patienter från våra 
registersystem och had hjälp av den tradi- 
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”Vi behöver mycket mer 
samverkan i landet och mer av 
gemensamma investeringar”

De	  olika	  forskningsdelarna	  

Informa1on	  om	  pa1enten	  som	  delas	  mellan	  
pa1ent,	  vård	  och	  forskning	  och	  som	  1ll	  stor	  del	  

skapas	  av	  pa1enten	  

Klinisk	  verksamhet	  med	  kon1nuerligt	  ansvar	  för	  
pa1enter	  från	  1dig	  1ll	  sen	  fas	  av	  kronisk	  sjukdom	  	  

Register	  och	  biobanker	  -‐	  -‐Epidemiologi,	  biosta1s1k,	  
”outcome”-‐forskning	  etc	  

	  

Laboratorieforskning	  med	  forskare	  som	  
behärskar	  olika	  delar	  av	  modern	  molekylär	  

forskning,och	  som	  samabetar	  nära	  med	  kliniken	  

Figuren illustrerar hur vi bör och kan integrera forskningen inom olika fält. 
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Läs mer på www.ltv.se

Landstinget Västmanland söker  

Specialistläkare/överläkare
till Reumatologkliniken, 
Västmanlands sjukhus Västerås.
Vi ser gärna att du har arbetat som reumatolog-
specialist i Sverige och har goda erfarenheter från både 
reumatologisk sluten- och öppenvård, erfarenhet av 
behandling med biologiska läkemedel samt att du är 
aktiv med att registrera patienter i Svenska reumatologis 
kvalitets register (SRQ). 

På Västmanlands sjukhus Västerås finns Centrum för 
klinisk forskning, en del av den medicinska fakulteten  
vid Uppsala universitet

Kvalifikationer:
Specialistkompetens i Reumatologi. Handledarutbildning, 
disputation och forskningserfarenhet är meriterande.

Upplysningar: 
Verksamhetschef Milad Rizk, mobil 0721 530 483, 
e-post: milad.rizk@ltv.se
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tion av deltagande i forskning som finns 
bland patienterna. Och här borde vi kunna 
bidra till en bättre ”kultur” av innovativa 
nya företag i Sverige och gärna börja bilda 
sådana själva; Vi behöver en ”spin-off kul-
tur” liknande den som finns vid vissa ame-
rikanska och andra universitet, men gärna 
med en annan ansats, tex baserad på forsk-
ningsstiftelser som ägare (med modell från 
den danska läkemedelsföretagen).

Och inte minst – i detta utrymme finns ju 
grunden för framtidens botande terapier, 
som kan bli specifik immunmodifiering 
(min favorit) men också många andra an-
satser kan bli framgångsrika.

Bättre användning av läkemedel
Forskning för bättre användning av de lä-
kemedel som finns idag, är en av våra abso-
lut bästa grenar som vi ska vårda ömt. Här 
finns en historia från registeruppföljning 
för läkemedelssäkerhet (ARTIS), använd-
ning av lågdos-kortison vid RA (Barfot), 
Swefot och nu Nordstar och därtill en rad 
epidemiologiska och kliniska studier av ef-
fekter, bieffekter, kostnadseffektivitet mm. 
Här bör vi investera i än bättre elektroniska 
rapporterings- och kommunikatonssystem 
mellan patienter och vård och forskning 
(pågår på väldigt bra sätt i SRQ, men myck-
et mer investering behövs) och med sats-
ning på biobanker och biomarkörstudier 
för ”personalised medicine”. Detta är ett 
område som bara blir viktigare och viktiga-
re ju fler läkemedel vi får, och med än mer 
samverkan här, är detta en stark bas i hela 
den svenska reumatologin med stor ome-
delbar nytta för patienterna.

Prevention
Prevention, slutligen, är ju målet,tillsam-
mans med botande terapi. Med den ökande 
insikten att de flesta immunologiska sjuk-
domar börjar med immunologin (som med 
anti-citrullin-antikropparna vid RA och 
anti-DNA antikrippar vid SLE), så ges möj-
lighet att påverka den molekylära proces-
sen innan inflammationen blivit manifest. 
Denna ansats blir ju än mer attraktiv med 
nya data som tyder på att antikropparna 
kan skapa andra symptom,, som benurkalk-
ning och smärta redan innan inflammatio-
nen utvecklats. Vi vet redan – från holländ-
ska studier – att levnadsvaneförändring kan 
ha stor preventiv effekt på artritutvecklng 
i detta skede, och sannolikt finns möjlighe-
ter att komplettera med riktad farmakote-
rapi och därmed kanske förhindra utbrott 
av inflammationssjukdom hos dem med 
störst risk – detta kan ju jämföras med 
att behandla hypertoni som profylax mot 
hjärinfarkt och stroke. Vi skulle kunna bli 
riktigt bra inom detta område om vi syste-
matiskt bygger upp e-hälso system där in-
divider med symptom som föregår inflam-
mationssjukdom kan upptäckas och vi kan 

följa dessa individer över tid och bättre för-
stå sjukdomars utveckling (integration med 
molekylär forskning igen) och pröva nya 
förebyggande behandlingar (de små inno-
vativa behandlings-studierna). Dessutom 
har vi givetvis den mer generella preventio-
nen – att uppmuntra till fysisk aktivitet, att 
eliminera rökningen mm.

Artros, smärta m.m.
Så vad har vi att säga om artros, smärta och 
mycket annat som vi inte forskar så myck-
et om idag? Mitt råd är att igen lita till och 
samverka med grundforskning, andra om-
råden och bra internationella grupper, och 
undvika att bli provinsiella. Smärtforsk-
ningsinitiatvet från Reumatkerförbundet 
har gjort god nytta eftersom bra grupper 
kunnat utnyttja det. Vi hoppas på detsam-
ma för artrosen.

Stora möjligheter till framsteg
Min slutsats är som framgår, att svensk reu-
matologi har stora möjligheter att bidra till 
viktiga framsteg med stor nytta här hemma 

och med stort internationellt genomslag. 
Men för att detta ska bli verklighet, bör vi, 
enligt min mening, vara mer kritiska mot 
forskning som inte riktas mot tillräckligt 
viktiga frågor och inte använder de möj-
ligheter som Sverige erbjuder att ge inter-
nationellt unika bidrag. Vi bör också bli än 
mer aktiva i rekrytering av forskare, både 
de som kan förena klinik och forskning 
och de som helt fokuserar på olika delar av 
forskningen. Och rekryteringen bör bli än 
mer internationell . Vi har idag ett bra rykte 
som land för klinik och forskning och det-
ta ska vi använda. Till slut – inget av detta 
blir möjligt om vi inte har en bra vård som 
samverkar med forskningen. Här finns sto-
ra faror och stora möjligheter, som får dis-
kuteras i andra krönikor.

Lars Klareskog
Senior professor i reumatologi

Karolinska Institutet
lars.klareskog@ki.se



Dina pengar kommer fram! Vi har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Så mycket pengar som möjligt ska gå 
till att rädda liv. Och så lite som möjligt 
till administration och andra omkost-
nader – som till exempel reklam. Det 
är målet för Sjöräddningssällskapet. 
Vi får nämligen inga bidrag av staten 
utan litar helt på gåvor och frivilligt 
arbete. 
     Ett bra sätt att stödja oss är att 
bli medlem på sjoraddning.se. Du kan 
också ringa 077-579 00 90 eller sätta 
in en slant på pg 90 05 00-0. Även om 
den här annonsen är gratis, behöver vi 
pengar till allt från bränsle och reserv-
delar till utrustning och utbildning. 

ALLT I 
DEN HÄR
ANNONSEN 
ÄR GRATIS.  
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Forskning på länssjukhus
I följande artikel presenterar Tomas 
Weitoft från Gävle och Anna Svärd från 
Falun (båda har forskat och disputerat 
utifrån sitt länssjukhus) synpunkter om 
möjligheter och förbättringspotential 
vad gäller forskning på länssjukhus. 
Solveig Wållberg-Jonsson och Solbritt 
Rantapää-Dahlqvist redogör för hur ett 
framgångsrikt arbete kan bedrivas från 
universitetssjukhuset gentemot läns-
sjukhuset. Jag är själv övertygad om att 
ett viktigt steg för svensk reumatologi 
är att få igång en massiv forskning ute 
på länssjukhusen. Varför? Jo – alla in-
gredienser finns för ett sådant arbete 
och vår specialitet är i framkant pga 
vårt långvariga och idoga registerarbe-
te i SRQ och vår sammanhållning inom 
specialiteten. 

Många faktorer i samhället bidrar 
till att forskning på länssjukhus 
kommer att expandera: i) digita-

liseringen i samhället, ii) förbättrad infra-
struktur, iii) många länssjukhus ligger på 
universitetsort, iv) landstingen uppmunt-

rar och delfinansierar forskning, v) läkar-
utbildning utlokaliseras till länssjukhus, vi) 
akademiska tjänster tillskapas på länssjuk-
hus. 

Jag är övertygad om att det finns en stark 
och outnyttjad resurs vad gäller forskning 
ute på länssjukhusen. Forskningsmöjlig-
heter innebär också bättre rekrytering av 
nya ST-läkare, ett mer varierat innehåll i 
utbildningen av ST-läkare och en möjlig-
het för reumatologin att erövra akademiska 
tjänster på länssjukhusen. Den akademiska 
kompetensen på länssjukhusen skulle hö-
jas.

I förlängningen tror jag att det kommer 
att uppstå två typer av länssjukhus: läns-
sjukhus 2.0 med akademiska tjänster, lä-
karutbildning i samarbete med större uni-
versitet och ökande volym forskning – dvs 
en akademisering av de större länssjukhu-
sen medan de kvarvarande länssjukhusen 
kvarstår på nuvarande nivå. En akademiskt 
inriktad länsklinik innebär fler läkare och 
mer arbete med scheman för att täcka in 
den tid som åtgår till forskning – dvs. unge-
fär som på universitetsklinikerna.

Den som bäst kan se in i framtiden vin-
ner. Jag tror att detta är ett viktigt framtids-
scenario för år 2030. För svensk reumato-
logi skulle detta innebära att våra sex stora 
universitet hela tiden skulle tänka hur man 
involverar länssjukhusens läkare (och för 
den delen också fysioterapeuter, sjukskö-
terskor etc) i doktorandprojekt, hur man 
aktivt underlättar kontakt mellan handle-
dare och potentiell doktorand och hur man 
tillvaratar den potentiella akademiska re-
surs som den växande kadern reumatologer 
på länssjukhus utgör. 

Färdiga doktorandprojekt inkl. handle-
dare för länssjukhusläkare att söka? Aktivt 
involvera omgivande länssjukhus i kom-
mande projekt? Göra länssjukhuset till ak-
tiv partner?

Nedan följer alltså tre artiklar i ämnet och 
jag ser fram emot ytterligare synpunkter till 
kommande nummer av ReumaBulletinen.

Tomas Bremell
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Reumatologisk forskning i Gävle
På reumatologienheten Gävle sjukhus 
bedrivs flera kliniska forskningsprojekt. 
Huvudspåret är användandet av ledin-
jektioner med kortison i vår kliniska 
vardag, men också flera andra kliniska 
projekt, även analyser av sjukdomsmar-
körer i ledvätska.

Vi samarbetar med de reumatologis-
ka klinikerna i Falun och Uppsala 
och med institutionerna för Med-

icinska vetenskaper samt Immunologi vid 
Uppsala universitet. Centrum för Forsk-
ning och Utveckling Uppsala Universitet/
Region Gävleborg (CFUG) är det nav kring 
vilket forskning i vår region kretsar.

Förutsättningar
I Gävleborg kan projektmedel för forskning 
erhållas för enskilda forskningsprojekt för 
alla personal kategorier. Projektens kvalitet 
bedöms av forskningsrådet (som består av 
forskare med lägst docentkompetens från 
Uppsala Universitet och disputerade fors-
kare från Gävleborgsregionen) innan anslag 
beviljas. 

Forskningsintresserade personer med 
fast heltidanställning som personal i Regi-
on Gävleborg och som planerar doktorand 
projekt knutet till nån institution vid ett 
universitet har också möjlighet att erhålla 
doktorandbidrag, som mest 50% dokto-
randtjänst under 8 år. Forskningsrådet be-
dömer också doktorand projektets kvalitet, 
genomförbarhet och anknytning till regio-
nen innan det kan beviljas.

Därutöver finns möjlighet för etablera-
de forskare (disputerade) att ansöka om 
20% forskning inom ramen för den kliniska 
tjänsten. Detta kan beviljas som ett tre årigt 
förordnande och som kan förnyas om forsk-
ningsaktivitetan och den vetenskapliga 
produktionen av forskningsrådet bedöms 
ha varit tillfredställande under dessa tre år.

Möjligheter
Detta innebär att en ST läkare eller spe-
cialist i reumatologi och som är godkänd 
doktorand skulle kunna få doktorandtjänst 
50% i Gävleborg fram till disputation, dock 
max 8 år. Här finns förstås goda förutsätt-
ningar att använda detta i rekryteringen av 
ST läkare. Förbehållet är förstås att projek-
ten ska vara knutna till universitets insti-
tution samt godkända av forskningsrådet 
i Gävleborg. Här finns således ett stort ut-
rymme för samarbete mellan landsortsjuk-
hus och universitet kring forskningsprojekt 
som pågår vid universitetsinstitutioner. Pa- 

tienterna i vår region är ofta positiva till 
studier, inte ”sönderforskade” av många 
andra projekt vid universitet och tämligen 
lätt rekryterade. Patientunderlaget i klinis-
ka studier kan därför snabbare samlas in 
vid samarbete mellan landsort och univer-
sitet. Konkurrensen om forskningsmedel i 
region Gävleborg har dessutom hittills varit 
mindre än vid universiteten och det har va-
rit lättare att få tid att bedriva forskning 

Samarbetet bör dock vara bilateralt så att 
inte landsorten inte enbart utnyttjas som en 
källa att ösa forskningsdata ur (SRQ är ett 
exempel på detta), utan universitetet bör 
erbjuda aktiv handledning av doktorander 
och forskare. När nya projekt diskuteras 
tycker jag att man kan ha möten där även 
intresserade läkare från de mindre sjukhu-
sen deltar för att se hur landsortsjukhuset 
kan bidra, både vad gäller patientrekryte-
ring och annat forskningsarbete såsom ana-
lys, tolkning av data och författarskap. Det 
skulle i denna miljö kunna skapas projekt-

banker med ideer för olika vetenskapliga 
projekt som kan utföras i samarbete. Dessa 
möten kan sporra till nya doktorander på de 
mindre sjukhusen. För vissa projekt kan det 
t o m vara lämpligt att den huvudansvariga 
forskaren är utanför universitetsorten. 

Ett sådant samarbete ökar kontaktytorna, 
breddar forskningen och underlättar också 
det kliniska samarbetet mellan sjukhus och 
universitet. 

Redan nu är dessutom medicinstudenter 
ute på länssjukhus och får klinisk praktik 
(och ofta också teoretisk undervisning) så 
avståndet mellan universitetskliniken och 
länskliniker har redan minskat och kan 
minska ytterligare, vilket gynnar ett smidi-
gare samarbete på alla plan.

Tomas Weitoft
Reumatologenheten i Gävle

tomas.weitoft@lg.se
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Forskning i Falun
Förutsättningarna för att bedriva forsk-
ning på länssjukhus är säkert väldigt 
olika på olika håll i Sverige, och det är 
många faktorer som spelar in. Jag vill 
lyfta betydelsen av en välfungeran-
de klinisk verksamhet, ett generellt 
FoU-intresse på kliniken och en ledning 
för reumatologkliniken som är positivt 
inställd. Jag tror det är minst lika vik-
tigt som ekonomiska förutsättningar 
och stöd från universitetsorter, för att 
åstadkomma en miljö där forskning är 
möjlig.

På reumatologkliniken i Falun har det 
allt sedan den bildades 1974 funnits 
ett stort intresse både för forskning 

och för utveckling av vården. Våra första 
verksamhetschefer Britta Domeij, Anna 
Engström-Laurent och Per-Johan Hedin 
har initierat, drivit och stöttat ett enormt 
antal småprojekt under åren, flera samar-
beten med andra kliniker angående me-
todutveckling och uppföljning, och Anna 
Engström-Laurent bedrev även egen forsk-
ning. Jörgen Lysholm har varit drivande i 
att skapa ett eget IT-stöd för kliniken. Det 
består av ett datalager med uppgifter om 
alla läkemedelsbehandlingar, diagnoser, 
kliniska data, provsvar mm och fylls på via 
automatisk datafångst från datajournalen. 
Datalagret används både för utvecklings-
projekt och för att svara på aktuella fråge-
ställningar som dyker upp av typen ”Hur 
stor andel av våra SLE patienter har klorok-
inbehandling?” Möjligheten att snabbt och 
enkelt kunna besvara aktuella frågeställ-
ningar bidrar till en kultur där vi ständigt 
ifrågasätter påståenden och kollar upp hur 
det egentligen förhåller sig, vilket är själva 
grunden i forskningsarbete.

Denna positiva inställning till forskning 
och utvecklingsarbete har lett till att vi se-
dan många år haft målet ”minst en poster 
per år” på Riksstämman/Reumadagarna. 
En viktig bidragande orsak till att denna in-
ställning/kultur kan leva vidare är att vi har 
en välfungerande klinisk verksamhet med 
stabil bemanning, vilket skapar utrymme 
både för utvecklingsarbete och för forsk-
ning.

Forskningsaktivitet på reumatologklini-
ken i Falun just nu
Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin
Disputerade vid Lunds universitet 2010 med 
avhandlingsarbete om extra-artikulär reu-
matoid artrit. Handledare var Ingemar Pe-
tersson, Carl Turesson och Lennart Jacobs-

son. Osteoporosrelaterade frakturer kan 
ses som extra-artikulära manifestationer 
och med BARFOT-kohorten som bas stu-
deras frakturförekomst och riskfaktorer för 
fraktur. 

Anna Svärd
Disputerade vid Linköpings universitet 
2014, med avhandlingsarbete om IgA anti-
CCP vid RA, med Thomas Skogh och Alf 
Kastbom som handledare.

Fortsatta projekt inom samma område i 
forskargruppen i Linköping, handledare för 
läkarstuderande i deras 30 hp-arbeten och 
bihandledare för en doktorand i projektet.

Samarbeten med Maria Söderlin i Ble-
kinge och med gastroenterolog och patolog 
i Falun.

Vala Sigurdardottir
På gång som doktorand, inom området gikt, 
i Göteborg, med Lennart Jacobsson, Mats 
Dehlin och Anna Svärd som handledare.

Nationella nätverk och samarbeten
Det finns på reumatologkliniken i Falun 
ett långvarigt intresse av att samverka i 
nationella nätverk och bidra till forskning 
och utveckling på nationell nivå. Vi deltar 
exempelvis i Swepsa, SPACE, autolymf-
omstudien, TIRA, EIRA, SWEFOT och 
NORDSTAR. Vi deltar i nätverk för pa-
tienter med myositer, vaskuliter och gikt. 
I samarbete med Tomas Weitoft i Gävle 
genomför Kajsa Öberg i Falun en studie av 
intraartikulära steroider.

Fördelar med forskning på Länssjukhus
För Länssjukhusen och därmed patienter-

na, är det en fördel då det är utvecklande 
för verksamheten och ger ökade möjlighe-
ter att rekrytera och behålla kompetenta 
personer.

För forskningen, är det en fördel att det 
är förhållandevis enkelt att rekrytera pa-
tienter på mindre kliniker, eftersom det 
inte finns så många konkurrerande projekt. 
Därmed är det optimalt att delta i nationel-
la samarbeten/nätverk, och kunna bidra 
med länets patienter.

Svårigheter med forskning på Länssjuk-
hus
Det finns ingen omedelbar närhet till fors-
kargruppen. Det finns ingen ’utstakad väg’ 
att följa, det krävs därför mer egna initiativ. 
Det finns ingen mall att följa t ex vad gäller 
ekonomiskt ansvar för doktoranden (uni-
versitet vs länssjukhus).

Det finns en brist på pågående större pro-
jekt som det är lätt att hoppa på. Här skulle 
universiteten kunna informera och aktivt 
bjuda in till forskningssamarbeten.

CKF i Dalarna
Centrum för Klinisk Forskning i Dalarna 
(CKF) är ett samarbete mellan Landstinget
Dalarna och Uppsala Universitet, och er-
bjuder stöd för forskning för anställda i 
Landstinget Dalarna.

Ekonomiskt stöd kan erbjudas i form av 
projektanslag,10 st doktorandtjänster på 50 
% samt 5 st postdoktorförordnanden med 
50 % klinik, 40 % forskning och 10 % peda-
gogiskt arbete. Dessa beslutas av Centrum-
rådet, som är sammansatt av docenter/
professorer från Uppsala samt disputerade 
forskare från Dalarna. CKF erbjuder även 
en arbetsplats skild från mottagningen i 
den gamla ”överläkarvillan” på sjukhus-
området, datorer med statistikprogram och 
tillgång till statistiker. 

Här kan även läkarstuderande beredas 
plats under sitt vetenskapliga arbete. CKF 
har en aktiv seminarieverksamhet med fo-
kus på ämnen som berör flera forsknings-
områden, såsom forskningsmetodik och 
statistik. 

CKF utgör framförallt det nav kring vil-
ket forskningen i Landstinget Dalarna kret-
sar, och till förmiddagsfika samlas forskare 
på olika nivåer och inom olika fält, och di-
verse frågor som rör forskning diskuteras.

Anna Svärd
Reumatologkliniken i Falun

anna.svard@ltdalarna.se
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Synpunkter på handledning
av doktorander vid länssjukhus

I Norra regionen är totalantalet specia-
lister i reumatologi inte fler än ca 25, in-
klusive deltidsarbetande. Vid de regel- 
bundet återkommande regionmötena 
diskuteras såväl forsknings- som under-
visningsfrågor och kliniska frågor.

Detta bidrar till att vi alla är delak-
tiga i våra gemensamma frågor. Vi 
känner varandra väl och även om 

avstånden är geografiskt långa i mil mellan 
orterna så uppfattar vi att samtalsavståndet 
är kort. 

Sedan 2008 är läkarutbildningen vid 
UmU regionaliserad och bedrivs förutom 
i Umeå även i Sunderbyn, Östersund och 
Sundsvall. Ca 10 studenter per termin flyt-
tar från och med termin 6 till respektive ort 
och nu finns alltså hela tiden 3 x 60 medi-
cinstudenter utanför Umeå. Ett tiotal uni-
versitetslektorer har anställts på varje regi-
onort vilket förvånansvärt snabbt bidragit 
till att en forskningsmiljö utvecklats på 
respektive ort. De doktorander som antogs 
först efter regionaliseringen har redan dis-
puterat inom olika ämnen såsom kardiologi, 
ortopedi, allmänmedicin och lungmedicin.

Förutsättningar
Genom den regionaliserade läkarutbild-
ningen och tillsättande av lektorat samt 
intresse från respektive landsting har 
forskningsverksamhet uppmuntrats på de 
olika orterna. Vi menar att förutsättning 
för forskning således finns vid dessa sjuk-
hus och vi tror också det är viktigt för en 
levande och utvecklande utbildning som 
läkarutbildning, att nära relaterad forsk-
ning finns. I Norrbotten finns sedan länge 
en omfattande lungmedicinsk forskning 
utifrån OLIN-projektet. I Sunderbyn kan 
även närheten till LTU (Luleå tekniska uni-
versitet) bidra till forskningssamarbeten. I 
Östersund och Sundsvall pågår forskning 

på områden relaterade bla till trombos och 
kardiovaskulär sjukdom. Inom FOU-enhe-
terna på respektive ort finns utmärkt till-
gång till statistiker.

I många forskningsprojekt behöver man 
dock uppnå en kritisk massa och detta upp-
nås genom samverkan inom regionen. Vi 
ser det som universitetsklinikernas ansvar 
att stötta och hjälpa till med forskningen 
lokalt. 

Erfarenheter
Vi har vid Reumatologkliniken, NUS, erfa-
renhet av de svårigheter man kan stöta på 
när man skall bygga upp och utveckla forsk-
ning. Brist på lokal tradition, erfarenhet och 
kunskap försvårar forskningsarbetet. Att 
bygga upp en positiv forskningskultur tar 
tid. Landstingen i norra regionen har inta-
git alltmera positiva attityder och vill gärna 
se lokal forskning men det är inte säkert att 
alla i den organisationen har förstått värdet 
och inser behovet.

Från Umeå kan vi delta med handledning 
av doktorander på distans. Med fördel sker 
detta i samarbete med en huvud- eller bi-
handledare på plats. Här har vi redan viss 
erfarenhet av samarbete med kardiologer 
och invärtesmedicinare. I forskningssam-
arbete med regionlektorerna kan vi ge stöd 
både materiellt och kunskapsmässigt - även 
över specialitetsgränser – och bidra till en 
extenderad forskarmiljö.

Inom reumatologin har dock ett visst 
forskningssamarbete pågått flera år inn-
an regionaliseringen. Ett gott exempel är 
Christine Bengtsson, verksam i Östersund, 
som disputerade vid Lunds universitet men 
hade sin bihandledare (SRD) i Umeå. Ett av 
delarbetena i avhandlingen baserades på 
uppföljning av vår gemensamma regionala 
SLE-kohort. Sedan 20 år pågår insamling 
i en regional kohort, omfattande alla ny-
debuterade RA-patienter med tillhörande 
Biobank, för forskning om RA-utveckling 
före och efter sjukdomsdebut. Här har alla 
regionala centra bidragit med klinisk un-
dersökning och blodprovstagning och i vis-
sa fall även lån av apparatur. Några ”region-
kollegor” har redan deltagit i publikationer 
och ytterligare gemensamma projektanaly-
ser pågår..

Möjligheter och svårigheter 
Vi har inom reumatologin många välutbil-
dade kollegor, som arbetar på de mindre 
sjukhusen. Vi arbetar sedan länge gemen-

samt med både läkarundervisning och sjuk-
vård. För att bibehålla och även öka kun-
skapsintresset tror vi på delaktighet även 
inom gemensamma forskningsprojekt. I 
vår region har detta tyvärr begränsats av lä-
kartillgången på flera sjukhus då sjukvårds-
produktionen prioriterats. Att bara fungera 
som lab- och dataleverantör är inte utveck-
lande för en enhet i längden utan projekten 
bör vara lokalt förankrade.

Som tidigare nämnts känner vi varandra 
väl inom regionen och datasamling och 
provtagning till gemensam biobank har 
gått relativt lätt. Avstånden i mil är förvisso 
långa men vi har stor erfarenhet av telefon-
konferenser och web-möten med många 
parter. Regionlektorerna åker också ofta till 
Umeå i olika tjänsterelaterade ärenden.

Vad kan Reuma-Sverige och SRQ göra 
bättre
En utmärkt åtgärd, som skulle kunna ge-
nerera många projekt, skulle vara att ana-
lysera data inom vårt gemensamma SRQ 
registerdata lokalt. En förebild ser vi i pro-
statacancerregistret, där man kan få full 
access till data var som helst i landet, tex 
Gällivare, Kalmar etc., vilket redan genere-
rat avhandlingar från olika orter. I analogi 
med detta menar vi, att vi alla som levere-
rar data till det gemensamma register bör 
ha full tillgång till data, t.ex. via s.k. remote 
access. Kanske till att börja med på alla uni-
versitetsorter och sedan ute på länskliniker 
med handledare lokalt och vid respektive 
universitet. För ett ökat kunskapsläge bör 
forskningen kunna växa även decentrali-
serat. Sammanfattningsvis menar vi, att 
forskningsintresserade kollegor inom vår 
region måste uppmuntras och stödjas i sitt 
forskningsintresse. Varje universitet med 
etablerad forskning måste ta handledarans-
varet och vi har i vår region erfarenhet av 
olika lösningar som kan fungera väl. Kolle-
gorna bör alltså stöttas att genomföra olika 
projekt - ibland ända fram till avhandling 
- på sitt lokala sjukhus och få hjälp att över-
komma de lokala svårigheterna.

Solbritt Rantapää Dahlqvist
professor

Solveig Wållberg Jonsson
professor

Reumatologkliniken
Norrlands Universitetssjukhus
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Det har snart gått 30 år sedan professor 
Tore Saxne för första gången kunde på-
visa TNF-alpha i ledvätska hos patienter 
med reumatoid artrit. Upptäckten, som 
blev en världsnyhet, har bidragit till ut-
vecklingen av biologisk läkemedelsbe-
handling. I oktober gick han i pension, 
men kommer även fortsättningsvis att 
ha kvar en fot i forskning och handled-
ning. 

Det är oktober och taxibilen letar 
sig fram på sjukhusområdet. På en 
äldre byggnad från 20-talet hänger 

skylten till Reumatologkliniken. Receptio-
nisten visar mig vidare genom långa korri-
dorer i en tillbyggnad från 50-talet. Längst 
bort, i andra änden av kliniken, hälsar Tore 
Saxne mig välkommen i sitt gamla arbets-
rum. Nu är bokhyllorna så gott som tömda 
och om några veckor öppnar sig en ny fas 
av livet.

– Det är rätt skönt att slippa all byrå-
krati och administration, det ska jag villigt 
erkänna. Nu får jag möjlighet att fokusera 
mer på forskning, vilket jag fortfarande 
tycker är väldigt kul. Jag kommer att ha en 
liten hörna kvar här på sjukhuset och en 
anställning på 20 procent för att hjälpa till 
med handledning och stötta verksamheten 
på labbet, säger Tore Saxne.

Hisnande resa
I över 13 år har han innehaft professuren i 
reumatologi. Nu efterträds han av Anders 
Bengtsson som i hård konkurrens med tre 
sökande, samtliga högt meriterade och pro-
fessorskompetenta, utsågs den 1 oktober.

– Egentligen skulle jag ha lämnat min 
tjänst redan i januari, men det blev en läng-
re tillsättningsprocess än väntat och jag 
blev därför kvar fram till oktober. Egentli-
gen var det ganska bra att det tog lite längre 
tid då jag successivt kunnat vänja mig vid 
det nya, säger Tore Saxne.

Det har gått över 45 år sedan han bör-
jade sina studier på läkarutbildningen. De 
två första åren läste han i Lund och efter 
lottdragning hamnade han sedan i Malmö. 
Det var ingen självklarhet att han skulle 
välja reumatologi. Vid den tiden var be-
handlingsmöjligheterna högst begränsade 
och patienterna var i stor utsträckning hän-
visade till fysioterapi och smärtlindrande 
behandling. 

– Det var väldigt lite vi kunde göra. Vi 
hade ännu inte fått tillgång till methotrex-

ate utan var hänvisade till guldbehandling 
och andra ganska toxiska preparat. Då, i 
slutet av 70-talet, kunde jag inte ana den 
fantastiska resa jag skulle få vara med om 
fram till dagens avancerade behandlingar 
med biologiska läkemedel och immuntera-
pi. 

Hade det inte varit för engagerade och 
entusiasmerande lärare och kollegor inom 

reumatologi, hade Tore Saxne kanske blivit 
kärlkirurg. Som AT-läkare fick han assiste-
ra den dåvarande professorn som tyckte att 
Tore hade perfekta händer för kärlkirur-
gi och uppmuntrade honom att gå vidare 
inom specialiteten.

– Jag är glad att jag inte valde den vägen, 
jag hade inte passat som kirurg. Jag var mer 
intresserad av internmedicin och hamna-
de i slutet av min AT på en avdelning där 
bland andra Frank Wollheim arbetade. Han 
var en entusiastisk och engagerad kliniker 
och forskare och jag trivdes verkligen bland 
reumatologerna.

Tore Saxne blev specialist i reumatologi 
1982 och arbetade vid den tiden i Malmö. 

Hans forskningshandledare blev Frank 
Wollheim och Dick Heinegård. 

Flygande start
Tore Saxne fick en flygande start i sin fors-
karkarriär.

– Jag var helt ny och oerfaren och kas-
tades in i spännande, men också krävande 
forskningsprojekt. 

Några år tidigare hade Dick Heinegård 
utvecklat en analysmetod för att mäta ett 
protein i ledvätska, aggrekan. 

– Jag tog hand om provsvar från över 100 
patienter och fick i uppgift att se om det 
fanns något samband mellan nivåerna av 
aggrekan och ledskada. På den tiden fanns 
inte avancerade dataprogram med Excel, så 
jag gjorde ett rutsystem och förde in labb-
data för hand. Det var ett hästjobb, men där 
och då väcktes mitt stora intresse för forsk-
ning på allvar.

Resultatet från arbetet presenterades 
1982 i Stockholm vid en nordisk konferens: 
XIX Nordic Congress of Rheumatology. 

– Det var mitt första stora framträdande 
i ett sådant sammanhang och resultatet och 
metoden väckte mycket större intresse än 
jag hade kunnat ana. För första gången hade 
vi kunnat visa att låga nivåer av aggrekan i 
ledvätska indikerade avancerad ledskada.

Ett år senare, 1983, flyttade Tore Saxne till 
Lund och blev doktorand vid Institutionen 
för reumatologi. Vid sidan av forskningen 

Tore Saxne
- pionjär blickar tillbaka

”Mitt första stora framträ-
dande väckte mycket större 
intresse än jag kunnat ana”

Efter tretton år som professor lämnar Tore Saxne nu över till Anders Bengtsson.
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och arbetet på kliniken, fick han även ta 
hand om undervisning av kandidater. 

Arbetet med att analysera ledvätskenivå-
er av brosk/benmarkörer vid olika grader 
av leddestruktion fortsatte och kom att re-
sultera i en vetenskaplig artikel i The Lan-
cet som publicerades 1985.

– Första dagen på labbet kom vaktmäs-
taren på labbet med en stor plastsäck med 
avhuggna koben som han hade hämtat på 
Scans slakteri. Min uppgift var att rensa ko-
benen och dissekera fram brosk. Det var en 
utmaning som nära nog fick mig att kasta in 
handduken.

I dag är han tacksam att han fortsatte, 
även om han gärna hade sett en annan form 
av pedagogik från sin handledare.

Pionjärarbete
Bildandet och nedbrytningen av brosk in-
volverar en stor mängd olika proteiner, 
ofta i samverkan med varandra. Redan 1985 
beskrev Tore Saxne, Dick Heinegård och 
Frank Wollheim effekter av ledvätskekom-
ponenter på broskomsättningen. 

– Men då visste vi inte att det var effek-
terna av TNF och IL-1 som vi studerade 
eftersom man vid den här tiden inte hade 
renframställt dessa cytokiner.

Det skulle dröja ytterligare några år till 
det stora genombrottet. Forskarlaget med 
Tore Saxne i spetsen kunde 1988 för första 
gången påvisa att TNF-alpha finns i led-
vätska hos patienter med reumatoid artrit.

Denna och andra upptäckter som gjordes 
runt om i världen vid den här tiden ledde 
så småningom fram till utvecklingen av de 
moderna och effektiva biologiska läkeme-
del som hämmar immunförsvarets ned-
brytning av lederna.

– Det har varit fantastiskt roligt att ha 
fått vara med på den här resan. När de nya 
behandlingarna började komma i början på 

1990-talet med läkemedel som infliximab 
och etanercept, refererade man till den här 
studien från 1988.

Året innan, 1987, hade Tore Saxne dispu-
terat på avhandlingen: ”Matrix macromole-
cules as markers for cartilage involvement 
in inflammatory joint disease”. Nu fanns 
alla möjligheter att vidga perspektiven och 
bredda sitt nätverk. Om omständigheterna 
hade varit annorlunda hade Tore Saxne 
gärna tillbringat tid utomlands som post-
doc.

– Men det fungerade tyvärr inte med fa-
miljelivet. Vi hade blivit tvillingföräldrar 
och även fått ett tredje barn och vi fick inte 
ihop det praktiska livet med småbarn och 
en akademisk karriär. I dag kan jag ångra 
att vi inte försökte överbrygga hindren. Jag 
har själv alltid tjatat på mina studenter att 
de ska ta chansen att komma ut i världen 
och skapa viktiga kontakter och nätverk.

Prognostisk markör
Tore Saxne blev kvar i Sverige och lyckades 
i hård konkurrens erhålla ett stipendium 
från Deutche Reumaforschungszentrum, 
ett forskningscentrum som bildats efter 
murens fall och som fördelade anslag till 
framstående forskare. Tore Saxne fick full 
finansiering under två år.

– Tillsammans med Dick Heinegård kart-
lade vi viktiga komponenter i broskmatrix. 
Han upptäckte och karakteriserade om-
kring 10 brosk- och benproteiner och ett av 
dem, COMP, var jag med om att identifiera. 
Det är ett protein som finns naturligt i brosk 
och som frigörs när lederna bryts ned.

Genom att mäta nivåer av COMP (carti-
lage oligomeric matrix protein) i blodet kan 
man se om det pågår en onormal nedbryt-
ning av kroppens leder. Den första kliniska 
studien publicerades 1992, samtidigt som 
proteinet beskrevs i andra tidskrifter. Ge-
nom att ta fram antikroppar mot COMP går 
det att i ett blodprov snabbt se om det finns 

förhöjda mängder av proteinet.
– Vi beskrev metoden och de första re-

sultaten och i dag används COMP som en 
prognostisk markör vid reumatoid artrit 
och artros. Då, i början av 1990-talet och 
med den teknik vi hade, hittade vi COMP 
endast i brosk. Sedan har det visat sig att 
proteinet även kan uttryckas i huden och 
andra organ, speciellt i samband med sjuk-
dom.

En av Tore Saxnes doktorander, Kristof-
fer Andréasson, har i en avhandling visat 
att COMP även kan påvisas i blodet hos pa-
tienter med systemisk skleros, särskilt hos 
dem med mycket fibros i huden. Men mer 
forskning behövs för att ytterligare klarläg-
ga proteinets roll i utvecklingen av fibros 
och en spännande modell för forskning 
kring fibros är hepatit där Kristoffer funnit 
att COMP i serum speglar fibrosutveckling. 

– COMP skulle kunna vara en prognos-
tisk markör i ännu större utsträckning än 
vad den är i dag. Det finns dock vissa svårig-
heter att avgöra om det som mäts handlar 
om nedbrytning eller om nysyntes. Vi arbe-
tar vidare för att förbättra analysmetoderna 
och viktiga utvecklingsarbeten pågår, säger 
Tore Saxne. 

Stark klinisk forskning
Vid sidan av det translationella forsknings-
arbetet och möten med patienter, har Tore 
Saxne tillsammans med initiativtagaren 
Pierre Geborek även bidragit till att utveck-
la kvalitetsregistret SSATG (South Swedish 
Arthritis Treatment Group), en föregånga-
re till ARTIS (Anti Reumatisk Terapi i Sve-
rige).

Resultat från registret har uppmärksam-
mats över hela världen.

– Vi var tidigt ute och vi lade ned mycket 
arbete på att skapa ett register för uppfölj-
ning och utvärdering av nya behandlings-
metoder. Registret skapades i samband med 
att de nya TNF-hämmarna introducerades.

Tore Saxne

Yrkeskarriär i korthet:

1970-1976  Medicinstudier i Lund-Malmö
1976 Läkarexamen
1977 Läkarlegitimation
1982 Specialist i reumatologi (utbildning i Malmö och Landskrona)
1983-87 Doktorand vid Institutionen för reumatologi, Lunds universitet,   
 handledare Dick Heinegård och Frank Wollheim
1987 Medicine doktorsexamen, Lunds universitet
1989 Docent i reumatologi, Lunds universitet
1998  Adjungerad professor i reumatologi, Lunds universitet
1983-2015  Kliniskt verksam först som underläkare och sedan slutet av 80-talet   
 som överläkare vid reumatologkliniken i Lund
2002-2015  Professor i reumatologi, Lunds universitet. Under denna period
 även prefekt för Institutionen för rörelseorganens sjukdomar och   
 senare biträdande prefekt för Institutionen för kliniska vetenskaper.

Första uppdraget på labbet var att dissekera 
fram brosk från koben.
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Tack vare tidiga pionjärarbeten och ett 
bra samarbete mellan akademi och sjuk-
vård, har viktig forskning kommit patienter 
till del. Svensk klinisk forskning inom reu-
matologi är stark, menar Tore Saxne, som i 
viss mån ifrågasätter mediabilden av en kris 
inom klinisk forskning.

Många kliniska forskare inom akademin 
och sjukvården känner inte igen sig i den 
mörka avgrundsbild som tecknas, menar 
han.

– Den del av kliniska studier som minskar 
i volym är framförallt läkemedelsprövning-
ar, men klinisk forskning är så mycket mer.

När det gäller akademiska kliniska stu-
dier har det, enligt Vetenskapsrådet, sna-
rare skett en stadig ökning. Citeringar av 
svenska kliniska studier ökar hela tiden och 
har aldrig visat någon svacka; tvärtom har 
de aldrig varit så många som nu. Men jäm-
fört med andra länder som Australien, Ka-
nada och Nederländerna har Sverige inte 
satsat lika mycket på att stärka den kliniska 
forskningen.

– Patientnära klinisk forskning och ba-
sal grundforskning hör ihop. Det har inte 
minst Lars Klareskog visat, exempelvis när 
det gäller sambandet mellan rökning och 
reumatoid artrit. Han är en föregångsman 
när det gäller att ta observationer från epi-
demiologiska studier vidare till grundforsk-
ningen och sedan vidare in i klinisk vardag. 
Tyvärr ser jag rätt många publikationer där 
man upptäckt olika samband, men man tar 
inte observationerna vidare för att med 
grundforskningens verktyg bena ut vad 
sambandet betyder. Det borde göras i större 
utsträckning än vad som görs i dag, säger 
Tore Saxne.

Nanna Svartz- stipendiat
För 13 år sedan, 2002, fick han en professur 
i reumatologi vid Lunds universitet. Under 
en period var han även prefekt för institu-
tionen för rörelseorganens sjukdomar och 
senare även biträdande prefekt vid institu-
tionen för kliniska vetenskaper.

År 2008 tilldelades han Nanna Svartz 
stipendium för ”framstående insatser inom 
den reumatologiska forskningen”. Bakom 
priset står Reumatikerförbundet och läke-
medelsbolaget Pfizer. 

Vid den här tiden var fortfarande univer-
sitetssjukhusen i Lund och Malmö själv-
ständiga. Den 1 januari 2010 slogs de sam-
man till Skånes universitetssjukhus. 

Stora sjukhus är komplexa organisationer. 
Efter sammanslagningen skapades en ännu 
mer komplex organisation där den hög- 
specialiserade vården bland annat drabba-
des av stor kompetensflykt.

– Organisatoriskt blev det rörigt och vär-
defulla nätverk slogs sönder. Tidigare visste 
jag direkt vem jag skulle vända mig till, nu 
är organisationen alltför stor och komplex. 
Vi, som många andra kliniker, lider av att 

man flyttat och delat upp vissa verksamhe-
ter. Ett exempel med anknytning till reuma-
tologin är ortopedin som splittrats i olika 
delar. En patient med både ont i ryggen och 
höften behandlas i dag på två olika ställen, 
ryggen tas om hand i Malmö och höften i 
Lund.

Tore Saxne är en av ledamöterna i Svensk 
Reumatologisk Förenings professorkollegi-
um som bildades 2005. Två gånger om året 
sammanträder kollegiet; en av flera viktiga 
huvuduppgifter är att verka för samordning 
och stöd för reumatologisk forskning och 
forskarutbildning i Sverige. 

– När jag började som specialist råd-
de som jag uppfattade det en ganska trist 
stämning mellan de få professorerna med 
många prestigestrider. Det fanns få nätverk 
och man bevakade sina revir. Vändning-
en kom med en ny generation specialister 
med Lars Klareskog och andra i spetsen 
som lyckades skapa värdefulla nätverk med 
samarbete och öppenhet.

I en alltmer individualistisk samhällsan-
da, känner Tore Saxne en oro inför framti-
den. Yngre forskare och kollegor tycks inte 
se värdet av starka nätverk och samarbeten 
i lika hög grad, menar han.

– Jag kan ibland känna mig bekymrad. 
En av flera faktorer bakom svensk reuma-
tologis framgångar är att vi lyckades skapa 
starka nätverk och en anda av samhörighet. 
Jag hoppas och vill gärna tro att den kom-
mande generationen kan samarbeta lika bra 
som vi har kunnat.

Hoppas på genombrott
Det har börjat skymma och det är dags att 
avrunda samtalet. På frågan vilket genom-
brott han gärna skulle vilja se framgent 
kommer svaret snabbt.

– Jag skulle hemskt gärna vilja se ett ge-
nombrott när det gäller behandling av ar-
tros. Här finns stora vinster att göra, såväl 
för samhället som för patienterna. De be-
handlingar vi har i dag är i stort desamma 
som vi hade när jag började. 

Skulle det komma effektiv behandling 
med biologiska läkemedel för artrospatien-
ter, då ställs reumatologin inför en tuff ut-
maning eftersom det knappast är ortopeder 
utan reumatologer som kommer att sköta 
behandlingen.

Om några veckor ska Tore Saxne resa till 
USA och delta i en vetenskaplig konferens 
i San Fransisco. Framöver får han ägna sig 
åt det han gillar allra mest, att fokusera på 
forskning och att ägna mer tid åt familjen, 
de sex barnbarnen och en hobby som han 
delar med några av sina kollegor på klini-
ken.

– Jag är uppvuxen med en pappa som ar-
betade vid järnvägen och vi bodde på olika 
järnvägsstationer. Det är kanske därifrån 
jag fick mitt stora intresse för modelltåg, ett 
intresse jag också delar med åtminstone ett 
av barnbarnen.

Eva Nordin
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GRATTIS · Ioannis Parodis

Grattis!
Vi gratulerar Ingrid Lundberg som blev 
utnämnd till ACR Master 2015 och Sofia 
Ernestam, Malin Regardt, Susanne Pet-
tersson, Siv Rasmusson och medarbeta-
re som blev utdelade MedTech Patient-
makt Award.

Reumabulletinen vill uppmärksamma 
utmärkelser och belöningar som en-
skilda personer inom svensk reuma-

tologi erhåller eftersom dessa också kan sä-
gas belöna svensk reumatologi som helhet. 
Vi uppmanar läserkretsen att skriva till oss 
när någon erhåller utmärkelse som bästa 
handledare eller bästa lärare eller heders-
doktor eller ledarskapspris eller dylikt.

I detta nummer vill vi uppmärksamma 
professor Ingrid Lundberg som i samband 
med årets ACR-möte i San Francisco blev 
utnämnd till ACR Master. Utmärkelsen till-
delas ACR-medlemmar som har fyllt 65 år 
och har bidragit substantiellt till kollegiets 
och reumatologins utveckling. Ingrid Lund-
berg har under många år aktivt deltagit i 
bland annat undervisning inom ACR-verk-
samheten, framtagande av ACR-mötets 
program för myosit, utveckling av klassifi-
kationskriterier för inflammatoriska myo-
patier och utveckling av internationella 
forskningsnätverk inom myosit. Det är den 
finaste utmärkelse som man kan få inom 
ACR och den var mycket välförtjänt. Stort 
grattis, Ingrid!

Vi vill också uppmärksamma Sofia Er-
nestam, Malin Regardt, Susanne Petters-
son, Siv Rasmusson och medarbetare som 
blev utdelade årets MedTech Patientmakt 

Award för utvecklingen av www.ontileder-
na.nu och Patientens Egen Provhantering 
(PEP). MedTech Award är en utmärkelse 
som delas ut av tidningen ”MedTech Ma-
gazine”. Utmärkelsen delas ut till vården 
för förmågan att införa innovationer i var-
dagen, för nya arbetssätt och metoder som 
kan vara inspirerande för andra. Juryns 
motivering var enligt följande: ”Patienten 
lever med sin sjukdom, känner den mer än 
någon annan. Men för att kunna ha ett jäm-
bördigt samtal med sin läkare, utifrån verk-

liga värden och provsvar, måste patienten ha 
tillgång till datan. Här har akademiker, med 
en stor förståelse för den kroniska patientens 
verklighet, utvecklat verktyg tillsammans 
med vårdkonsumenterna. När verktyget se-
dan blir tillgängligt på befintliga, välanvän-
da, plattformar, då får den här patientgrup-
pen verklig makt.” Stort grattis!

Ioannis Parodis
ioannis.parodis@karolinska.se 

Från invigningen av ACR-mötet när Ingrid blir utnämnd till ACR Master 2015. 
Från vänster till höger: Joan von Feldt, Ingrid Lundberg, William St. Clair.

Från prisutdelningen av MedTech Patientmark Award. Från höger till vänster: Sofia Svantesson, Siv Rasmusson, Malin Regardt, Martin
Williamsson, Dan Lind, Emma Lindbäck, Tina Tarre, Sofia Ernestam, Susanne Pettersson, Lena Klaesson.
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NYTT FRÅN SRQ · Sofia Ernestam

En del registerdata som samlas in i SRQ 
används också i utfallsmått som an-
vänds i jämförelser på nationell nivå, 
dels SKLs öppna jämförelser, dels de 
kvalitetsindikatorer som togs fram un-
der arbetet med Socialstyrelsens Natio-
nella riktlinjer för rörelseorganen. SRQ 
får ibland frågor på hur de tagits fram, 
vem som bestämmer och om det går att 
ändra på dem. Här beskrivs en del av 
arbetet under åren hittills och några re-
flektioner om vad som bör beaktas när 
data från SRQ används för uppföljning, 
ledning och styrning. 

Öppna jämförelser inom hälso- och 
sjukvården har funnits sedan 2006 
och består av 186 indikatorer, som 

SKL och Socialstyrelsen tar fram i samver-
kan (se SKLs hemsida). För reumatologin 
har det sedan start funnits tre indikatorer 
i öppna jämförelser som varit sedan starten 
varit nära nog oförändrade: Biologisk be-
handling vid RA, DAS28 vid tidig RA och 
patientens allmänna hälsa vid biologisk 
behandling. Valet av dessa indikatorer be-
rodde på att det fanns stort intresse att följa 
introduktionen av biologiska läkemedel i 
Sverige, goda resultat vid tidig sjukdom är 
prioriterat och det fanns ett allmänt önske-
mål från SKL att öppna jämförelse-indika-
torerna skulle innehålla ett patient rappor-
terat utfallsmått (PROM). 

Nationella riktlinjer
När Socialstyrelsens Nationella riktlinjer 
för rörelseorganen togs fram 2010-2011 
skulle, om möjligt, riktlinjerna följas upp 
med ett antal indikatorer. Det var experter-
na från SRF inom riktlinjegrupperna som 
tog fram förslag på indikatorer som sedan 
värderades om de var relevanta och genom-
förbara av en indikatorgrupp som bestod 
av representanter från alla kvalitetsregister 
som fanns inom området rörelseorganens 
sjukdomar. Resultatet blev ett antal kvali-
tetsindikatorer för RA (sjukdomsduration 
vid tidig RA respektive första biologisk 
behandling, DAS28 och HAQ vid tidig RA 
respektive före och efter första biologiska 
behandling, andel RA patienter med bio-
logisk behandling under första året) och 
några utvecklingsindikatorer för AS och 
psoriasisartrit, se fullständig lista på Soci-
alstyrelsens hemsida. 

Socialstyrelsen genomförde därefter i  
målnivå-arbetet 2014 - 2015 en genomgång 

av vilka kvalitetsindikatorer från riktlin-
jerna som skulle kunna vara aktuella att 
målsättas. Det blev tre indikatorer som val-
des ut: tid till diagnos vid nydebuterad RA 
(minst 50 % inom 20 veckor), biologisk be-
handling vid RA (nationell spridning mel-
lan landsting/region med högst respektive 
lägst andel behandlade mindre än 25 %), an-
del registreringar 2-6 månader efter insatt 
DMARD eller biologisk behandling (minst 
70 %).  Den sista indikatorn inkluderades 
för att en hög täckningsgrad och registre-
ringsgrad behövs för att övriga nationella 
kvalitetsindikatorer ska kunna användas. 
Socialstyrelsen kommer genomföra en ut-

värdering av måluppfyllelsen framöver. Ef-
ter att dessa indikatorer beslutats önskade 
SKL att öppna jämförelser presenterade i 
Vården i Siffror framöver åtminstone ska 
innehålla de tre ”gamla” öppna jämförelse 
indikatorerna och de två nya som målsat-
tes (biologisk behandling vid RA fanns re-
dan med i öppna jämförelser). Se faktaru-
ta för de indikatorerna som finns med för 
att redovisas i Vården i Siffror. Vid senaste 
SRQ-styrgruppsmötet kom inga ytterligare 

förslag på indikatorer som ska finnas med 
i Vården i Siffror utan SRQ kommer börja 
med att föra över de fem som antingen är 
gamla öppna jämförelse indikatorer eller är 
målsatta i Socialstyrelsens riktlinjer. Det är 
samma fem indikatorer som kommer vara 
först ut i den nya visualiseringsplattformen, 
som vi kommer diskutera mer på register-
dagen.

Variabler
Att använda enstaka variabler för att beskri-
va en långvarig mer komplex sjukdom är 
vanskligt. Det är därför det finns många va-
riabler, varav majoriteten är patientrappor-
terade, i SRQ: smärta, trötthet, sjukdomsak-
tivitet, funktionsförmåga. Variablerna är på 
olika sätt viktiga för patienter med kroniska 
sjukdomar och ska i första hand användas 
av verksamheterna för att kunna utveckla 
och förbättra för patienterna, för forskning 
och utvärdering. Beträffande att sätta mål 
på enstaka utfallsmått finns det mycket 
forskning som talar för att det kan göra mer 
skada än nytta för komplexa sjukdomar som 
RA. Det finns inte ett tydligt före och efter 
som t.ex. protesoperationer, stroke, hjärtin-
farkt. Att målsätta ett enskilt mått riskerar 
att verksamheten fokuserar för ensidigt på 
att förbättra ett mått samtidigt som andra 
mått försämras. Det kan också, i värsta fall, 
öppna för manipulation av data. 

Utvecklingen framöver avseende kvali-
tetsindikatorer kommer öppna för nya in- 

Kvalitetsindikatorer
och öppna jämförelser

”Variablerna ska användas
för att kunna utveckla och
förbättra för patienterna.”

Andel RA patienter med registrering i SRQ 2-6 månader efter start av första DMARD eller 
första biologisk behandling.
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dikatorer om professionerna, kvalitetsre-
gistren och huvudmännen så önskar. Re-
sultaten från öppna jämförelser och indi-
katorerna från riktlinjerna kommer kunna 
presenteras i realtid i Vården i siffror som 
är ett nytt nationellt gränssnitt. Det finns 
ingen begränsning avseende antal indika-

torer och förbättrade integrationsmöjlig-
heter kan göra att indikatorer med data 
från mer än ett kvalitetsregister kan skapas.  
Samtidigt finns det en tydlig signal om att 
professionerna i hälso- och sjukvården öns-
kar färre mått, mindre administration och 
naturligtvis att data hämtas från ett ställe i 
vårddokumentationen. Så det är en balans-
gång, där debatten framöver, inte bara i vår 
specialitet, kommer vara livlig. Satsningen 
på kvalitetsregistren kommer också ta slut 
2017 och hur arbetet ska drivas framöver 
är inte klart. Ett starkt fokusområde under 
2016 är informationsstrukturen och inte-
gration med journalsystem där vi kommer 
ha inledande möte med SKL före årsskiftet.

Förslag till nya indikationer
Alla är välkomna att föreslå nya indikatorer. 
Om det är variabler som bör förändras eller 
tas bort så meddela gärna era SRQ kansliet 
eller era regionala SRQ styrgruppsrepresen-
tanter: Tor Olofsson, södra regionen, Chris-
tina Dackhammar, västra regionen, Aikate-
rini Chatzidionysiou, Stockholm-Gotland, 

Ann Knight, Uppsala-Örebro, Lotta Ljung 
Norra regionen, vakant i sydöstra regionen. 
Kontakta oss gärna!

Det finns också mycket goda möjlighe-
ter för ST-läkare och yngre specialister att 
arbeta mer med SRQ /ARTIS t.ex. forsk-
ningsprojekt, utvecklande av nya indikato-
rer, uppföljning av biosimilarer mm. Vi ser 
gärna att fler personer utanför Stockholm 
engagerar sig, eftersom en stor del av detta 
arbete går utmärkt att göra på distans. 

SRQ/ARTIS vill gärna fokusera kvalitets-
arbetet på att kriterierna för spondartriter 
ska föras in under kommande månader, 
även detta arbete kan stödjas under en be-
gränsad tid. Har ni andra tankar på forsk-
ningsprojekt, förbättringsarbete och datak-
valitetsarbete som kan berika SRQ/ARTIS 
får ni mer än gärna höra av er!

Sofia Ernestam
registerhållare

sofia.ernestam@ki.se

Faktaruta

Kvalitetsindikatorer till vården i 
siffror och öppna jämförelser:
• Sjukdomsduration vid RA diagnos
• DAS28 vid diagnos + efter 4-12 mån- 

ader vid tidig RA.
• Biologiska läkemedel vid RA, an-

del behandlade.
• Andel RA patienter med registre-

ring i SRQ 2-6 månader efter start 
av första DMARD eller första bio-
logisk behandling.

• VAS allmän hälsa före och 4-12 mån- 
ader efter första bio-behandlingen. 
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SEMMELWEIS · IIona Kenessey de Kenese

Under 1800-talets första decennier här-
jade en mystisk sjukdom på Europas 
förlossningsavdelningar. Det var barn- 
sängsfeber. Vissa förlossningsavdel-
ningar hade en dödlighet på upp till 
30 procent i denna febersjukdom, som 
drabbade kvinnor och deras barn under 
de första dagarna efter förlossningen. 
En man lyckades lösa sjukdomens gåta 
och införa förebyggande åtgärder: Ig-
naz Semmelweis. 

Barnsängsfeber är en bakteriell infek-
tion, men på den tiden hade ännu 
ingen förstått sambandet mellan 

bakterier och sjukdom. Den medicinska 
vetenskapen gjorde dock framsteg på andra 
områden, främst inom anatomi och patolo-
gi, och obduktion framstod som den idea-
la metoden att bekräfta eller motbevisa en 
ställd diagnos. I det allmänna sjukhuset i 
Wien utfördes det regelmässigt obduktio-
ner på alla som avled där, en rutin som skul-
le visa sig vara avgörande för Semmelweis 
gärning. 

Semmelweis föddes 1818 i Budapest som 
den 4:e sonen till en välbärgad köpman. 
Efter gymnasiet studerade han filosofi vid 
universitetet i Budapest och sedan medicin 
vid universitetet i Wien, där han avslutade 
sina studier år 1844. Samma år fick han sitt 
diplom i obstetrik och kirurgi, och han ut-
sågs till assistent vid den obstetriska klini-
ken under professor Johann Klein. 

Det allmänna sjukhuset i Wien - det 
största sjukhuset i Europa - byggdes 1784, 
se faktaruta 1. I fyrtio år var dödligheten 
för kvinnor som födde barn där cirka 1,25 
%. Men under 1800-talets tredje och fjärde 
decennium blev dödligheten högre. År 1840 
delades kliniken upp i två avdelningar. På 
avdelning 1, ledd av professor Klein, utbilda- 
des läkare och på avdelning 2 barnmorskor 
under ledning av äldre, erfarna barnmor-
skor. Då hände det något oförklarligt: på av-
delning 1 ökade dödligheten för unga möd-
rar upp till 10 % medan den på avdelning 2 
kvarstod på 3 %. 

Barnsängsfeber inträffade sällan hos 
kvinnor som födde sina barn i hemmet. 
Den sorgliga nyheten om de många döds-
fallen på avdelning 1 spred sig snabbt i 
Wien, särskilt efter att det i oktober 1842 
blev känt att 30 % av de unga mödrarna och 
deras barn hade dött. Kvinnor som fördes 
till sjukhuset gjorde sitt bästa för att bli in-
lagda på avdelning 2, men detta gick förstås 
inte alltid. Ogifta mödrar hade inget val. De 
var tvungna att söka kostnadsfri medicinsk 

hjälp vid förlossningen för att sedan tving-
as lämna sitt barn till ett barnhem. I Euro-
pas stora städer fanns på den tiden många 
ogifta kvinnor som blev med barn, särskilt i 
städer där soldater var stationerade. I Wien 
fanns alltid många soldater.

Vem var Semmelweis
Semmelweis var en glad, sorglös ung stu-
dent då han kom till Wien. Han blev dock 
djupt chockad och modstulen över det 
elände som orsakades av barnsängsfebern. 
Varje dag såg han nyblivna mödrar och 
spädbarn dö utan att kunna göra något åt 
det och utan att förstå varför de fick en dö-
dande feber. 

Det fanns många teorier om feberns or-
sak. Först trodde man att det rörde sig om 
en epidemi. Men Semmelweis avvisade 
denna tanke eftersom det inte fanns någon 
epidemi i staden och inte heller på avdel-
ning 2. En del läkare ansåg att viss väder-
lek och vissa årstider var den utlösande 

Semmelweis, mödrarnas räddare

Rockitansky	  Skoda	  Hebra	  
Infogas	  längst	  ner	  faktaruta	  1	  

Rokitansky, Skoda och Hebra finns alla avbildade i en frimärksserie som utgavs i Österrike 
1937 för att påminna om dessa och andra medicinska pionjärer.

Fig.	  1	  

Figur 1. Titelsidan på Semmelweis monogra-
fi. Den finns i Hagströmerbiblioteket. Foto: 
Ronald van Vollenhoven.

Faktaruta 1

Wienskolan & Allgemeines
Krankenhaus
På 1740-talet förnyades och vitalise-
rades den österrikiska läkekonsten då 
den ”äldre Wienskolan” grundades av 
lärjungar till den berömde Hermann 
Boerhaave i Leyden, Holland. Ca 100 
år senare blev Wien det ledande medi-
cinska lärosätet i Europa under ledning 
av vad som senare kom att kallas ”den 
yngre Wienskolan”. Ledare och grund-
are av denna var Carl von Rokitansky 
(1804-78) som radikalt förnyade kun-
skaperna inom den patologiska ana-
tomin. Hans lärjungar Joseph Skoda 
(1805-81) utvecklade den kliniska med-
icinen och Ferdinand Hebra (1816-80), 
pionjär inom dermatologin, fortsatte 
i Rokitanskys anda med systematis-
ka studier av olika sjukdomstillstånd. 
Samtliga var verksamma vid Allge-
meines Krankenhaus, som grundats 
1784 på initiativ av kejsare Joseph II. 
Alla tre betraktade Semmelweis arbete 
som ett lysande exempel på vilka vik-
tiga medicinska upptäckter, som kli-
niskt inriktad forskning kan resultera 
i. Deras besvikelse blev därför stor när 
Semmelweis utan att ta avsked abrupt 
lämnade Wien, när han inte längre or-
kade kämpa för att hans metoder skulle 
allmänt accepteras. 



faktorn. Men Semmelweis förstod att skill-
naden i förekomsten av barnsängsfebern 
mellan de två avdelningarna måste vara 
en nyckelfaktor. Många yttre faktorer som 
hade framförts som tänkbar förklaring, så-
som brysk undersökningsteknik, smutsig 
tvätt, dålig ventilation, var desamma på de 
båda avdelningarna. Andra fokuserade på 
psykologiska faktorer. Kanske påverkades 
kvinnornas kyskhet av att de undersöktes 
av män och därför reagerade de med lång-
varig feber? Kanske hade den ständiga när-
varon av präster, som skulle utföra de heliga 
riterna, en förödande effekt på kvinnorna. 
Semmelweis sökte förklaring genom att 
utföra noggranna obduktioner. Han börja-
de varje morgon med att obducera de som 
hade dött i barnsängsfeber, och fynden var 
alltid desamma: variga inflammationer i ar-
tärer och lymfkärl, i hjärtsäck, och i hjärna. 
Han upptäckte snart samma patologiska 
förändringar hos de döda barnen, och han 
drog slutsatsen att de hade dött av samma 
orsak som sina mödrar. 

I början av 1847 åkte Semmelweis med 
vänner till Venedig på en lång semester. 
När han återvände hörde han med stor 
glädje att dödligheten på avdelning 1 hade 
sjunkit kraftigt under hans frånvaro. Han 
återupptog sitt arbete med förnyad energi 
och noterade med fasa att dödligheten åter 
ökade med stormsteg. I aprilmånaden var 
den 18 %. 

Medan Semmelweis var i Venedig hade 

hans gode vän Jakob Kolletschka, professor 
i rättsmedicin, gått bort. Under en obduk-
tion hade han fått ett skärsår i ett finger av 
en students kniv. Semmelweis granskade 
obduktionsrapporten om Kolletschka och 
konstaterade med häpnad att fynden var 
desamma som hos offren för barnsängs-
febern. Han skrev senare: ”Rapporten om 
Kolletschka höll mig sysselsatt dag och natt 
och jag blev övertygad om att orsaken till 
hans död var identisk med den för de hund-
ratals mödrar och barn som jag har sett dö i 
barnsängsfeber.” 

Semmelweis första stora upptäckt var 
alltså att det måste finnas en gemensam 
nämnare för dessa sjukhistorier: ”Partiklar 
från liket fördes in i det kardiovaskulära 
systemet.” Då insåg han att dessa ”partik-
lar” infördes i mödrarna och barnen när 
de undersöktes av de läkare och studenter 
som i utbildningssyfte utförde obduktioner 
på nyss avlidna. Det faktum att barnmor-
skorna inte gjorde några obduktioner kun-
de förklara skillnaden i dödlighet mellan 
de två avdelningarna. Semmelweis begrep 
också att ”likets partiklar” inte enkelt kun-
de tvättas bort med tvål och vatten: en sär-
egen kvarstannande doft orsakad av dessa 
partiklar på händerna övertygade honom 
om detta. 

Semmelweis insåg med bestörtning att 
han själv, som hade utfört de flesta obduk-
tionerna, var den största dödsbringaren för 
mödrarna. Han måste komma på ett sätt att 
få bort ”likets partiklar”. Fylld av ånger och 
förtvivlan börjar Semmelweis experiment- 
era dag och natt med kemikalier, till dess 
att huden på hans händer nästan nötts bort, 
men inom en vecka hittar han ett ämne 
som rengör händerna utan att skada hud- 
en: klorkalk, ett mycket vanligt och billigt 
kemiskt ämne. Alla läkare, studenter och 
sjuksköterskor på kliniken beordras nu att 
tvätta händerna med klorkalk, och denna 
enkla åtgärd ger snabbt ett överraskande 
gott resultat: dödligheten sjunker till 1,5 % 
och stannar på låg nivå under de efterfölj- 
ande månaderna. 

Man skulle förvänta att denna händelse-
utveckling resulterade i allmän glädje och 
att Semmelweis skulle få mycket beröm, 
men så gick det inte. Professor Klein för-
blev skeptisk, och många bland personalen 
fann handtvätten med klorkalk onödig och 
krånglig.

Några månader senare, i oktober 1847 la-
des en gravid kvinna med livmodercancer 
in på kliniken. Detta var ett mycket ovanligt 

fall och en morgon undersökte Semmelweis 
henne som första patient. Sedan under-
sökte han de övriga 11 patienterna i salen. 
Nästa dag födde cancerpatienten sitt barn 
(utan svårigheter), men de övriga 11 kvin-
norna i rummet hade alla fått hög feber, och 
10 av dem dog. Semmelweis förstod nu att 
de partiklar som orsakade febern inte en-
bart kommer från lik utan även från sjuk 
organisk vävnad hos levande patienter. Ef-
ter denna incident beordrade han alla att 
tvätta händerna med klorkalk mellan varje 
undersökning. 

Luftburen smitta
En månad senare var det en patient med 
knäledsinflammation som var bärare av 
smittämnet för den feber som drabbade alla 
andra på salen. Det stod nu klart för Sem-
melweis att febern inte bara kunde överför- 
as genom handkontakt, utan också genom 
de ”atmosfäriska förhållandena” på salen. 

På bara några månader hade alltså Sem-
melweis upptäckt orsaken till barnsängs- 
feber och metoder att förebygga densam-
ma. Han fastslog: 
1. att barnsängsfeber orsakas genom in-

förande av smittbärare i blodet, som 
ofta är importerade utifrån men som 
ibland kan uppstå i själva kroppen 
(sic). Källan till infektionen är oftast 
en likpartikel, men kan också vara en 
annan sjuk person. 

2. att barnsängsfebern inte är en specifik 
sjukdom utan en yttring av smittan i 
blodet med feberpartiklarna, ”blodför-
giftning”. Den viktiga slutsatsen var att 
man kunde få barnsängsfeber genom 
att smittas av en person som själv hade 
en annan typ av infektion. Barnsängs-
febern var alltså smittsam men skulle 
inte betraktas som en epidemi. 

3. Infektionen kan förebyggas genom 
handtvätt med klorkalk, desinfektion 
av instrument och omsorgsfull rengö-
ring av klinikens lokaler. 

Hans teser bemöttes med skepsis, inte 
bara av hans avundsjuke och mycket kon-
servative chef, professor Klein, utan också 
av många utländska läkare som förkasta-
de hans teorier med emfas. På den tiden 
var det visserligen redan känt att man till 
exempel kunde få mässling av någon som 
hade mässling, men att man skulle kunna 
få barnsängsfeber från ett lik som avlidit i 
lunginflammation eller från ett varigt sår - 
det var otänkbart. 

Endast professor Gustav Adolph Micha-
elis i Kiel accepterade Semmelweis teori. 
När han insåg att han själv orsakat döden 
hos så många mödrar, och även hos sin egen 
kusin som han hade förlöst och som hade 
dött i barnsängsfeber, tog han sitt liv.

Ville inte ha publicitet
Semmelweis gjorde det stora misstaget att 
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Om författaren och artikelns
bakgrund och utformning
Ilona Kenessey de Kenese är född 1927 
i Ungern. Hennes far, Albert Kenessey, 
var en känd kirurg och sjukhuschef för 
det sjukhus i Balassagyarmat som nu 
bär hans namn. Ilona blev 1949 Phil 
Dr i kemi vid universitetet i Budapest. 
Hon flydde 1956 till Holland efter det 
att den ungerska resningen slagits ner. 
I Holland fick hon arbete på läkeme-
delsföretaget Dagra i Amsterdam. Hon 
blev också styrelsemedlem i Erasmus-
societeten och International Women’s 
Contact. I dessa föreningar har hon 
hållit flera uppskattade föreläsningar 
om medicin och vetenskap. Denna ar-
tikel är en skriftlig version av ett sådant 
föredrag. Artikeln har översatts till 
svenska av hennes son Ronald van Vol-
lenhoven som också bidragit med den 
vetenskapshistoriska, se sid 38. Fakta-
rutan om Wienskolan och Allgemeines 
Krankenhaus samt de två frimärken 
med Semmelweis har adderats av Ido 
Leden, redaktör ReumaBulletinen. 
Han har också bistått med redigering. 

”Partiklar från liket fördes
in i det  kardiovaskulära

systemet”
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inte publicera sina iakttagelser i en respek-
terad tidskrift. ”Hela min varelse är emot 
denna typ av papperskrig”, sa han. Hans 
vänner gjorde däremot allt de kunde för 
att sprida kännedom om hans teorier. Den 
berömde hudspecialisten professorn He-
bra skrev att Semmelweis upptäckter var 
lika viktiga som Jenners smittkoppsvacci-
nation. Den berömde invärtesmedicinaren 
Josef Skoda gav föreläsningar om Sem-
melweis lära. Professor Klein var förargad 
över dessa akademiska kollegers initiativ 
och atmosfären i de medicinska kretsarna i 
Wien var spänd år 1848 när en folklig revo-
lution bröt ut. Pågående gatustrider är san-
nerligen inte den bästa förutsättningen för 
att avgöra vetenskapliga frågor, så debatten 
gick i stå under några år. 

Semmelweis deltog inte aktivt i revolu-
tionen, men hans sympatier låg hos före-
språkarna för demokratiska reformer. Hös-
ten 1850 lämnade han plötsligt Wien och 
återvände till Budapest. 

Det är oklart varför han återvände. Livet i 
Budapest var mycket trist efter att den ung-
erska frihetskampen hade blivit nedslagen 
året innan. De ekonomiska och vetenskap-
liga förutsättningarna var ytterst dåliga och 
hans föräldrar var inte längre vid liv. För-
modligen hade han helt enkelt fått nog av 
Kleins trakasserier. 

Tillståndet för kliniker och sjukhus i Bu-
dapest var bedrövligt. Semmelweis utsågs 
till oavlönad chef för förlossningsavdel-
ningen på Sankt Rochus sjukhus. Fönstren 
i avdelningen stod öppna mot obduktions-
lokalen. Första gången han kom in på av-
delningen fanns där en döende kvinna, en 
annan kvinna låg i en säng för att föda barn 
bredvid en nyss avliden patient, och fyra 
andra skakade i hög feber på halmmadras-
ser. 

Sjukhuschefen hette Birly, professor i ki-
rurgi, patologi och obstetrik. Han hade ett 
universellt botemedel mot allt: utrensning. 
Han trodde inte på Semmelweis nymodiga 
teorier men gav honom ändå fria händer på 
förlossningsavdelningen. På några månader 
hade Semmelweis lyckats med att minska 
dödligheten till 1 % - den lägsta siffran i 
världen. År 1855 dog Birly och Semmelweis 
utnämndes då till universitetsprofessor i 
obstetrik. Denna utnämning markerade ett 
tydligt erkännande av hans kompetens och 
arbetssätt. 

Intensivt arbete
Semmelweis var professor under de sista 10 
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Faktaruta 3

Semmelweis, 150 år senare. Vad 
kan vi lära utifrån ett vetenskaps-
historiskt perspektiv?
Den spännande historien om Sem-
melweis upptäckter kring barnsängsfe-
ber har med rätta hyllats som ett av de 
stora genombrotten inom medicinen. 
Med facit i hand verkar det vara enkelt: 
man konstaterar att smittbärare kan 
överföras från den ena patienten till 
den andra, och att enkel handhygien 
kan förebygga dödlig sjukdom. Men 
var det verkligen så enkelt? Sannerli-
gen inte.

Det är svårt att leva in sig i hur be-
gränsade de medicinska kunskaparna 
var på den tiden. Bakterier hade iakt-
tagits av mikroskopens uppfinnare, Van 
Leeuwenhoeck, men betraktades en-
bart som ett kuriosum. Att febersjuk-
domar kunde överföras mellan patien-
ter var okänt. Vetenskapligt framlades 
omfattande teorier om tänkbara sjuk-
domsalstrande egenskaper i luft, vat-
ten och väder, samt om psykologiska 
faktorer. 

Mot den bakgrunden försökte Sem-
melweis lösa barnsängfeberns gåta. 
Vad kan vi idag lära av hans arbetssätt? 
Jag hävdar att det finns en hel del, vi 
alla som arbetar inom medicin och 
vetenskap, kan ta lärdom av från Sem-
melweis. Jag vill främst lyfta fram två 
saker som han gjorde mycket bra och 
två som var mindre bra. 

Det som ofta betonas är, den centrala 
observationen, att mödradödligheten 
var mycket högre på den av läkare be-
mannade avdelningen än på den där 
mödrarna vårdades av barnmorskor. 
Men var det verkligen så lätt att se det-
ta? En tabell hämtad från Semmelweis 
monografi visar de faktiska siffrorna, se 
nästa sida. Det finns en tydlig skillnad 
i dödligheten mellan avdelningarna, 
men variationen är också mycket stor. 
Snabb betraktelse av procentsiffrorna 
behöver inte nödvändigtvis leda till 
insikt om att skillnad föreligger. Det 
var först när Semmelweis systema-
tiskt sammanställde och analyserade 
frekvenssiffrorna som mönstret tydligt 
framträdde. Den första lärodomen av 
Semmelweis arbete är alltså att en nog-
grann och fördjupad analys av primär-
data är, då som nu, helt avgörande för 
resultatet av vetenskapligt arbete. 

För det andra lär oss Semmelweis att 
också ha ett öppet sinne för betydelsen 
av andra faktorer och observationer 
som initialt ter sig ovidkommande. 
Hans upptäckt att klorkalk fungerade 

som ett effektivt desinfektionsmedel 
möjliggjordes tack vare tankar kring 
betydelsen av doftupplevelser och den 
geniala slutsatsen att likpartiklarna 
kanske var källan till den skämda luk-
ten från händerna efter en obduktion. 
”Likgiftet”, varbemängda vävnads-
rester, fastnade på händerna efter en 
obduktion och smittade sedan ner 
kvinnorna vid den inre undersökning-
en uppe på avdelningen. Denna teori 
gjorde att han testade olika rengörings- 
och desinfektionsmedel på sina egna 
händer och bedömde effekten som god 
om doften försvann. Hade Semmelweis 
valt den enklare, och för många nog 
naturligare vägen, hade han kanske 
beordrat alla på kliniken att tvätta hän-
derna med vatten och tvål – vilket dock 
inte hade avlägsnat vävnadsresterna 
tillräckligt effektivt. Resultaten hade 
blivit en besvikelse och kanske hade 
han lämnat detta spår och fortsatt sina 
undersökningar på andra, sannolikt re-
sultatlösa, vägar. 

Semmelweis största svaghet, sett 
ur vetenskaplig synvinkel, var hans 
oförmåga att kommunicera med den 
medicinska världen på ett övertygan-
de sätt. Här hämmades han tveklöst 
av sin relativt juniora ställning och sin 
ungerska bakgrund – då en förtryckt 
minoritet i det stora österrikiska im-
periet. Men icke desto mindre: hade 
han kommunicerat genom de gängse 
kanalerna – medicinskt vetenskapliga 
tidskrifter och kongresser – och hade 
han tålmodigt och sakligt framfört sina 
observationer hade hans idéer möjligt-
vis fått genomslag snabbare än vad som 
var fallet. 

Semmelweis andra svaghet var att 
han aldrig försökt koppla sina kliniska 
observationer, sin kliniska forskning, 
till mer basalt vetenskapliga frågeställ-
ningar. Även om han identifierade ”li-
kets partiklar” (dvs. de varbemängda 
vävnadsrester) som orsaken till dödlig 
sjukdom verkar det aldrig ha intresse-
rat honom att försöka klarlägga likpar-
tiklarnas mera specifika egenskaper. 
Hade han inlett samarbete med fors-
kare på laboratoriet, såsom Hebra och 
Skoda försökte övertala honom till, 
är det fullt tänkbart att han och hans 
medarbetare en dag kunnat identifiera 
Streptokocken, kanske decennier inn-
an upptäckten gjordes av Louis Pasteur.

”På ett modernt sjukhus kan 
man begå många mord om 
trångsyntheten kvarstår”
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åren av sitt liv. Han hann under denna korta 
period åstadkomma oerhört mycket för den 
medicinska fakulteten i Budapest och den 
allmänna sjukvården i Ungern. Han arbe-
tade med enorm energi för att undanröja 
farorna med spridningen av infektioner, 
inte bara i obstetrik, utan även inom kirurgi 
och allmänmedicin. De hundratals läkare 
och barnmorskestudenter som han under-
visat spred sedan hans läror i Ungern och 
undervisade i sin tur om de grundläggande 
koncepterna för hygien. 

År 1857 började en ny era i Semmelweis 
liv. Han gifte sig med den levnadsglada Ma-
ria Meadow Hofer, som födde honom fem 
barn. Han publicerade sina observationer 
och slutsatser i den ungerska medicinska 
veckotidskriften och sedan i en bok skriven 
på tyska (fig. 1). Hans bok är en grundlig 
och detaljerad rapport om hans upptäckter, 
hans teori om orsaken till barnsängsfeber, 
hans diskussioner, tvivel och framgångar. 

Tyvärr lyckades han inte övertyga andra. 

Förlossningsavdelningarna i de Parisiska 
sjukhusen var fortfarande på 1870-talet 
tortyrkammare med enormt hög dödlighet. 
I besvikelsen över att inte nå ut med sitt 
budskap började Semmelweis angripa sina 
motståndare i öppna brev. Hans ton blev 
allt skarpare. Han skrev exempelvis pro-
vokativt till Friedrich Scanzoni (tongivan-
de professor i Würzburg): ”Ditt handlande 
har visat att man på ett nytt sjukhus, med 
modern inredning och utrustning, kan begå 
många mord så länge trångsyntheten kvar-
står.” 

Semmelweis blev mer och mer frustre-
rad över vetskapen att tusentals unga möd-
rar miste livet på grund av försummelse 
och okunnighet hos läkare och barnmor-
skor. I sitt öppna brev till alla professorer 
i obstetrik år 1862 anklagade han dem för 
brottslig vårdslöshet eftersom deras elev-
er inte blev undervisade i hur man kunde 
förhindra infektioner. Han skrev: ”Om ni, 
professorer, inte lyssnar på mig så kommer 

jag att vända mig till allmänheten, och jag 
kommer att säga: Blivande fader, vet du vad 
det innebär när du ber en obstetriker eller 
barnmorska att hjälpa din fru? Det innebär 
att du försätter din fru och ditt ofödda barn 
i dödlig fara. Om du inte vill sluta som änk-
ling, så skaffa pengar och köp lite klorkalk, 
lös upp det i vatten och låt barnmorskan 
tvätta händerna i det innan hon undersöker 
din fru. Och övertyga dig själv om att hon 
har tvättat händerna väl, innebärande att 
hennes hud blir len av klorkalken. Bli inte 
arg på barnmorskan, det är inte hennes fel 
att hon inte vet tillräckligt om hygien. An-
svaret för denna okunskap ligger hos de 
professorer som inte undervisat henne väl”. 

Detta öppna brev gjorde Semmelweis 
mäkta impopulär i akademiska kretsar. De-
batten om orsaken till barnsängsfeber fort-
gick. Många fortsatte hävda att det inte var 
en form av blodförgiftning utan en separat 
sjukdom, som säkert inte kunde orsakas 
av läkare som undersökte patienter direkt 
efter besök i obduktionssalarna. Andra an-
såg att de kvinnor som drabbades hade en 
”febrig konstitution”. Virchow trodde att 
kyligt väder var den utlösande orsaken. 
En professor i Dresden sa att klorerad kalk 
var värdelös, man borde använda en bland-
ning av mjöl, animaliskt fett och flodlera. 
Lyckligtvis fanns det också några enstaka 
universitet där Semmelweis nya lära börjat 
tillämpas och detta gav honom viss tillfred-
ställelse och framtidstro. Det han verkligen 
kunde glädja sig åt var att på hans egen kli-
nik hade barnsängsfebern praktiskt taget 
försvunnit och att hans regler om hygien 
och aseptik noggrant tillämpades på hela 
den medicinska fakulteten vid universite-
tet i Budapest. De sanitära förhållandena 
var nu så bra att även de mest komplicera-
de operationer kunde utföras med minimal 
risk för infektioner. 

Problem med nerverna
Sommaren 1865 drabbades Semmelweis 
av ett nervöst sammanbrott. Han fördes 
till Wien, till en klinik för psykiskt sjuka. 
Han dog två veckor senare, den 13 augusti 
1865. Dödsorsaken var blodförgiftning. Han 
ådrog sig denna av ett försummat sår på 
långfingret. Så dog han vid en ålder av 47 år 
ironiskt nog av den sjukdom som han ägnat 
sitt liv åt att bekämpa. 

Hade han fått leva längre så skulle han 
fått uppleva hur hans läror till fullo skulle 
komma att accepteras (fig. 2). År 1879 iso-
lerade Pasteur en mikroorganism från varet 
hos en patient med barnsängsfeber. Orga-
nismen fick namnet Streptococcus och vi-
sades snabbt vara den infektionsbärare som 
Semmelweis hade talat och skrivit om.

Ilona Kenessey de Kenese
Phil. Dr. 

(Se faktaruta 2 och 3.)
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Tabell 
Tabell 

Mödradödligheten till följd av barnsängsfeber 1839 - 1846. Källa: Carter KC and Carter BR: 
Childbed fever. A scientific biography of Ignaz Semmelweis. Transaction Publishers, 2005. 

Fig.	  2	  Semmelweis	  Fig.	  2	  Semmelweis	  

Fig 2. Ignaz Philipp Semmelweis (1818-65). Både Ungern och Österrike gav 1965 ut frimär-
ken för att hedra 100-årsminnet av Semmelweis dödsår. Ungern har också tidigare givit ut 
frimärken för att uppmärksamma Semmelweis forskargärning, här ett exempel från 1954. 
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Kuratorsrollens framväxt
och utveckling

Varför tillbringar man nästan ett helt 
yrkesliv som kurator inom reumatolo-
gin? Orsakerna är många, men först en 
ännu längre blick tillbaka än författar-
nas egen historia. Den första kurators-
tjänsten i Sverige tillsattes 1914 i Stock-
holm som stöd för psykiskt sjuka. Några 
år senare (1920) inrättades det en kura-
torstjänst för somatiskt sjuka. 

Upptagningsområdet var samtliga 
sjukhus i Stockholm. Sociala fakto-
rer fick efterhand större betydelse 

och sjukvården blev mer rehabiliteringsin-
riktad. Sociala vårdlagar och socialförsäk-
ringar tillkom. Den egentliga utbyggnaden 
av kuratorstjänster kom dock först efter 
1950. Reumatologin blev egen specialitet 
1969. 

Framförallt 70- och 80-talet var en tid av 
utveckling för inrättande av kuratorstjäns-
ter, som enbart verkade inom reumatologin. 

Det skapades först reumateam vid uni-
versitetssjukhusen och därefter vid ett 
flertal övriga sjukhus. Kurator fick tidigt 
en tydlig plats i teamet. Professor Kåre 
Berglund i Lund gjorde 1979 och 1995 en 
enkätundersökning över verksamheten vid 
samtliga reumatologiska enheter i Sverige. 
Han fann att kuratorstjänsterna hade ökat 

med 74 procent under denna tid. 
Som bakgrund vill vi nämna att kurato-

rer har en bred tvärvetenskaplig grund- 
utbildning. I socionomutbildningen ingår 
bland annat psykologi, sociologi, samhälls- 
vetenskap och rättskunskap. Många kura-
torer har efterhand skaffat sig fort- och vi-
dareutbildningar med framförallt psykolo-
gisk inriktning för att möta aktuella behov. 
Handledning i arbetet av psykoterapeutiskt 
utbildad kollega eller psykolog är av stor 
betydelse och anses numera självklar.

 Under andra halvan av 70-talet börjar 
författarnas egen historia som kuratorer 
på reumatologiska kliniken i Lund och vi 
vill gärna ge personliga reflektioner från 
denna tid. Det har varit roligt och känts sti-
mulerande att arbeta inom området. Team-
samverkan infördes tidigt av överläkare 
Merete Brattström och reumatologin blev 
i detta avseende en föregångsspecialitet 
inom sjukvården.

Reumatologin har också varit tidig med 
patientutbildning i grupp. Teamet ger pa-
tienten kunskap om sjukdomarna, deras 
konsekvenser och i gruppen träffar del-
tagarna andra människor med liknande 
sjukdom för utbyte av erfarenheter. Under 
70- och 80-talet var patientutbildningen 
enbart för patienter med RA, men därefter 

bildades det också grupper för patienter 
med sklerodermi, SLE och ankyloserande 
spondylit. 

För en kurator är det tilltalande med den 
helhetssyn som präglar reumatologin. Det 
har under åren funnits kunnig och engage-
rad personal i teamet, som bidragit till ar-
betsglädjen. 

De reumatiska sjukdomarna är oftast var- 
aktiga, vilket inneburit att vi kunnat föl-
ja patienterna, när nya psykologiska el-
ler sociala problem tillkommit till följd av 
sjukdomen och andra påfrestningar i livet. 
Under åren har vi noterat en ökad medve-
tenhet hos patienter att söka professionell 
samtalshjälp i dessa situationer. 

Patienterna har under årens lopp fått 
en mer aktiv roll och har numera större 
kunskaper om sin sjukdom och dess kon-
sekvenser. Vi har strävat efter att möta 
patienterna och arbetat med att lyfta fram 
hennes eller hans egna resurser för att klara 
svårigheterna. 

Ledsjukdomarna kunde tidigare orsaka 
svåra fysiska funktionshinder. Patienterna 
hade då mer behov av hjälp från samhällets 
olika stödinsatser. Kurator kunde lotsa pa-
tienterna till adekvata insatser.  Även om de 
medicinska behandlingsmöjligheterna för-
bättrats lever dock patienten kvar med osä-
kerheten om vad sjukdomen kan föra med 
sig framöver och kan vara i behov av psyko-
logiskt stöd från sjukvården. 

En förändring över tid, som vi delar med 
övrig personal, är den ökade administrativa 
bördan. Under 70- och 80-talet hade ku-
rator egen sekreterare, som avlastade och 
gjorde det möjligt att lägga mer direkt arbe-
te på patienterna. 

Kuratorer har deltagit i forskning och vi 
har exempelvis tillsammans med docent 
Kerstin Eberhardt från Lund tidigt kunnat 
visa att RA påverkar patienternas arbets-
förmåga.

Sammanfattningsvis har vi känt oss res-
pekterade i teamet och upplevt att vi kun-
nat påverka patientens situation positivt. 

Det har känts meningsfullt att ägna stör-
re delen av yrkeslivet åt att arbeta som ku-
rator inom reumatologin.

Britt-Marie Larsson och Kerstin Nived
Kuratorer

Reumatologiska kliniken, Lund

Numera pensionerade kuratorer vid Universitetssjukhuset i Lund. Från vänster Lillemor An-
dersson, Britt-Marie Larsson, Ulrika Gustafsson, Ingegerd Persson (chefkurator, verksam på 
neurologkliniken), Ann-Kristin Tufvesson och Kerstin Nived. Britt-Marie Larsson och Kerstin 
Nived har arbetat som kuratorer på reumatologen i Lund större delen av sina yrkesverksam-
ma liv, övriga tre har tjänstgjort på reumatologen under delar av sin yrkestid. Foto år 2000. 
Fotograf okänd.
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MÅNADENS REUMAENHET · Maria Lidén och alla medarbetare

Reumatologi på
Akademiska sjukhuset 

Reumatologin på Akademiska sjukhuset 
utvecklades under 1980-talet då en pro-
filering av subspecialiteter påbörjades 
inom internmedicinen. Reumatologin 
fick då en egen vårdavdelning med 27 
vårdplatser och en relativt stor mottag-
ningsverksamhet. Knutet till sektion- 
en fanns också avsatta medel för reha-
bilitering med klimatvård eller på Sätra 
Brunn. Sektionen hade sju läkare samt 
ett utbildningsblock i reumatologi. Ro-
ger Hällgren förordnades som profes-
sor i reumatologi 1991. Verksamheten 
utvecklades med profil mot reumatolo-
giska systemsjukdomar och en ökande 
regionvård. 1997 blev reumatologi en 
egen klinik med klinikchef som verk-
samhetsansvarig.

Under åren 2003-2013 med Ann 
Knight som verksamhetschef på-
börjades en förnyelse av verksam-

heten med bl a ökad poliklinisering och 
dagsjukvård för att möta reumatologins 
utveckling och de förändrade behoven hos 
patienterna. Successivt rekryterades fler 
läkare till en växande och framgångsrik 
forskning. Efter omstruktureringar inom 
sjukhuset med sammanslagningar av verk-
samheter ingår reumatologin sedan maj 
2015 som en sektion i verksamhetsområdet 
Specialmedicin. Verksamheten leds nu av 
sektionschef Maria Lidén. Förutom reha-
biliteringen ligger våra tre enheter sluten-
vård, dagsjukvård och mottagning, samlade 
på ett våningsplan, vilket ger förutsättning-
ar för ett bra, nära och effektivt samarbete. 
Totalt har vi cirka 60 medarbetare varav 17 
är läkare. 

Reumatologsektionen på Akademiska sj- 
ukhuset är den enda reumatologenheten i 
Uppsala län och har ett upptagningsområ-
de på ca 350 000 invånare. I sjukvårdsregi-
onen ingår regionavtal med Örebro, Gävle-
borg, Dalarna, Västmanland, Sörmland och 
Värmland vilket ger ett upptagningsområde 
på totalt cirka 2,2 miljoner innevånare.

Den största strukturella förändringen 
sedan kliniken bildades är att vi fört över 
patienter från slutenvård till öppenvård 
(mottagning eller dagsjukvård). Sluten-
vårdsavdelningen har nu 14 vårdplatser 
gemensamma för reumatologi och hud. I 
slutenvården utreds och behandlas patien-
ter med inflammatoriska systemsjukdomar, 
vaskuliter eller komplicerade oklara diag-
noser och ca 35 % av patienterna inom slu-

tenvården kommer från andra landsting i 
sjukvårdsregionen. Den vanligaste enskilda 
diagnosen på avdelningen är Granulomatös 
polyangiit. Vilka de vanligaste diagnoserna 
i slutenvården är ses i figuren. 

En av de mest uppskattade aktiviteter-
na under veckan, som alltid kommenteras 
positivt av våra randande kollegor, är vår 
sk ”knäckrond”. Då samlas läkarkollegiet 
för att diskutera de svårt sjuka patienterna, 
oftast med inflammatoriska systemsjukdo-
mar, och andra kluriga fall från avdelningen 
och mottagningen. Här råder ett öppet kli-
mat med högt i tak. Alla, inklusive kandida-
terna, bidrar till diskussionen och vi upple-
ver att ”knäckronden” starkt bidrar till god 
vård, en fantastisk lärandemiljö och kolle-
gialitet. Vi har också regelbundna samman-
komster med lungläkare, njurmedicinare, 
muskelpatologer och kardiologer (tex i sk 
PAH ronder) och arbetet präglas av ett gott 
samarbete över specialitetsgränserna. 

En allt större andel avancerade utred-
ningar och i stort sett alla läkemedelsinfu-
sioner ges i dagsjukvård (DSV). Under 2014 
gjordes cirka 2 700 besök och 150-170 pa-
tienter/månad får läkemedelsbehandlingar 
på DSV. På DSV får patienterna också träf-
fa Nydiagnos- teamet med arbetsterapeut, 
fysioterapeut och sjuksköterska, liksom 
Myosit-teamet och team för patienter med 
systemisk skleros. I övrigt innehåller vår 
rehabiliteringsverksamhet både gruppre-
habilitering (intensivträningsgrupp, re-
hab-grupp) och individuella teaminsatser. 
I teamen läggs stor vikt vid patienternas 

egna insatser och mål. 
Ett ständigt förbättringsarbete pågår 

i Svensk Reumatologis Kvalitetsregister 
(SRQ) för att öka täckningsgrad och kvali-
tet. De regionalt registeransvariga är över- 
läkare Ann Knight och sekreterare Elisa-
beth Karlsson. Långt innan vårdgarantin 
infördes prioriterades nybesök, med hän-
visning till behovet av tidig diagnos för 
god prognos. Detta har resulterat i att vi 
sedan många år tillbaka uppfyllt kraven 
för såväl Vårdgarantin som Kömiljarden. I 
den kliniska vardagen ökar ultraljudsunde-
rundersökning i samband med läkarbesök, 
ett par kollegor är redan vana användare 
och snart har alla läkare genomgått en ba-
sal ultraljudsutbildning. Under 2014 hade 
mottagningen cirka 11 700 läkarbesök, in-
kluderande akuta tider, injektionstider och 
telefonsamtal. Cirka 6 250 provtagningar 
och 3 400 inkommande remisser, inklude-
rande konsulter inom sjukhuset, hantera-
des 

Utveckling och förnyelse
Varje enhet inom verksamheten har en 
egen utsedd grupp av medarbetare av samt-
liga yrkeskategorier, som arbetar med stän-
dig utveckling och förbättring av respekti-
ve verksamhet. Grupperna rapporterar till 
verksamhetens ledningsgrupp. Aktuellt nu 
är t ex nya arbetssätt på mottagningen, ut-
veckling av en förbättrad sköterskemottag-
ning, förändring av arbetsrutiner i nya loka-
ler, och utveckling av dagsjukvården för att 
kunna ta hand om ännu fler patienter.

Figur 1: Glada medarbetare på reumatologen Uppsala, placerade framför parkens pilträd (Salix) 
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Forskning
Forskningen vid reumatologkliniken i Upp- 
sala har genom åren varit fokuserad på kli-
niska problem av stor betydelse för både 
patienter och sjukvård. Dit hör frågor om 
varför man drabbas av inflammatorisk reu-
matisk sjukdom och konsekvenserna av 
de olika sjukdomarna. Vår forskning kan 
beskrivas som translationell och flera av 
de kliniskt verksamma kollegorna arbetar 
också i perioder vid vårt forskningslabora-
torium. I forskargruppen finns läkare, bio-
loger, apotekare och civilingenjörer vilket 
ger oss en mycket bred och djup kompe-
tens. Inom några forskningsområden är vi 
världsledande. Klinikens kollegor koordi-
nerar flera forskarnätverk med internatio-
nella deltagare och vi är engagerade i flera 
stora internationella studier. De viktigaste 
nätverken är det Svenska SLE-nätverket, 
det Skandinaviska Sjögrennätverket, Skan-
dinaviska nätverket för genetiska studier 
av ANCA-associerade vaskuliter samt Au-
to-Lymfom projektet. För närvarande leder 
kliniken ett stort samarbetsprojekt mellan 
alla universitetskliniker (Dissecting disease 
mechanisms in three systemic inflamma-
tory autoimmune diseases with an inter-
feron signature, DISSECT) som syftar till 
att klarlägga de biologiska sambanden vid 
SLE, primärt Sjögrens syndrom och myosit. 
Nedan beskrivs i korthet våra olika forsk-
ningsområden.

SLE
Klinikens SLE-forskning leds av profes-
sor Lars Rönnblom som också är prefekt 
för Institutionen för medicinska vetenska-
per. Lars koordinerar också det Svenska 
SLE-nätverket. Forskningen berör meka-
nismerna för hur autoimmunitet uppstår 
och då särskilt interferonsystemets bety-

delse i både initiering av sjukdomen och 
dess progress. Dessutom studerar gruppen 
den genetiska bakgrunden till SLE och mer 
än 10 av de idag identifierade riskgenerna 
för SLE har upptäckts i Uppsala. Vidare har 
kopplingen mellan riskvarianter av generna 
och olika kliniska manifestationer kartlagts. 

Primärt Sjögrens syndrom
Docent Gunnel Nordmark koordinerar det 
Skandinaviska Sjögrennätverket med fors-
kare från ett flertal centra i Sverige och 
Norge. Sjögrennätverket deltar även i det 
internationella samarbetet ”The Sjögren’s 
Genetics Network” – SGENE, där vi från 
Skandinavien har bidragit med den största 
patientkohorten. Från Uppsala leds studier 
av genetiska och epigenetiska förändringar 
med betydelse för sjukdomsutvecklingen 
och olika kliniska manifestationer. I sam-
arbete med docent Eva Baecklund riktas 
ett särskilt intresse mot den genetiska bak-
grunden till och mekanismerna för utveck-
lingen av lymfom hos dessa patienter. 

Hematologiska maligniteter vid reuma-
tisk sjukdom
Flera studier kring den ökade risken för 
lymfom och leukemi hos våra patienter 
med reumatisk sjukdom pågår. Docent 
Eva Baecklund är bland annat ansvarig 
för AUTO-LYMFOM studien där patien-
ter med reumatisk sjukdom som sjuknar i 
lymfom inkluderas och blod och lymfom-
vävnad tillvaratas för vidare genetiska och 
molekylärbiologiska studier. Studien sker 
i samarbete med reumatologer och onko-
loger nationellt. Andra studier för att följa 
risk för lymfomutveckling efter behandling 
med biologiska läkemedel görs i samarbete 
med kollegor på Karolinska sjukhuset.

Systemiska vaskuliter
Överläkare Ann Knight koordinerar det 
nationella vaskulitnätverket. Projektet 
syftar främst till att utveckla bättre och 
mera kausal evaluering, prognostisering 
och behandling av vaskuliter. Detta vill vi 
åstadkomma genom att använda genetiska 
och kliniska data som markörer för svår 
sjukdom och recidivrisk hos patienter. Vi 
koncentrerar oss främst på ANCA-associe-
rade vaskuliter: Granulomatös polyangiit, 
mikroskopisk polyangiit och Churg-Strauss 
syndrom (EGPA). Johanna Dahlqvist leder 
och koordinerar ett skandinaviskt samar-
betsprojekt för djupgående genetiska ana-
lyser av ANCA-associerade vaskuliter.

Utöver klinisk forskning deltar kliniken 
i ett stort antal läkemedelsstudier, koordi-
nerade av Överläkare Johan Back och till 
denna verksamhet finns 1½ forskningsskö-
terska anställd.

Undervisning
Som på alla universitetskliniker är under-
visning en stor och viktig uppgift. Reuma-
tologikursen på läkarprogrammet är en väl- 
matad kurs som brukar rankas högt i uni-
versitetets studentutvärderingar. En veckas 
mer teoretisk undervisning med bland an-
nat webföreläsningar, seminarier, undervis-
ning i ledstatus och ledinjektionsteknik och 
undervisning av RA-instruktörer, följs av en 
vecka på kliniken. Stor vikt läggs vid att stu-
denterna ska träna på att själva ta hand om 
patienter på särskilda kandidatmottagning-
ar och anpassade ledinjektionsmottagning-
ar. Cirka 100 studenter/termin passerar oss 
varav en del gör sin kliniska placering ute 
i regionen. Vi har också sjuksköterskestu-
denter och farmaceutstudenter som gör sin 
kliniska placering hos oss. Mycket viktig är 
förstås utbildningen av ST-läkare i reuma-
tologi, där vi stävar efter att hela tiden ha 
cirka 2-3 ST-läkare under utbildning för att 
kunna täcka framtida behov. Vår regionala 
ST-studierektor, Stina Blomberg, gör ett 
uppskattat arbete för regionens alla ST-lä-
kare med bland annat regelbundna under-
visningsträffar. Vi arrangerar regelbundet 
SK-kurser för blivande reumatologer i in-
flammatoriska systemsjukdomar och klini-
ken fick högsta poäng vid SPUR inspektion 
2012

Under de senaste åren har vi i Uppsalas 
universitets uppdragsutbildningar, genom-
fört en mycket uppskattad kurs i reuma-
tologi som riktar sig till andra närliggande 
specialiteter.

Verksamheten har utvecklats starkt inom 
alla områden och vi ser med tillförsikt på reu-
matologins fortsatta utveckling och fram- 
tid. 

Maria Lidén
och alla medarbetareFigur 2: Figuren visar de vanligaste diagnosgrupperna i slutenvården.
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Reumatologisk bilddiagnostik
Inom Svensk Reumatologisk Förening 
(SRF) arbetar vi i intressegruppen för 
Reumatologisk bilddiagnostik för att 
sprida kunskap om olika bildundersök-
ningsmetoder och deras användning 
vid reumatologiska sjukdomar.

Syften med gruppens arbete är dels 
att definiera mått på patologiska för-
ändringar som kan detekteras med 

bildundersökningsmetoder, dels att i kon-
sensus ta fram validerade mått från dessa 
att implementera i klinisk verksamhet och 
i SRQ. Arbetet att nå dessa mål pågår sedan 
några år. I vår grupp ingår både radiologer 
och reumatologer eftersom det är viktigt att 
ha samsyn om när, var (vilka leder t.ex.) och 
hur vi bäst använder våra resurser. Dessut-
om är det viktigt att vi inom båda speciali-
teterna är överens om vilka graderingssys-
tem som ska användas och hur resultatet 
ska överföras från radiolog till reumatolog/
klinik/SRQ.

Under fyra år fanns Nordic Imaging Sum-
mit (NIS) för radiologer och reumatologer 

från Danmark, Finland, Norge och Sverige. 
Ett möte där intentionen var att stärka kun-
skapsplattformen för arbete med modern 
imaging teknik hos patienter med reuma-
tologisk sjukdom, uppdatera med de senast 
kliniska forskningsdata, stärka samarbetet 
radiologer – reumatologer och tanken om 
konsensus för undersökningarna; vilka, när.

Det nya regelverket som gäller för indu-
strisponsring from 1/1 2015 medförde att 
NIS fick läggas ner. I Sverige fortsatte vi 
med Swedish Imaging Summit (SIS), med 
samma målsättning som NIS och vi hade 
vårt första möte på Arlanda i april i år. Mö-
tet var välbesökt och uppskattat av både ra-
diologer och reumatologer så vi fortsätter 
med SIS och nästa möte blir i Helsingborg 
den 27 april 2016. Inbjudan kommer att 
skickas ut under december.

Välkomna på SIS 2016!

Kristina Forslind
Intressegruppen för

Reumatologisk bilddiagnostik

Surfa in på hemsidan för Svensk
Reumatologisk Förening och hitta

uppdaterad information
om allt som händer

www.svenskreumatologi.se

Finns även som app i din telefon
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Fatigue in persons with
rheumatoid arthritis 

A person-centered physical therapy approach
Author: Caroline Feldthusen, Department of Rheumatology and Inflammation Research, Institute of Medicine, Sahlgrenska 
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Abstract
Fatigue is a prominent symptom in persons 
with rheumatoid arthritis (RA) with great 
impact on daily life. Despite the improve-
ment in pharmacological treatment of RA 
over the last decades, a large number of 
persons with RA experience consequences 
from fatigue. From a patient perspective, 
fatigue is established as one of the most 
important symptoms to address in rheuma-
tology.

The overall aim of this thesis was to se-
arch for deeper knowledge about fatigue 
in persons with RA of working age and to 
evaluate a person-centered physical the-
rapy treatment to reduce fatigue and its 
consequences on daily life. 

Specific aims of the studies included in 
the thesis were:
• To describe how persons with RA ex-

perience and manage their fatigue in 
daily life.

• To investigate variations in fatigue le-
vels reported by persons with RA at 
seven different time-points during the 
four seasons.

• To investigate how disease-related 
aspects contribute to the variation in 
general fatigue and multiple aspects 
of fatigue in persons with RA at four 
time-points during the four seasons.

• To examine effects of a person-cen-
tered physical therapy intervention, 
with focus on health-enhancing phy-
sical activity and balance in life, on fa-
tigue-related variables in persons with 
RA.

Methods
Qualitative and quantitative methods were 
used in this thesis, including one qualita-
tive interview study in focus groups, two 
quantitative observational longitudinal 
studies and one randomized controlled in-
terventional trial. Participants, diagnosed 
with RA and of working age were recruited 

from the rheumatology clinic at Sahlgren-
ska University hospital. 

Results
Fatigue was described by the participants 
to be associated with negative emotions, 
imbalance in daily life due to increased 
need for rest, and difficulties to obtain un-
derstanding for their fatigue from signifi-
cant others and healthcare, forcing the par-
ticipants to manage their fatigue symptoms 
by themselves. A variation in fatigue levels 
was found over time and season with hig-
her levels of physical fatigue during winter. 
Pain threshold and depressive mood were 
the strongest explanatory and predictive 
factors for variations in fatigue over time. 
Person-centered physical therapy showed 
significant and sustained effects in redu-
cing fatigue, as well as improving physical 
function and health in the intervention 
group compared to the reference group.

In conclusion
Fatigue causes considerable consequences 
for persons with RA of working age which 
draws attention to the importance of deve-
loping new modes of treatment to address 
fatigue in RA. Fatigue especially the phy-
sical aspects was worse during the winter 
and pain threshold and depressive mood 
influenced the variation in fatigue. This 
highlights the importance of promoting 
physical activity especially during winter-
time to lessen fatigue in persons with RA. 
Person-centered physical therapy focusing 
on health-enhancing physical activity and 
balance in daily life can be recommended 
as an intervention for fatigue management 
in persons with RA.
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Michaela insjuknade i buksmärta och 
tonisk-kloniska krampanfall när hon var 
25 år.

Kön: Kvinna med italienskt ursprung

Ålder: 25 år

Socialt: Arkeologistuderande vid Roms 
universitet. Ensamboende. Inga barn.

Levnadsvanor: Rökare. Måttligt alkoho-
lintag.

Tidigare och nuvarande sjukdomar:
Fick diagnosen systemisk lupus erythema-
tosus vid 17-årsåldern, baserat på positiv 
ANA, förekomst av anti-SSA-ak, en vän-
stersidig gonartrit och cirkulära hudutslag. 
Symptomen gick i regress 6 månader efter 
insättande av behandling med lågdos Pred-
nisolon och 200 mg Plaquenil dagligen. 
Inga återfall och inget behandlingsbehov 
fram till 25-årsåldern.

Överkänslighet: Ingen känd.

Michaela är 25 år gammal. I februari 2009 
insjuknar hon plötsligt med sjukdomskäns-
la, förstoppning, kraftiga buksmärtor och 
generaliserade tonisk-kloniska krampan-
fall med medvetslöshet. Under de senaste 2 
veckorna har hon varit stressad på grund av 
sluttenta, hållit diet för viktminskning och 
druckit mycket alkohol på en fest. Hon har 
inte tagit några läkemedel eller droger.

Hon åker in till akutmottagningen och 
därifrån remitteras hon till en neurologisk 
vårdavdelning. Blodprover visar leukopeni 
med lymfopeni, trombocytopeni, förhöjda 
SR och CRP samt låga C3 och C4. 

Kreatinin, leverenzymer och urinsticka 
är utan avvikelser. Autoimmunserologi vi-
sar starkt positiv ANA med kornigt mönster 
samt förekomst av anti-SSA-ak, anti-SSB-
ak, anti-RNP-ak och anticentromer-ak. Ing-
en förekomst av anti-dsDNA-ak. Patienten 
har hypertoni och bilateral synpåverkan. 
Ingen uppenbar orsak till hennes kraftiga 
buksmärtor kan påvisas i ultraljudsunder-
sökning eller datortomografi av buken. 

Magnetröntgen hjärna visar ödem i den 
subkortikala vitsubstansen parietalt och 
occipitalt som överensstämmer med re-
versibelt posteriort leukoencephalopati-
syndrom (RPLS). Lumbalpunktion är utan 
anmärkningar. 

Man misstänker systemisk lupus erythe-
matosus med engagemang av det centrala 
nervsystemet och Michaela sätts in på So-

lu-Medrol-pulsbehandling med 1 gram/dag 
i 3 dagar och därefter Prednisolon 1 mg/kg 
kroppsvikt dagligen. Tio dagar senare och 
under kortisonbehandling försämras hon 
drastiskt och hamnar i koma. Man kan då 
påvisa diffust cerebralt ödem och patienten 
utvecklar högersidig hemipares. Blodpro-
ver visar nu normala nivåer av leukocyter, 
lymfocyter, trombocyter, C3 och C4, men 
hon har fortfarande förhöjda SR och CRP 
samt tillkomst av blod i urinen och grav 
hyponatremi (Na+ 109 mEq/L; referens: 
137–145).

Frågor
1. Vilka diagnostiska överväganden gör du?
2. Hur vill du gå vidare med ytterligare 

prover och undersökningar för att be-
kräfta diagnosen?

3. Hur vill du behandla patienten?

Antonella Notarnicola
Karolinska Universitetssjukhuset

UR VARDAGEN · Ioannis Parodis

Ur vardagen
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Magnetröntgenbild som visar förändringar 
förenliga med reversibelt posteriort leuko-
encephalopatisyndrom (RPLS).



UR VARDAGEN · Facit

Har du också ett fall som 
vi andra kan lära oss 
något av?

Skicka in en kort sammanfattning, 
stimulerande frågor och facit till 
ioannis.parodis@karolinska.se.

Tills dess, njut och le!
IOANNIS PARODIS

Facit till Ur vardagen RB 5/2015

Patienten genomgick ytterligare blod- 
prover, inklusive ANA-screening med 
immunofluorescensmikroskopi som 
ånyo visade sig vara negativ, liksom 
även antineutrofila cytoplasmatiska 
antikroppar (ANCA), lupus antikoa-
gulans och antikroppar mot fosfoli-
pid-relaterade antigener (kardiolipin 
och β2-glykoprotein-1).

Nivåer av komplementproteiner-
na C3 (0.39 g/L; ref. 0.70–1.3) och 
C4 (0.12 g/L; ref. 0.13–0.32) var dock 
reducerade liksom än mer den klas-

siska komplementfunktionen (37%; 
ref. 80–120%). Tecken på immun-
komplex-medierad sjukdom förelåg 
således.

Vidare befanns anti-C1q antikrop-
par uppmätt med ELISA vara klart 
positiva (73 enheter/L; ref. <26) och 
de bekräftades ytterligare vara po-
sitiva med Western blot. Patienten 
remitterades vidare till Lungkliniken 
där det utfördes spirometri och en di-
agnostisk pleuracentes. Maligna cel-
ler i pleuravätska kunde inte påvisas. 
Spirometrin visade reducerat FEV-1 
(56% av ref.), sänkt VC (62% av ref.), 
TLC inom normalområde, och diffu-
sionskapacitet klart reducerat (48% 
av ref.). Diagnosen kronisk obstruk-
tiv lungsjukdom (KOL) relaterad till 
hypokomplementemisk urtikariell 
vaskulit (HUVS) fastställdes. Medi-
cinering med inhalationer, hydroxi-
klorokin och prednisolon initierades.

HUVS beskrevs första gången på 
Mayokliniken 1973 [1] och har sedan 
dess erkänts som ett separat reuma-
tologiskt sjukdomstillstånd karaktä-
riserat av minst 6 månaders urtikaria 
med låga komplementnivåer i blod 
och systemiska manifestationer som 
t.ex. artrit/artralgi, glomerulonefrit, 
uveit och återkommande buksmär-
ta. Hudbiopsi är oundviklig för att 
ställa diagnosen och förekomst av 
anti-C1q-antikroppar har beskrivits 
som ”en regel utan undantag” [2].

Detta fall illustrerar en patient 
med en tung autoimmun börda (typ-
1 diabetes, hypothyreos, perniciös 
anemi) som utvecklar en mycket 
sällsynt malignitet med en årlig inci-
dens på 2.4 per 100 000 kvinnor [3], 
och så småningom en annan mycket 
ovanlig inflammatorisk systemsjuk-
dom med engagemang av hud, leder, 
lungor och serosa. Den viktigaste 
differentialdiagnosen att utesluta var 
paraneoplastiskt syndrom. Även om 
HUVS har beskrivits i samband med 
maligniteter [4–6], är kopplingen till 
tidigare carcinoid i detta fall osäker. 
Lungengagemang med hosta, dyspné, 
hemoptys, pleurit, astma/KOL och 
emfysem är vanligt vid HUVS och 
utgör en ledande orsak till morbidi-
tet och mortalitet [7]. Kliniska mani-
festationer och antikroppsfynd vid 
HUVS och SLE är ofta snarlika [2], 
men i detta fall uppfyllde patienten 
inte de senaste – och mycket känsliga 
– klassifikationskriterierna för SLE 
[8]. Intressant nog är målepitopen för 
anti-C1q antikroppar vid HUVS van-
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ligen skild från den vid SLE, och detta 
kan således användas för att differen-
tiera de två tillstånden [9]. Anti-C1q 
antikroppar är huvudsakligen rikt- 
ade mot modifierat C1q vid SLE och 
fångas enbart med ELISA. Vid HUVS 
är emellertid anti-C1q riktat mot 
icke-modifierat C1q och fångas där-
med med såväl ELISA som Western 
blot.

Christopher Sjöwall
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13 sep Reumaveckan
 13-16 september 2016
 Umeå
 

ReumaKalender

Information/program/inbjudan återfinnes i Reumakalendern på

www.svenskreumatologi.se




