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REDAKTÖRENS RAD · Tomas Bremell

Redaktörens rad
Då har vi alltså rivstartat det nya året
med såväl Registerdag som Riktlinjedag under januari. Registret med drygt
20 år på nacken utgör ett av de främsta
i Sverige – och förbättras och byggs ut
ständigt - och riktlinjearbetet är unikt
med sina årliga och förankrade uppdateringar med diskussioner såväl digitalt
som på möten.

B

åda dessa aktiviteter har bidragit till
att vi kunnat erhålla det samhällsekonomiska stöd som erfordras för
att ge våra patienter en fullgod vård. I dessa
tider när tidningar basunerar ut vårdkris
varje dag ser vi inga sådana skriverier om
reumatikervården. Vårt oförtrutna arbete
med effektiv farmakologisk behandling,
vårdkvalite och omtanke om patienten
uppskattas.
Så till detta nummer av ReumaBulletinen.
Inklusive ReumaBulletin VETENSKAP har
vi nu givit ut 45 nummer sedan nystarten
med Mediahuset år 2009 plus 8 upplagor
med ReumaMatrikel.
Men nu till detta nummer.
Tyngdpunkten ligger på mötesreferat.
Per Lundblad berättar om Utvecklingsdagen och Post-ACR i början av december-16.
Eva Nordin bevakade Registerdagen och
Riktlinjedagen i slutet på januari. De lämnar omfattande rapporter och foton. Vid
Föreningsmötet diskuterades bl.a. vårdval
reumatologi i Stockholm där SRF stöder
motståndet mot den uppsplittring av reumatikervården som blir följden av landstingets beslut om vårdval för specialiserad
reumatologi. En märklig sjukvårdspolitik
där huvudmannen vill genomföra stora organisatoriska förändringar mot patienter,

profession och akademi trots att förändringen leder till kraftigt ökade kostnader
utan att huvudmannen får ut bättre vård.
Det konstigaste av allt i den här historien är
väl att vården poängterar ekonomin medan
huvudmannen inte bryr sig! Och detta i en
tid när pengar verkligen rinner ut ur landstingets ficka.

”Vården poängterar ekonomin
medan huvudmannen
inte bryr sig”
I historien om de akademiska enheternas
historia har turen kommit till Linköping
som under de senaste 30 åren etablerat sig
som en viktig reuma-akademi med såväl
omfattande epidemiologisk forskning liksom en basal forskning rörande olika mekanismer till reumatisk sjukdom.
Bengt Lindell har besökt Jönköping och
skildrar den som Månadens reuma-enhet.
Trots en viss specialistbrist utbildar man nu
fyra ST-läkare (snart fem!) för att kunna få
en slagkraftig enhet i framtiden.
Ioannis Parodis bidrar med sin krönika
– disputationen har redan inträffat när du
får denna tidning i handen. Hans spikblad
finns under rubriken avhandlingar och
dessutom har han redigerat Marika Kvarnströms fall ”Ur vardagen”. Aikaterina Chatzidionysious ”Katerinas Cartoon” finns
som vanligt och skildrar Vårdval Stockholm. Ioannis och Katerina illusterar på ett
slående sätt hur invandringen ger styrka
och utveckling till reumatologin i Sverige.
Vår specialitet har verkligen haft förmågan
att inlemma läkare från många olika länder

i vår gemenskap. Vi har en ny ST-krönikör
2017 – nämligen Marie Holmqvist från
Stockholm. Hon har gått ett år på sin ST
efter att först ha gjort en epidemiologisk
avhandling ”Cardiovascular comorbidities
in RA” (handledare Johan Askling) och är
nu med i epidemiologiskt myositprojekt i
Ingrid Lundbergs grupp. Marie får på något sätt livet att gå ihop med två små barn,
klinik, forskning m.m. Det är kanske först
efteråt man förundrat undrar hur man fick
det att fungera.
Utöver detta har vi som vanligt ledaren
av Cecilia Carlens, brev från vetenskaplige
sekreteraren Per-Johan Jakobsson och brev
från utbildningsanavariga Katarina Almehed och Vala Sigurdardottir.
Tomas Weitoft levererar nya Pottholzt.
Se därutöver på våra interna annonser
för Cutting Edge i Lund 11 maj, Nationella
ST-dagar i Stockholm 18-19 maj, Reumadagarna i Västerås 13-15 september och RAforum 2017 i Stockholm 23-26 september.
Svensk reumatologi bibehåller sin höga aktivitet!
Välkomna till en omfattande läsning. Vitsippan på omslaget visar att det är vår i luften.

Tomas Bremell
tomas.bremell@vgregion.se

Antagna vid styrelsemötet 2016-11-30
Nya ordinarie medlemmar
Nadja Papatsimpa, Stockholm
Antagna vid styrelsemötet 2017-01-27
Nya ordinarie medlemmar
Niklas Gunnarsson, Gävle
Elin Jonsson, Lidköping
Sigridur Valtysdottir, Kopavogur, Island
Nya associerade medlemmar
Annsofie Ericsson, Danderyd
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FRÅN STYRELSEN · ordförande har ordet

Vårdvalssystemet är taklöst
Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholm läns landsting har just beslutat att
införa vårdval reumatologi med start
januari 2018. Detta beslut togs trots att
företrädare för patienter, profession,
forskning och utbildning samtliga argumenterat mot förslaget.

V

årdvalssystemet är taklöst, dvs det
kan finnas hur många aktörer som
helst som gör hur mycket vård som
helst. Redan 2010 ville man införa vårdval reumatologi i SLL, men avstod då man
bland annat inte kunde lösa frågan om kostnadsansvar för våra dyra läkemedel som
idag utgör flera gånger storleken på personal och andra direkta kostnader för den
reumatologiska specialistvården. Man hade
heller inte någon lösning på hur behovet av
forskning, utveckling och utbildning skulle
kunna lösas inom vårdvalet. Någon lösning
på dessa frågor har man inte heller idag,
men väljer att helt ta bort kostnadsansvaret
för läkemedel för aktörer i vårdvalet. Forskning, utveckling och utbildning lyfter man
åt sidan och säger att man ska lösa separat,
men man talar inte om hur och frågan är
bannlyst på de referensgruppsmöten för
utformandet av regelboken där professionen deltar. Reumatikerförbundet har inte
bjudits in i dialogen om utformningen av
vårdvalet och medlemmar i referensgruppen anklagas för att ha kontakt med patientföreningen.
Vid föreningsmötet i onsdags diskuterades denna fråga och styrelsen fick föreningens mandat att driva frågan. En uppenbar
risk som diskuterades på mötet är risken att
andra delar av landet dräneras på reumatologer på samma sätt som redan skett inom
bl.a hudsjukvården. Vi har tillsammans
med Reumatikerförbundet, Reumatikerdistriktet och föreningen i Stockholm samt
specialsakkunnig i reumatologi i SLL skrivit ett brev till politikerna i Hälso- och sjukvårdnämnden vilket ledde till att S, V och
MP reserverade sig mot beslutet. Reumatikerförbundet skrev direkt efter beslutet ett
pressmeddelande.
Detta resulterade i att beslutet omskrivits i Dagens medicin, SvD och Vårdfokus,
där bland annat sjukvårdsminister Gabriel
Wikström uppmärksammat att beslutet
fattats trots att såväl profession som patientorganisationen ser stora farhågor för
att forskningen inom området ska bli lidande och utbildningen av reumatologer
försämras. Igår skickade SRF ut ett eget
pressmeddelande, se SRFs hemsida. Vi arbetar vidare!
4
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Så till lite roligare saker! I förra veckan
gick årets Register- och riktlinjedagar av
stapeln och det var stort deltagande och
utmärkt program båda dagarna. Det är imponerande vilket arbete som görs över hela
Sverige både för att utveckla vårt kvalitetsregister och skriva och uppdatera våra nationella riktlinjer och rekommendationer.
Stort tack till alla för ert stora engagemang för att utveckla reumatologin i Sverige! De uppdaterade riktlinjerna fastslås
av styrelsen vid vårt nästa möte i mars och
läggs därefter ut på hemsidan. Vi var ett
trettiotal kollegor som avslutade dagen efter föreningsmötet med en mycket trevlig
och god middag.

”Landstinget saknar plan för
hur utveckling och utbildning
skall lösas vid ett vårdval”
Årets första styrelsemöte
På fredagen den 27 januari hade vi årets
första styrelsemöte. Eftersom posten som
facklig sekreterare har varit vakant sedan
i slutet av oktober hade valberedningen
tagit fram förslag på ny facklig sekreterare till föreningsmötet. Styrelsen beslutade
att John Svensson, reumatolog i Sundsvall,
adjungeras som facklig sekreterare i styrelsen fram till årsmötet i september. Vi är väldigt glada över att få med John i styrelsen.
Du är varmt välkommen och vi ser fram
emot att få arbeta tillsammans med dig! I
nästa nummer kommer en närmare presentation av John.
Med anledning av utvecklingen av nya
behandlingar inom vaskulitfältet beslutade vi att ge vaskulitnätverket i uppdrag att
bilda en arbetsgrupp och utforma behandlingsriktlinjer också för vaskuliter. SRF får
hela tiden remisser som vi har möjlighet att
besvara och jag vill uppmärksamma er på
att ni kan gå in på SRFs hemsida och läsa
de remissvar som skrivs. Post-ACR konferensen i december fick mycket gott betyg
och vi var över 80 personer som var där och
tog del av de viktigaste nyheterna från ACR.
Styrelsen beslutade därför att fortsätta med
detta samarbete med Dagens medicin, så ni
kan redan nu boka in fredagen den 1 dec.
Även Utvecklingsdagen i höstas var
uppskattad och vi upprepar även den i år,
torsdagen den 30 november. Vi gick också
igenom det översiktliga programmet för
Reumadagarna i Västerås som nu börjar ta
form.

Möte med Reumatikerförbundet
Efter styrelsemötet hade vi möte med Reumatikerförbundet om våra aktiviteter i Almedalen. Vi har nu bestämt att ha ett seminarium om ”Vårdens entreprenörsskap, var
sker (den riktiga!) utvecklingen av vården?”
onsdag den 5 juli kl 16.00 och ett seminarium i samarbete med RF om Läkemedel
torsdag den 6 juli på förmiddagen.
Sofia Ernestam har meddelat att hon
lämnar sin roll som Registerhållare för SRQ
och vi annonserar därför i detta nummer
efter en ny Registerhållare. Jag vill passa på
att varmt tacka Sofia för allt arbete med att
utveckla och driva SRQ framåt vilket du har
gjort på ett alldeles utomordentligt bra sätt
under dina dryga tre år som registerhållare.
För er som är intresserade av att veta mer
om arbetet som registerhållare kan höra av
både till Sofia och mig.
Nästa vecka börjar vår andra omgång av
Reumatologins Utvecklingsprogram för Ledarskap, RULe 2017, med första modulen i
Göteborg. Det var många nominerade till
denna omgång, fler än vad vi hade platser,
så intresset att få gå denna verkar vara stort
vilket är glädjande eftersom jag tolkar det
som att det finns ett stort intresse för ledarskap bland kollegor runt om i landet.
En annan fråga som styrelsen, framför
allt vår vetenskaplige sekreterare Per-Johan, arbetar med är deltagande som pilot i
ett Expertnätverk som stöd för kliniska studier i Sverige, initierat av Vetenskapsrådet
på uppdrag av regeringen. Att fortsatt göra
det möjligt för oss inom reumatologin och
i Sverige att bedriva kliniska studier är en
väldigt viktig strategisk fråga och vi välkomnar förstås denna satsning, läs mer vad
Per-Johan skriver.
Själv välkomnar jag nu också ljuset och
njuter av att slippa cykla hela vägen till jobbet i kolmörker!

Cecilia Carlens
Ordförande
ceclila.carlens@karolinska.se

FRÅN STYRELSEN · Per-Johan Jakobsson

Brev från vetenskaplige
sekreteraren
Jag vill börja med att säga hur imponerad jag är av Register- och Riktlinjedagarna. Engagemanget och insatserna för reumatologin i Sverige är på
topp! Kvalitetsregistret som integrerat
redskap i vårt kliniska arbete och de
excellenta utvecklings- och forskningsaktiviteter som härrör från registret är
verkligen den röda tråden i svensk reumatologi.

V

ad gäller riktlinjegruppernas insatser för att förnya våra evidensbaserade rekommendationer, är också
det ett fantastiskt arbete som bör uppmärksammas. Vi har idag 10 arbetsgrupper som
består av cirka 5-6 medlemmar vardera.
Om man räknar ett genomsnittligt personligt engagemang på 5 timmar per halvår
innebär det 500 manstimmar som årligen
läggs ned på att förnya och förbättra våra
riktlinjer! En sammanfattning av årets nyheter som presenterades av riktlinjegrupperna bifogas.
Reumadagarna i Västerås
Nu pågår planeringen av Reumadagarna
13-15 september i Västerås. Vi har tillsatt en
vetenskaplig organisationskommitté med
representanter från våra universitetskliniker. I år planeras ett internationellt RA
möte i Stockholm veckan efter våra reumadagar (vg, se flyer) varför vi väljer att lägga
tyndpunkten på systemsjukdomar. Mötet
är också nedkortat med en dag varför vi

också behöver begränsa innehållet jämfört med tidigare. Men spondartrit och RA
kommer självklart att belysas via postrar (vi
hoppas på många abstracts), Nanna Svartzföreläsningen och de företagssponsrade
föreläsningarna. De företag som i år blir
guldsponsorer är Pfizer, Novartis samt Eli
Lilly och vi kan nog räkna med prominenta
föreläsare som brukligt är. Till Reumadagarna har Eli Lilly bjudit in Professor Peter
Taylor och Novartis kommer att inrikta sig
mot PsA och IL-17.
Vad gäller JAK hämmare fick Olumiant®
(baricitinib) positiv opinion 2016-12-16 från
CHMP (”The Committee for Medicinal
Products for Human Use”), som är EMA´s
(”European Medicines Agency”) ansvariga

”SRF planerar att sprida en
positiv bild av svensk
reumatologi i Almedalen”
kommitte för humanläkemedel. XELJANZ®
(tofacitinib) har också i dagarna 26/1-2017
också fått positiv opinion. Återstår då formellt godkännande av Europeiska kommissionen och detta beräknas till februari/
maj för respektive läkemedel. Därefter sker
förhandlingar med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Så de första
tabletterna med effektivitet vid behandling
av reumatoid artrit. Så de första JAK-häm-

martabletterna för behandling av reumatoid artrit står nu för dörren.
Ett mörkt moln har tyvärr tornat upp sig
för Stockholms möjlighet att bedriva vård
och forskning inom reumatologi. Den 31
januari i år fattade Stockholms läns landsting beslut om att införa vårdval reumatologi. Reumatikerförbundet kritiserar detta
beslut i ett läsvärt pressmeddelande (www.
reumatikerforbundet.org/aktuellt/nyheter/reumatikerforbundet-kritiserar-beslut-att-infora-v/).
SRF har också kommenterat beslutet här
http://svenskreumatologi.se/svensk-reumatologisk-forening-riktar-stark-kritikmot-beslut-att-infora-vardval-reumatologi-stockholms-lans-landsting/.
Vi kommer att fortsätta jobba för att bibehålla den nuvarande sjukvårdsorganisationen, då vi inte ser någon sammantagen
fördel med vårdval reumatologi.
Föt att avsluta det här brevet med lite mer
positiva meddelande så öppnas snart SRF
resestipendier för deltagande på kurser
och konferenser. Besök gärna EMEUNET´s
hemsida för aktuellt utbud av kurser http://
emeunet.eular.org/eular_e_learning_courses.cfm.
SRF planerar även i år att tillsammans
med Reumatikerförbundet och SRQ sprida
en positiv bild av svensk reumatologi under
Almedalsveckan i juli. Ett tema kommer att
handla om läkemedel och att vi är beredda
att fortsätta ta vårt ansvar för optimalt användande av nya och gamla läkemedel vid
reumatisk sjukdom.

Per-Johan Jakobsson
Vetenskaplig sekreterare
per-johan.jakobsson@ki.se
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FRÅN STYRELSEN · Katarina Almehed, Vala Sigurdardottir

Brev från utbildningsansvariga
Under vecka 12 är det åter dags för det
årligt återkommande diagnostiska provet i reumatologi. Provet har arrangerats årligen sedan 2010. Gamla prov
finns att ladda ned från SRFs hemsida.

U

niversitetsklinikerna turas om att
komponera provet och i år är det
Umeås tur. SRFs målsättning är att
minst 70% av ST-läkarna ska skriva provet
och att varje enskild ST-läkare skriver provet 4-5 gånger under sin ST-tid. Alla som
skrivit ska sedan ha genomgång av provet
och detta har klinikerna runt om i landet
löst på olika vis. Vanligast är nog att ST-läkaren och handledaren går igenom provet tillsammans i par men på vissa ställen har man
genomgång av provet i grupp. Ett tredje alternativ är att ha individuell genomgång av
MEQ frågor och kortsvarsfrågor och att ha
gemensam genomgång av den vetenskapliga artikeln med tillhörande frågor (kanske
kan ett sådant arrangemang bli inspiration
till fortsatta ”journal clubs” på kliniker där
sådana möten inte redan är inarbetade).
Oavsett hur man väljer att lösa detta tror
vi på att man schemalägger genomgången för att den ska bli av. Längre fram i vår
kommer vi att skicka ut en web-enkät om
diagnostiska provet till alla ST-läkare. Syftet är att undersöka vad ST-läkargruppen
tyckt om årets prov, få in synpunkter på
om/hur diagnostiska provet kan förbättras,
samt att kartlägga hur många som skriver
provet respektive har genomgång av det. Vi
hoppas på högt deltagande i såväl prov som
enkät.
När man gjort diagnostiska provet flera
gånger, gått kurser, randat sig och haft ett
vetenskapligt förhållningssätt under minst
5 år börjar det bli dags att samla ihop sina
intyg och ansöka om bevis om specialist-

kompetens. Vi vill tipsa de ST-läkare som
står inför detta att vara observanta på att använda rätt blanketter till sin ansökan. Detta
är inte så lätt som det kanske låter för på
Socialstyrelsens hemsida ligger nämligen 2
varianter av blankett för ansökan om specialistkompetens samt 2 varianter av intygsblanketter för klinisk tjänstgöring, auskultation och kurs. Den ena är för de ST-läkare
som ansöker om specialistkompetens enligt
SOSFS 2008:17 och den andra varianten för
dem som ansöker enligt SOSFS 2015:8. Tar
man fel blankett till något moment kan man
räkna med att man får tillbaka sin ansökan
för komplettering.
Vad gäller kurser för ST-läkare så får vi
nu signaler från Socialstyrelsen att man
ämnar se över (minska?) sin finansiering
av SK-kurser. Vi har fått tillfälle att komma
med synpunkter inför denna översyn och
har då framhållit att SRFs önskemål är att
Socialstyrelsen fortsätter att anordna två
reumatologi-specifika kurser för ST-läkare
per år samt att vi ser ett stort behov av fler
SK-kurser i Akut Internmedicin.
EULARs onlinekurser är ett alternativ
till traditionella kurser och SRF har haft
som policy att ST-läkare som fullgjort den
2 åriga ”EULAR online course on rheumatic diseases” ska kunna använda den till att
ersätta en av de högst prioriterade SK-kurserna i reumatologi vid ansökan om specialistkompetens. Policyn har nyligen uppdaterats (se ST-sidan) med tillägget att den
kortare (9 månader) kursen ”EULAR online course on connective tissue diseases”
kan ersätta SK-kurs för delmål C2 eller C3
men med förbehåll för att varje ST-läkare
bara kan ersätta en kurs med en onlinekurs.
Vid möte med regionala studierektorer
i januari har vi diskuterat upplägget av individuell studietid/inläsningstid för ST-lä-

kare. Det har framgått att ST-läkare på
olika platser i landet erbjuds inläsningstid
i varierande utsträckning, vissa inte alls.
Många har studietiden schemalagd vilket
förstås är förträffligt, men det verkar vara
lätt hänt att överbliven administration
spiller över på den tilltänkta studietiden.

”Målsättningen är att minst
70% av ST-läkarna ska
skriva provet”
Vi jobbar vidare med frågan och tar gärna
emot idéer och förslag kring hur man kan
verka för regelbundet återkommande inläsningstid av hög kvalitet för ST-läkare.
RULe (Reumatologins Utvecklingsprogram för Ledarskap) har precis startat för
andra gången. Första modulen ägde rum i
Göteborg under februari 2017 och behandlade temat ”Att leda mig själv” & ”Att leda
verksamhet och förändring”. Hela schemat återfinns under utbildningsflikarna
på SRFs hemsidor. Vi ser det som mycket
viktigt med fortbildning som stödjer utveckling av framtida ledare och läkarchefer
inom reumatologin.
Slutligen, du glömmer väl inte att reumatologi är roligt?! Berätta för läkarstudenter,
primärvårds ST under sidoutbildning och
andra kollegor vad du tycker är bra och givande. Det kan vara det som gör skillnaden
för någon att välja reumatologi som specialitet eller en kollega att våga ta ett chefsuppdrag. Alla gör skillnad!

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
6

ReumaBulletinen Nr 116 · 1/2017

FRÅN STYRELSEN · SRF
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SRF´s STYRELSE 2017
Cecilia Carlens
Ordförande
Reumatologiska Kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
Tel: 070-737 5390
cecilia.carlens@
karolinska.se
Gerd-Marie Alenius
Vice ordförande
Reumatologiska kliniken
Västerbotten
Norrlands
Universitetssjukhus
901 85 Umeå
Tel: 090-785 91 46
gerdmarie.alenius@vll.se

Välkomna
till Västerås och Reumadagarna 2017

John Svensson
Adjungerad facklig sekr
Reumatologenheten
Sundsvall
851 86 Sundsvall
tel vx 060-18 10 00
john.svensson@lvn.se

Elisabet Lindqvist
Kassör
Sektion reumatologi
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund
Tel: 046-17 16 19
elisabet.lindqvist@skane.se

Per-Johan Jakobsson
Vetenskaplig sekreterare
Reumatologiska Kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
Tel: 08-517 700 00
per-johan.jakobsson@ki.se

Information och program
finns på
www.reumadagarna.se

Katarina Almehed
Utbildningsansvarig
Reumatologi/Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Tel: 031-342 10 00 vx
katarina.almehed@
vgregion.se

SRFs resestipendier 2017
För att stödja och uppmuntra till deltagande i vetenskapliga konferenser utdelas årligen sex resestipendier á 15 000 kronor.Resestipendierna kan sökas
av alla ordinarie medlemmar i Svensk Reumatologisk Förening, sista ansökningsdag är 31:e mars.
Läs mer om hur du ansöker på www.svenskreumatologi.se

15 000 kr

Viktiga datum:
1 mars - registrering och inlämning av abstracts öppnar
7 maj - sista dag för inlämning av abstracts
4 juni - sista dag för lägre deltagaravgift

Valgerdur Sigurdardottir
Ledamot, representant för
läkare under utbildning
Reumatologkliniken
Falu lasarett, 791 82 Falun
Tel: 023-49 20 00 vx
valgerdur.sigurdardottir@
ltdalarna.se
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FRÅN STYRELSEN · Tarkowskistipendiet

SRF:s stipendium
till Andrzej Tarkowskis minne

Andrzej Tarkowski arbetade på Reumatologkliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset mellan 1977-2008 varav de
tolv sista åren som professor och överläkare.

H

an disputerade för medicine doktorsgrad 1985 och belönades med
Syntex pris för bästa reumatologiska avhandlingsarbete i Skandinavien. I
prismotiveringen poängterades att arbetet
bryggade över från laboratorium till klinik,
dvs vad som idag kallas translationell forskning, Detta arbetssätt var ett signum för
Andrzej i hans vidare arbete. Andrzej blev
docent 1986 och innehade under många år
forskartjänst och överläkartjänst vid både
Reumatologkliniken och laboratoriet för
klinisk immunolog i vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Andrzej producerade
närmare 400 vetenskapliga arbeten och
handledde ett 30-tal doktorander till disputation. Andrzej Tarkowski startade och
byggde upp en omfattande och stor forskningsenhet för reumatologi och inflammationsforskning i Göteborg.
Hans huvudintresse låg inom artritforskningen med uppmärksammade insatser
inom fr.a. septisk artrit. Samtidigt var han
överläkare och ansvarig för de absolut svårast sjuka patienterna – en unik kombination. Andrzej Tarkowski avled efter en tids
sjukdom den 1 juni 2008 mitt i sin gärning.
Svensk Reumatologisk Förening utannonserar härmed ett forskningsstipendium
till Andrzej Tarkowskis minne. Stipendiet skall tilldelas en nyligen (för mindre än
fem år sedan) disputerad forskare inom
reumatologi som söker besvara kliniska frå8
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geställningar med hjälp av integrerade molekylära, experimentella och patientnära
vetenskapliga metoder. Med andra ord en
forskare som i Andrzej Tarkowskis forskningsanda bidrar till lösningen av någon av
reumatologins framtida utmaningar.
Vid värdering av forskningsmeriterna ska
särskild vikt läggas vid koppling mellan laboratorieforskning och kliniska observationer och det aktuella projektets utvecklingspotential. Stipendiaten skall vara medlem
eller associerad medlem i Svensk Reumatologisk Förening.
Stipendiesumman är 100 000 kr, och får
användas till finansiering av forskningstid
eller täckning av kostnader för resa till vetenskaplig kongress.
Ansökan
Ansökan skall innehålla CV (max två sidor),
nomineringsbrev från senior forskarkollega
och en kortfattad beskrivning av det aktuella projektet (max en sida). Ansökan skickas
enbart elektroniskt till SRFs koordinator.
E-post: koordinator@svenskreumatologi.se
Sista ansökningsdag är 2017-04-02
Nomineringarna bedöms av medlemmarna
i SRF:s professorskollegium. Medlemmar
som själva nominerat eller som har andra
starka vetenskapliga kopplingar till någon
nominerad medverkar inte i bedömningen.
SRF:s styrelse utser stipendiaten efter att
ha tagit del av professorskollegiets bedömningar. Stipendiet delas ut vid SRF:s Reumadagar 2017.
Per-Johan Jakobsson
vetenskaplig sekr SRF

FRÅN STYRELSEN · Per-Johan Jakobsson
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ST-KRÖNIKA · Marie Holmqvist

Maries ST-krönika

Varje år bjuder SRQ och SRF in till registerdag respektive riktlinjedag. Dessa
dagar fokuserar på kvalitetsarbete och
vi ST-läkare bör delta både i publiken
och i arbetsgrupperna.

1.

J

anuari. Tyngsta tiden på året tycker
jag, men i år inledde jag oxveckorna
med något som var stärkande och uppmuntrande. Jag var för första gången på
SRQs registerdag och SRFs riktlinjedag.
Evenemanget hölls i Stockholm och var två
välorganiserade och inspirerande dagar i
reumatologins tecken. På registerdagen
uppdaterades vi kring nyheter i kvalitetsregistret, och på riktlinjedagen gick arbetsgrupperna igenom uppdateringar i behandlingsriktlinjerna.
Det var inte många ST-läkare på plats.
Jag lyckades totalt identifiera tre stycken
men jag kan förstås ha missat någon. Detta
handlar självfallet inte om ointresse eller
slöhet; som ST prioriteras man säkert inte
i ledighetsansökningarna till register- och
riktlinjedagarna och tiden som ST-läkare är fylld av bollar kastade högt i upp i
luften, vilket gör det svårt att klämma in
mera arbete som hamnar utanför arbetstid
och som innebär att man måste erövra nya
kunskapsområden. Att förstå om smärtan i
den där handen beror på inflammation eller artrosförändringar känns ofta alldeles
tillräckligt. Men det är synd. Jag tror vi alla
skulle gynnas av att tidigt i utbildningen ta
del av hur arbetet med registret och riktlinjerna går till.
Efter de här faktaspäckade dagarna är det
framför allt två saker som jag bär med mig.

10
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2.

Vårt kliniska arbete vilar på en, i sammanhanget, lång tradition av att arbeta evidensbaserat och på ett sätt som
gör att vi kan utvärdera kvaliteten på
vårt arbete. Riktlinjegrupperna arbetar årligen med att uppdatera våra
nationella riktlinjer och rekommendationer, baserat på den sammantagna
evidensen. Tack vare deras arbete har
vi alla som är verksamma inom svensk
reumatologi tillgång till sammanställningar av det vetenskapliga läget och
rekommendationer baserade på dessa
genomgångar. Vilken ynnest! När det
gäller uppföljning och utvärdering av
behandling, så startades kvalitetsregistret på 90-talet just för att vi i det
kliniska arbetet skulle kunna följa våra
patienter strukturerat och för att vi
skulle kunna följa upp säkerheten och
effekten av nya behandlingsalternativ.
Att vi gör detta på nationell nivå borgar inte bara för att våra läkemedel är
säkra för de enskilda patienterna, utan
hjälper också oss i vår strävan efter att
behandla våra patienter jämlikt. Det
ska inte spela någon roll var du som
reumatiker bor, behandlingen skall
vara densamma. Genom att identifiera
behandlingsskillnader kan vi avhjälpa
dem. Detta är något att vara räta på
ryggen över.
Det är vi som gör detta! Det är vi som
arbetar inom reumatologin i Sverige
som driver på utvecklingen av nya moduler i SRQ, som samlar in information
om våra patienter och behandlingar,
som sitter uppe på nätterna för att for-

mulera förbättringsförslag och som
oförtrutet och utanför ordinarie arbetstid fördjupar oss i forskningsrapporter för att förstå vad som är bäst för
våra patienter och hur vi ska förbättra
omhändertagandet av dem. Vi arbetar,
läser, möts, skriver, stöter, blöter och
nöter. Vilken kraft det finns bland oss!
Som reumatolog i vardande är alla kollegers hårda arbete och stora skicklighet
något jag känner en väldig ödmjukhet inför. Jag känner också en väldig stolthet och
glädje över att befinna mig i detta sammanhang.
När riktlinjedagen är slut springer jag
på en av våra professorer. Hen glittrar med
ögonen och konstaterar att upplägget är genialiskt; varje år efter ACR ses vi och uppdaterar våra nationella riktlinjer för att alltid vara aktuella och alltid vara i framkant.
Jag kan inte annat än hålla med. Nästa år
hoppas jag att det är fler ST-läkare på plats.
Både i publiken och som aktiva aktörer när
det gäller att utveckla registret och i riktlinjegrupperna. Fostran in i denna fina tradition bör börja tidigt!

Marie Holmqvist
marie.holmqvist@ki.se

KRÖNIKA · Ioannis Parodis

Ioannis krönika

Att vara stressad hör tydligen till när
man ska disputera och jag utgör inget
undantag. Min handledare skulle förmodligen tycka att jag prioriterar fel
när jag nu skriver krönika - så det vi
får hålla mellan dig och mig. Tur att tidningen distribueras efter den avgörande dagen.

D

e senaste veckorna har varit mycket
intensiva. Säkert de mest intensiva
i mitt liv. Jag är positivt överraskad
av det stöd jag har fått av mina kollegor. Alla
har brytt sig och varit omtänksamma. Mina
handledare har verkligen ”lett min hand”
under kappaskrivandet. Nu vet jag vad
som gör forskningen vid Reumatologi Karolinska så lyckad. Vi är inte bara kollegor,
handledare, adepter, medarbetare. Vi är
vänner. Vi är familj. På riktlinjedagen kände jag dessutom att dessa förbindelser och
det goda klimatet sträcker sig bortom Karolinskas gränser över reumatologisamhället i
hela landet. Tillsammans är vi starkare.
Enligt ett grekiskt uttryck (οὐκ ἐν τῷ
πολλῷ τὸ εὖ, ἀλλ᾿ ἐν τῷ εὖ τὸ πολύ) är det
inte mängden utan kvaliteten som är viktigt. En fri översättning skulle kunna se ut
såhär: det goda är inte i det myckna, utan
det myckna i det goda. Det är ingen hemlighet att jag har svårt att begränsa mig när
jag skriver och avhandlingen blev därmed
skamligt tjock. Men jag får bjuda på det och
hoppas att de som läser avhandlingen också
finner något gott i det myckna.
Däremot ska jag fatta mig kort i den här
krönikan och sammanfatta dagarnas glädje i ett par bilder från spikningen. En kort
sammanfattning av den tjocka boken finner
du på annan plats i detta nummer. Nästa
gång jag skriver har jag förhoppningsvis
fått ta på mig doktorshatten och är lite mer
avslappnad. Tills dess, glöm inte att le och
sprida positiv energi!

Ioannis Parodis
ioannis.parodis@karolinska.se

Den är spikad!

Med min handledare som inte gillar publicitet och som när hon nu ser detta viskar ”inte
igen”. Sorry, Iva!
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KATERINAS CARTOON · Katerina Chatzidionysiou
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UTVECKLINGSDAGEN

SRF:s Utvecklingsdag
En dag med fokus på verksamhetsutveckling och fortbildning - det är Utvecklingsdagen, som år 2016 ägde rum i
Stockholm den första december.

D

et var Katarina Almehed, SRFs
utbildningsansvarige, som hälsade
alla deltagare välkomna till dagen.

Processen för att ta fram Nya
Karolinskas organisation
Katarina presenterade dagens första talare
som var Andreas Ringman Uggla, produktionsdirektör och operativ chef på Karolinska Universitetssjukhuset. Andreas talade
om de förändringar man arbetar med att
genomföra där.
Svenska sjukhus har en mycket hög del
öppenvårdsbesök per år, jämfört med resten av världen, påpekade Andreas.
– Jag vill ge en bild av den kontext som
processen har ägt rum i, förklarade han.
Under 2016 har tre stora aktiviteter löpt
sida vid sida mot den målbild man har satt
upp för år 2018: Ett nytt uppdrag i nätverkssjukvården konkretiserades genom
att överföring av vård inleddes under året.
Dessutom ett förberedelsearbete inför
driftsättning av de två första huskropparna
i Nya Karolinska Sjukhuset (NKS) under
det fjärde kvartalet av 2016 – samt en ny
verksamhetsmodell implementerades för
två ”teman” och fyra ”funktioner”.
– Planering pågår för resterande organisation.
Värdebaserad vård
Den nya verksamhetsmodellen ska alltså
bestå av sju teman och fem funktioner.
– Vi arbetar med dessa teman: Barn- och
kvinnosjukvård, Hjärta och kärl, Neuro,
Cancer, Trauma och reparativ medicin, Inflammation och infektion samt Åldrande.
Dessa stöds av följande funktioner – Akut,
Perioperativ medicin och intensivvård,
Hälsoprofessioner, Bild och funktion samt
Karolinska universitetslaboratoriet, förklarade Andreas.
Han exemplifierade med att man förut
hade sju olika radiologikliniker – nu ligger
dessa samlade i Bild och funktion.
Patienterna sorteras in under ett tema,
och passerar sedan genom en eller flera av
funktionerna. Ett antal patientflödeschefer
(PFC) anställs med mandat att utforma,
styra och utvärdera arbetet i hela patientflödet. Teamet är interdisciplinärt och interprofessionellt.
– Organisationen utgår från patientflödet
och teamet. Är kvaliteten bra, är det min
14
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uppfattning att effektiviteten kommer ”på
köpet”, fortsatte Andreas.
Effektiviteten definieras av värdet, som
räknas ut med hjälp av en division: Resultat
som gör skillnad för patienten (kvalitetsmått och kvalitetsindikatorer) divideras
med kostnads- och resursmått. Kvoten man
då får är detta värde.
Andreas ansåg att man på detta vis kan
fånga upp mycket som ger ett bra resultat,
men som i den gamla organisationen låg
utanför vårdprocessen.
Oro för forskningen
Det blev naturligtvis flera frågor och kommentarer under Andreas anförande. Det
blev också flera diskussioner.
– Förut hade alla divisioner ett antal olika kliniker, som man fördelade vårdplatser
till. Kliniken ansvarade sedan för driften av
sina vårdplatser.
Cecilia Carlens är verksamhetschef för
reumatologin på Karolinska och tillika ordförande i SRF. Hon påpekade att det finns
en oro för att det kommer att bli svårt hålla
ihop patienterna för forskning, när vårdöverföring till andra vårdformer sker.
– Det är en oro det finns fog för. Internationellt har vi haft en fördel eftersom vi
har själva har haft hand om våra patienter.
Sprids de ut – som de gör i många andra
länder – så blir det svårare.
Andreas höll med om att detta är en utmaning. En annan deltagare undrade hur
det blir med utbildningen.
– Det krävs för att få en ST, att man har
allt!
– Det måste lösas, svarade Andreas.
Patientflödeschefen anställer läkare
En annan deltagare efterlyste mer interaktion mellan vårdens tjänstemän och politiken.

Cecilia Carlens och Andreas Ringman Uggla

Christofer Montell

– Det förefaller som att uppdraget fastställs
”i himmelen” – som vårdval mm. – och sedan kastas ner till vården som har att rätta
sig efter det.
Andreas svarade att han ändå tycker att
det fungerat bra.
– Men i ett stort landsting finns det många
åsikter. Jag sitter själv många timmar med
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tjänstemän och politiker, och ibland tycker
vi olika, svarade han.
Reumatologin återfinns i tema Inflammation och medicin – tillsammans med bl.a.
hud och den del av gastroenterologin som
handlar om IBD och dysmotilitet. Cecilia
beskrev deras organisation med tre övergripande patientgrupper: Artriter, spondartriter och inflammatoriska systemsjukdomar.
– För dessa tre grupper har vi mottagning, dagvård och slutenvård. På vår klinik
har vi arbetat på detta sätt sedan 2012, sa
hon.
I den nya organisationen är det patientflödeschefen som ”sitter på pengarna”, och
tar beslut om att anställa läkare, avslutade
Cecilia.
Fyra alternativ för att möta kostnadsökningar
Hur står det till i sjukvården? Frågan utgjorde rubrik för ett föredrag av Christofer
Montell, analyschef på Myndigheten för
vård- och omsorgsanalys.
Christofer inledde med att konstatera att
demografisk utveckling, nya behandlingar
och teknik samt ändrade förväntningar är
exempel på trender som ökar kostnadstrycket.

– Att kostnaderna ökar beror inte bara på
befolkningsförändringar. Kostnadsökningen har överstigit de demografiskt betingade
behoven under 2001 - 2014 med i genomsnitt 1 % per år, påpekade han.
Den stora utmaningen är inte trenderna –
de sker vare sig vi vill eller inte. Vi kan t.ex.
inte hejda utvecklingen med allt fler äldre. I
stället ligger utmaningen i vårdens förmåga
att anpassa sig och dra nytta av trenderna,
fortsatte Christofer.
De teoretiska alternativ som finns att
bryta denna kostnadsutveckling är fyra till
antalet: Begränsa tillgången till vård, förskjuta kostnadsansvaret, höja skatterna –
eller öka effektiviteten.
Med hjälp av en jämförelse mellan olika
landsting från 2014, kunde han också visa
att det inte finns något tydligt samband
mellan vårdens kvalitet och dess kostnader.
– Trots att Sverige är väl bemannat med
läkare, sett ur ett internationellt perspektiv,
är antalet läkarbesök per invånare och år få
– även detta i ett internationellt perspektiv.
Ändå anser patienter och läkare att de har
för lite tid i mötet!
Fyra identifierade utvecklingsområden
Myndigheten för vårdanalys har genomfört
en samlad analys av frågan ur ett medborgarperspektiv. Studien identifierar huvudsakliga utvecklingsområden och utmaningar.

”Begränsa tillgången till vård,
förskjut kostnadsansvar, höj
skatterna, öka effektiviteten”

Anna Ingmanson

Annika Teleman

– Den fann fyra utvecklingsområden för
en mer effektiv användning av läkares tid
och kompetens. Det första området var att
prioritera mellan administrativa krav, sa
Christofer.
– Och jag är medveten om att vi på Vårdanalys är en faktor som tar er tid...
Område nr 2 är att utveckla IT-stöden,
som inte har inneburit den effektivisering
som man hoppats på, fortsatte han.
Det tredje området är att utveckla ansvarsfördelningen mellan olika yrkesgrupper.
– Andelen läkare som tycker att de arbetar med sådant som de anser utnyttjar
deras kompetens optimalt, har sjunkit. Är
detta kanske en konsekvens av bristen på
sjuksköterskor?
Det sista området var att optimera bemanningen utifrån patienternas behov.
Därefter fick samtliga närvarande rösta
om vilket område de ansåg var viktigast. Att
utveckla IT-stöden blev då en klar vinnare.
– Men det är inte vi som ansvarar för
IT-stöden – vi kan lika gärna klaga på väd-

ret! Område 3 och 4 däremot – där är det
vi som kan ordna det, protesterade en deltagare.
Det blev diskussion kring dessa punkter.
Fyra barriärer
För att effektivisera, måste man få till ett
förändringsarbete. Christofer förklarade
att när man förändrar i sjukvården, sker det
ofta enligt en top-down driven logik som
bygger på att man på förhand kan räkna ut
hur det ska bli.
– Resultatet blir då oftast en stor besvikelse för beslutsfattare.
En undersökning från Storbritannien,
utförd av the Health Foundation 2015, har
identifierat barriärer och framgångsfaktorer för förändringsarbete i National Health
Service (NHS).
– De identifierade fyra barriärer: Bristande insikt om behovet av förändring, brist
på förändringskompetens, brist på tid och
energi för att göra förändringar samt bristande motivation till förändringar, berättade Christofer.
Han avslutade med att redogöra för sju
framgångsfaktorer för att överbrygga barriärerna.
– Det handlar om ett respekterat ledarskap som engagerar personalen, att man
besitter en förbättrings- och problemlösningskompetens, att man har en organisationskultur som stödjer förändring, resurser och support – samt data och analys
som mäter och kommunicerar effekter. Det
måste finnas en extern miljö som främjar
förändring och en operativ ledning som
stöttar genomförandet, sa Christofer.
En ny omröstning bland deltagarna visade att av de ovan nämnda barriärerna, så
var det i princip 100 % som ansåg att tid och
energi var den viktigaste.
– Om det är brist på tid för att göra förändringar – det är då man måste göra förändringar, var en avslutande kommentar
från en av åhörarna.
Förslag på förstärkt nationell styrning
En utredning tillsatt av regeringen lämnade
i januari 2016 ett betänkande med titeln Effektiv vård till statsrådet Gabriel Wikström.
Den var författad av utredaren Göran Stiernstedt, och sekreterarna Anna Ingmanson och Daniel Zetterberg. Uppdraget var
att göra en analys, och sedan ge förslag på
åtgärder som kan vidtas på nationell, regional och lokal nivå för att säkerställa att professionernas tid, kunskap och engagemang
används på bästa möjliga sätt.
Anna Ingmanson berättade att utredningen lämnade sammanlagt 26 förslag, 11
rekommendationer och ett hundratal vägledande bedömningar.
– Vi vill inte måla upp en skräckbild av
svensk sjukvård, men ändå påpeka vissa saker, framhöll Anna.
ReumaBulletinen Nr 116 · 1/2017
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Hon påpekade också att frågor som läkemedel, prevention, sjukhusstruktur, privat –
offentligt ägarskap och antal landsting och
kommuner inte ingick i analysen.
– Utredningen pekar på att den nationella
styrningen behöver förstärkas. Vi föreslår
därför möten på toppnivå mellan regeringen och huvudmännen, samt en lagstadgad
skyldighet för landstingen att samverka
när det är motiverat av kvalitets- och/eller
effektivitetsskäl, sa Anna.
Det behövs en nationell kommitté för
kompetensförsörjning, en annan för ett nationellt uppdrag för primärvården samt nationellt arbete med verksamhetsstöd.
Sluten vård ska inte vara platsberoende
Styrningen behöver andas mindre av kontroll och mer av tillit till personalens förmåga, fortsatte Anna.
– Vårt förslag är att vårdgarantin för primärvården ändras från 7 dagar för läkarbesök till 3 dagar för professionsneutral bedömning. Vi föreslår också att landstingen
bör kraftigt förenkla uppdragsbeskrivningar och ersättningssystem. I Sverige lägger
vi väldigt lite av de samlade resurserna på
primärvården, jämfört med andra länder.
Utredningen föreslår också förändringar
och tillägg i HSL – så den är mer i takt med
samtiden.
– Grunden är vård nära befolkningen via
öppen vård – det är ju nästan tvärtom idag.
Sluten vård definieras utifrån komplexitet
och stora resursbehov. Sluten vård ska inte
i framtiden vara platsberoende, utan kan
även utföras utanför sjukhus, t.ex. i patientens hem.
Låt kommunen erbjuda vårdval för den
sammanhållna vården
Anna förklarade att betänkandet slår fast
att det behövs ett nationellt primärvårdsuppdrag och att primärvården bör stärkas
– bl.a. genom omfördelning av resurser.
– Vårdens storkonsumenter behöver vård
och omsorg på nytt sätt. HSLs och socialtjänstens primärvård som avser äldre med
omfattande behov ska utföras gemensamt
med kommunens vård och omsorg, och
vara sammanhållen.
Landsting och kommuner ska gemensamt resursplanera för denna grupp patienter.
– När det gäller HSL ska obligatoriskt
vårdval avskaffas för ovanstående kategori.
Istället ska det ges en möjlighet för kommunen att erbjuda vårdval för den sammanhållna vården – ett val för någon som ”tar
hand om hela mig”.
Anna summerade med tankar om arbetssätt och organisation.
– Utgå från patientens behov, och prioritera kontinuiteten. Intensifiera arbetet med
rätt fördelning av arbetsuppgifter – och
överväg att öka antalet undersköterskor

och sekreterare och minska antalet läkare
och sjuksköterskor på sjukhusen. Men det
här är resonemang, och inte några direkta
förslag, avslutade Anna.
Det blev stor diskussion efter hennes föreläsning.
En kollegial inspektion
Utvecklingsdagen avslutades därefter av
Annika Teleman, som talade om SPUR – nu
och i framtiden. Annika är ordförande för
SPUR-inspektörerna, hon började med att
slå fast att det är visat att man får en bättre
utbildningsmiljö om man inspekterar.
– I Sverige har vi en kollegial granskning
– andra har ofta ett ackrediteringssystem,
fortsatte hon.
SPUR-inspektioner har gjorts sedan
1993. De blev obligatoriska fr.o.m. 2008, då
de ökade i antal men blev långt ifrån heltäckande.
– Inspekterade kliniker uppvisar bättre
utbildning och utbildningsklimat än de som
aldrig inspekterats.
Hur många inspektioner behövs inom
reumatologin? Vi har 7 universitetssjukhus,
19 länssjukhus och 7 länsdelssjukhus. 5 enheter har inga ST, och 6 enheter har 1 ST.
SPUR-inspektion bör göras vart 5:e år.
– Så SPUR-behovet är cirka 5 inspektioner per år, summerade Annika.
En SPUR-inspektion är en läkarledd inspektionsverksamhet där professionen inspekterar ST- och AT-utbildande enheter,
och som utförs av två personer. Det är en
kollegial verksamhet – inte en myndighet
– som sker till självkostnadspris enligt avtal
med SPUR-kansliet.
– Vi använder utvärderingsenkäter, samlar bakgrundsinformation, inspekterar
lokaler och skriver protokoll på plats – som
sedan publiceras, berättade Annika.
Målbeskrivningen följer SOSFS 2015:18,
(om läkarnas specialisttjänstgöring) och
innehåller preciserade krav kring SPURs
bedömningsområden.
SRF behöver hitta fler inspektörer
Utmaningarna inför framtiden är flera: De
handlar om att motivera till inspektioner,
och att motivera specialistföreningar till att
göra inspektioner.

Katarina Almehed

– Vi måste också se till att beställda
inspektioner blir genomförda och hålla en
hög jämn kvalitet på både inspektörer och
protokoll, konstaterade Annika.
En fråga är om man ska verka för en
professionalisering av inspektionerna. En
annan är om man ska konkurrera med andra
”leverantörer”?
– Det sista pratar man inte om i nuläget.
Men om vi inte får igång SPUR-inspektionerna, kommer det att komma andra
kvalitetsgranskningar – och då inte utförda
av kollegor, påpekade hon.
Utmaningarna för SRF är också flera. Det
gäller bl.a. att hitta inspektörer – vilket inte
har varit helt enkelt – få kliniker att beställa
inspektioner och se till att enheter som ingår i medicinkliniker inspekteras av reumatologer.
Annika presenterade också en tidplan för
sammanhållna inspektioner för landsting,
region och förvaltning. En av SRFs utmaningar är att anpassa till sammanhållna inspektioner.
– Vi ska försöka rätta in oss i ledet – med
bibehållen frihet, avslutade hon.
Därpå tackade Katarina Almehed alla
föreläsare och deltagare som kommit till
Stockholm och Utvecklingsdagen hade därmed kommit till sitt slut.

Per Lundblad
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Postkonferens ACR 2016
För andra året i rad anordnade SRF, i
samarbete med Dagens Medicin Agenda, en konferens i Stockholm där ett
urval från årets upplaga av American
College of Rheumatology (ACR), som år
2016 hölls i Washington, presenterades.

P

er-Johan Jakobsson, vetenskaplig sekreterare i SRF, var moderator och
han hälsade alla välkomna.
– Vi är ett 80-tal som är här idag. Det är
fantastiskt – och visar på den stora sammanhållningen inom svensk reumatologi,
sa Per-Johan.
Därefter lämnade han över till Carl Turesson som hade RA som sitt ämne. Carl presenterade ett antal frågor kring behandlingen av sjukdomen, och som han ville ge
svaren från ACR på.
Head-to-head studier av kardiovaskulär
risk
Den första frågan var om det är någon skillnad mellan olika COX-hämmare, avseende
kardiovaskulär risk.
– PRECISION-studien hade 24,081 inkluderade patienter i analysen. 8,702 fick
celecoxib, 7,969 fick naproxen och 8,040
fick ibuprofen. Doserna var lite lägre än
vad vi är vana vid för RA-patienter. Det primära utfallsmåttet var kardiovaskulär död,
icke-fatal hjärtinfarkt eller icke-fatal stroke,
berättade Carl.
Slutsatserna från PRECISION är att det
inte var någon skillnad i kardiovaskulära
händelser mellan de tre medicinerna när
det gällde osteoartrit eller RA.
– Cirka 200 i varje grupp fick kardiovaskulära händelser. Man såg dock en lägre
risk för gastrointestinala händelser vid behandling med celecoxib.
Carl tillade att en subgruppsanalys visade en ökad totalmortalitet för naproxen vid
RA.
Samma resultat fick man från ENTRACTE-studien, som var en öppen randomiserad, kontrollerad studie (RCT) mellan
tocilizumab och etanercept avseende kardiovaskulär risk.
– Det är väldigt ovanligt med head-tohead studier för att utvärdera biologiska läkemedel. 2,957 patienter fullföljde studien,
som nu är publicerad i Lancet.
Man såg alltså ingen signifikant skillnad i
kardiovaskulära utfallsmått. Men en signifikant högre stegring i totalkolesterol, HDL
och LDL, för tocilizumab-behandlade efter
4 veckor.
– Man såg även en numeriskt högre andel
ogynnsamma händelser, allvarliga infektio18
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ner och verifierade GI-perforationer bland
de som fick behandling med tocilizumab,
påpekade Carl.
Jämförelser av TNF-hämmare
Är det skillnad på olika TNF-hämmare som
primär behandling?
EXXELERATE är en RCT som jämfört
certolizumab och adalimumab vid aktiv RA
och ogynnsam prognos.
– Studien var dubbelblind till vecka 12,
non-responders fick då byta till det andra
preparatet. Därefter använde man sig av
blindad undersökare. 914 patienter ingick,
och man följde patienterna i två år, fortsatte
Carl.
Han förklarade att det inte visade sig
någon skillnad, vare sig efter 12 år eller på
längre sikt.
– När det gällde säkerheten visade det sig
– inte oväntat – att det inte var någon skillnad där heller.
Den norska studien NOR-SWITCH presenterades också i Chicago. Där hade man
inkluderat patienter med RA, spondylartrit, PsA, psoriasis, Crohns sjukdom och
ulcerös kolit som stått på stabil behandling
på infliximab sedan minst 6 månader. Man
ville utvärdera biosimilaren till infliximab
CT-P13 (Remsima) mot original-infliximab,
så patienterna randomiserades 1:1 till att
antingen fortsätta eller byta. Studien var
dubbelblindad, och man ville se om de som
fick CT-P13 fick en försämring.
– Non-inferiority bekräftades. Man såg
inga signifikanta skillnader i generiska
sjukdomsmått, allvarliga händelser, antidrog antikroppar eller läkemedelsnivåer,
konstaterade Carl.
Är det skillnad mellan att fortsätta med
infliximab, eller göra ett uppehåll inför
elektiv reumakirurgi när det gäller påver-

Carl Turesson

kan på infektionsrisk? En studie Carl presenterade hade undersökt det.
– Infliximabstopp kortare tid än 4 veckor
före operation jämfördes med 8 - 12 veckor
före operation. Man fann ingen ökad risk för
protesinfektion hos de nyligen infliximabbehandlade – vilket talar emot att göra uppehåll i behandlingen.
Låga nivåer certolizumab i bröstmjölk
Flera intressanta abstracts om RA och Interstitiell lungsjukdom (ILD) presenterades vid årets ACR. Det var dessutom ett
ämne för Clinical Research Precourse.
Ett av abstrakten Carl presenterade
handlade om en multicenter studie på abatacept vid RA och ILD. 55 patienter ingick
i materialet.
– Det var open label och okontrollerat
– det finns ingen jämförelsegrupp, så man
tittade på vilka som försämrades eller förbättrades eller var stabila över tid, sa han.
Det studien funnit efter 12 månaders
uppföljning var en förbättring av dyspné, av
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forcerad vitalkapacitet och diffusionskapacitet samt HRCT-bilder.
– Trots att det inte finns någon kontrollgrupp, är det positivt att veta detta. Det är
en svårbehandlad sjukdom.
CRADLE-studien hade undersökt förekomsten av certolizumab i bröstmjölk. 17
ammande kvinnor (7 med RA, 5 med SpA
och 5 med Crohns sjukdom) hade behandlats med certolizumab enligt indikation,
och lämnat bröstmjölksprov varannan dag
under en dosperiod.
– 4 av dem hade inget mätbart certolizumab i bröstmjölken vid något tillfälle. 13
hade mätbara nivåer, max 0,076 mikrogram
per ml. Estimerad mediandos för barnen
var 0,15 % av moderns dos – och har man
under 10 % brukar det bedömas som säkert.
Man fann inga allvarliga händelser för barnen under studien, berättade Carl.
Prediktorer för flare vid utsättning av
TNF-hämmare
AAPA står uttytt för anti-acetylerade peptid antikroppar, och är nyligen beskrivna
antikroppar vid RA. En studie från Österrike hade undersökt dessa, och funnit att
man med hjälp av AAPA kan identifiera fler
seropositiva patienter, samt vilka som kan
svara på metotrexat.

Helena Forsblad d’Elia

Hur fungerar riktlinjer som går ut på att
trappa ned, eller avsluta, behandling med
TNF-hämmare i praktiken?
– Danska reumatologer måste följa en
algoritm för detta, påpekade Carl.
Han berättade om en dansk observationsstudie på patienter med RA i stabil remission, och som alltså dosreducerat enligt
denna fastställda algoritm. Den går ut på
att först reducera dosen till två tredjedelar,
sedan efter 4 månader till hälften och avsluta helt efter 8 månader. Patienter med
skov återgår till föregående dos.
– Det är en guideline-styrd kontrollstudie
där 143 patienter ingick. Efter 1 år hade 34
% full dos, 20 % 2/3 dos, 25 % halv dos – och
21 % hade avslutat behandlingen. Man fann
att kvinnligt kön och lång sjukdomsduration predikterade flare. Eftersom över 140
patienter undersöktes, är det ett signifikant
resultat för dessa prediktorer, slog Carl fast.
Carl avslutade med att presentera en studie på tocilizumab vid jättecellsartrit (GIACTA). Den visade en klar fördel för läkemedlet över placebo.
– Så min sista fråga är om vi med kända
läkemedel kan göra skillnad för våra patienter med andra diagnoser än RA. Och
mitt svar är – yes we can, konstaterade han,
och citerade därmed den avgående presidenten Barack Obama.

– De fann att IgA anti-CD74 förekom
hos 65 % av patienter med axial SpA med
en symptomduration på maximalt två år eller mindre. Så det kan vara ett diagnostiskt
verktyg i tillägg till HLAB27. Vad man också
nämnde i förbigående var att anti-CD74
tycks vara associerat till dysbios i tarmfloran, rapporterade Helena.

Ett diagnostiskt verktyg för axial SpA
Nästa punkt på programmet var axial spondylartrit och psoriasisartrit. Helena Forsblad d’Elia var den som inledde, och hon
talade om intressanta resultat från ACR om
axial SpA.
– Det var tre olika abstrakt som handlade
om antikroppar, sa hon och fortsatte med
att presentera en studie om anti-CD74.
Denna antikropp förekommer hos två
tredjedelar av patienter med långvarig axial SpA. Anti-CD74 är riktat mot HLA class
II-associated invariant chain peptide. Syftet
med studien var att studera förekomst av
anti-CD74 hos patienter med tidig axial
SpA.

En TNF-hämmare i kombination med
NSAIDs
En annan studie hade undersökt effekten
av TNF-inhibitorer och NSAID vid AS.
Bakgrunden var att RCTs med icke blindade förlängningar jämfört med historisk
kohort, inte visade bromsande effekt på
röntgenprogress med modified Stoke Ankylosing Spondylitis Spine Score (mSASSS)
av TNF-inhibitorer.
– Men en observationsstudie med längre
uppföljningstid än 2 år för TNF-inhibitorer
visade en minskad risk för röntgenprogress.
Effekten var störst hos de som startar tidigt
med TNF-inhibitorer, förklarade Helena.
538 patienter med AS följdes longitudinellt, både kliniskt och radiologiskt, under
2 år eller mer. Uppgifter om medicinering
insamlades var sjätte månad. Resultatet
man presenterade var att hög dos NSAIDs
och TNF-inhibitorer minskade risken för
progression med 61 %.
– Så konklusionen var att TNF-inhibitorer och NSAID skulle kunna ha synergistisk
effekt. Dock är inte kausalitet visad, och det
kan finnas andra faktorer av betydelse som
inte finns med i modellen, konstaterade
hon.

Statiner minskar dödlighet över 5 år
Tidigare studier har påvisat förhöjd mortalitet vid AS och PsA. Det finns en förhöjd
risk för kardiovaskulär sjukdom vid de båda
sjukdomarna.
– Statiner sänker lipider och minskar inflammation. Frågan är om användning av
statiner är associerat till bättre överlevnad
vid AS och SpA, fortsatte Helena.
Hon presenterade en brittisk studie som
undersökt detta. Via UK general population
database hade undersökarna följt patienter
med AS och SpA från 000101 till 141231.
Man skapade en kohort av patienter som
startade med satiner och en jämförelsekohort som inte gjorde det.
– Resultatet var att start med statiner
var associerat med 33 % minskning av dödligheten under 5 år. En metaanalys av RCTs
av behandling med statiner i vanlig population visade att riskreduktionen var mindre
– 9 - 14 %.

Ny metod för gradering av syndesmofyter
Det är vanligt med kliniskt höftengagemang vid AS. 5 % av alla patienter utvecklar
ett allvarligt sådant, som leder till proteskiReumaBulletinen Nr 116 · 1/2017
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rurgi. Det finns dock ringa kunskap om behandling kan påverka höftengagemang vid
AS.
Helena presenterade en studie som undersökt om behandling med TNF-inhibitorer påverkar röntgenologisk progress av
höftleder vid AS. 576 patienter hade ingått,
och medianuppföljningstiden var 3 år. De
fann att användning av TNF-inhibitorer var
associerat till lägre risk för röntgenologisk
progress av höftleder.
Hon berättade även om en studie som
undersökt prevalensen och incidensen av
komorbiditeter hos patienter med AS.
– De hade använt en stor amerikansk
databas och identifierat 6,679 patienter.
Man fann att prevalensen av komorbiditeter var signifikant högre vid AS, jämfört
med kontroller.
En studie hade syftet att utveckla en ny
metod för gradering av syndesmofyter med
hjälp av CT.
– CT med låg stråldos skulle kunna vara
en mer känslig metod att följa röntgenförändringar vid axial SpA, jämfört med konventionell slätröntgen med mSASSS.
Man använde sig av 58 patienter med AS,
och resultaten för CT presenterades.
– Man fann att en stor andel av syndesmofyter finns i bröstryggen – som inte bedöms
med mSASSS. En stor andel av patienterna
– 34 % – progredierade. Nästa steg blir att
jämföra med resultat från konventionell
röntgen och MRI – samt att utvärdera metoden hos patienter med tidig sjukdom.
Ökad risk för Tbc
Patienter med RA har en ökad risk för Tbc,
jämfört med den vanliga populationen
– både med och utan behandling med
TNF-inhibitorer. Det är däremot mindre
känt hur detta förhåller sig vid SpA.
En studie från ACR som Helena presenterade hade jämfört risken för Tbc vid AS,
PsA och SpA och jämfört med den i vanlig
population och i relation till exponering för
TNF-inhibitorer.
– Det var en registerstudie där man jämfört 38,702 patienter med AS, PsA eller SpA
med 200,417 personer från populationen.
Resultatet visade att bionaiva patienter
hade risk jämförbar med den vanliga populationen
– Men patienter exponerade för TNF-inhibitorer hade en 7,5 gånger högre risk.
Dock är den absoluta risken låg.
Helena avslutade sedan med att berätta
om de uppdaterade ASAS/EULAR rekommendationerna från 2011 – som nu även ska
inkorporera axial SpA.
Abatacept och ixekizumab
Tomas Husmark tog över för att rapportera
om psoriasisartrit.
– Det fanns en mängd intressanta postrar,
berättade han.
20
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En sådan beskrev resultaten efter 24 veckor
från en Fas III-studie på abatacept.
– Den omfattade 424 patienter med aktiv
PsA – och 60 % av dessa hade sviktat på
TNF-inhibitorer. Det var ett enkelt upplägg: Abatacept mot placebo.
Resultatet var att 44 % av de anti-TNF
naiva och 36 % av de som misslyckats med
anti-TNF uppnådde ACR 20, jämfört med
22 % av dem som fick placebo.
– Abatacept är alltså ett alternativ värt att
överväga. Men man såg ingen signifikant
förbättring av HAQ, och endast en blygsam
förbättring av huden, sa Tomas.
Ixekizumab är en monoklonal antikropp
som med hög affinitet och specificitet binder till, och neutraliserar, den pro-inflammatoriska cytokinen interleukin-17A (IL17A). Verkningsmekanismen är samma som
för sekukinumab som finns på marknaden
sedan 2016. Data från Fas-III studien SPIRIT efter ett års behandling presenterades
av Tomas. Där hade man två armar med
ixekizumab (varannan vecka respektive
var fjärde, en arm med adalimumab och en
med placebo). Totalt omfattade studien 417
patienter med drygt 100 i var arm.
– Man såg en förbättring i alla parametrar
i alla armar vecka 24 - 52. Ixekizumab var
väl tolererat, med få allvarliga händelser.
Tofacitinib och guselkumab
Den första studien på JAK-hämmare vid
PsA var nästa studie. Det var tofacitinib
som undersökts, och även här ingick en arm
med adalimumab.
– Tofacitinib 10 mg visade signifikant
skillnad mot placebo. Om man svarar på
behandlingen, svarar man tidigt. Efter två
veckor såg man signifikans mot placebo.
Inga problem med säkerhet, rapporterade
biverkningar var övre luftvägsinfektion och
huvudvärk.
Dessutom hade det kommit en late-breaker på tofacitinib där man inkluderat 394
patienter som alla hade det gemensamt att
de tidigare sviktat på minst en TNF-inhibitor.

Tomas Husmark

Christopher Sjöwall

– Det gick ganska bra! Man såg en klar
signifikans gentemot placebo i både ACR
20 och 50 svar.
En helt ny typ av antikropp – ABT122
– som består av en anti-TNFdel och en
anti-IL17del, jämfördes i en studie med
adalimumab och placebo hos patienter som
sviktat på methotrexate..
– Tyvärr såg man inga signifikanta skillnader i effekt mellan ABT 122 och adalimumab förutom ACR 70 svar hos den grupp
som fick högre dos av ABT 122.
Säkerhetsprofilen var acceptabel. Det är
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osäkert om företaget kommer att driva läkemedlet vidare mot bakgrund av dessa resultat, sa Tomas.
Han avslutade sitt axplock med en FasIIa studie på guselkumab, som är en antiIL23 monoklonal antikropp, på patienter
med PsA. Studien var randomiserad, dubbelblindad och placebokontrollerad, och
Tomas visade data efter 24 veckors behandling.
– Redan vecka 4 såg man en signifikant
skillnad mot placebo, som sedan höll i sig.
I sin sammanfattning konstaterade Tomas
att det kommer mycket som är nytt – och
spännande – för behandling av PsA.
Lysosomer hos SLE-patienter
Efter lunch var det dags för Anders Bengtsson och Christopher Sjöwall att sammanfatta vad som sagts om systemisk lupus
erytematosus (SLE) på kongressen i Washington.
– SLE är läkemedelprövningarnas kyrkogård, konstaterade Christopher inledningsvis.
Han inledde med en schematisk bild över
patogenesen. Överst på denna befann sig
autoantigenkällan som leder till att autoimmun sjukdom utvecklas – till trombos, och
vävnadsskada i njurar samt hud.
För att illustrera Christopher påstående,
fortsatte Anders med en förteckning över
Fas-3 studier för SLE. Av totalt åtta, var det
endast två som uppnått sina primära endpoints (båda på belimumab).
– Det pågår ändå mycket, fortsatte
Anders.
– Det är inte alla som utvecklar organskador vid SLE, men för de patienter som
drabbas av organskada finns en ökad dödlighet. Höga doser steroider kan tillskrivas
vissa former av organskador, fortsatte
Christopher.
En av presentationerna på ACR handlade
om att döende celler fungerar som drivers
vid SLE. Hypotesen är att en ofullständig
acidifierering i lysosomerna leder till ökad
aktivitet i interferonsystemet.
– Lysosomer hos SLE-patienter har inte
tillräckligt lågt pH för att degradera immunkomplexen. Omhändertagandet av
immunkomplexen blir därför ofullständigt,
vilket kan leda till en ond cirkel.
– Typ 1 interferonsystemet (IFN)– som
behövs för att försvara oss mot virusinfektioner – är kontinuerligt aktiverat hos
SLE-patienter, tillade Anders.
Problem med följsamhet
De presenterade ett abstrakt om SLE och
graviditet.
– Här har man utnyttjat kunskaperna om
IFN, konstaterade Anders.
Normalt sjunker interferonresponsen
under graviditet.
– Det är helt annorlunda under en SLE22
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graviditet. Det råder en mycket högre nivå
från början, och så sjunker den inte lika
mycket.
I studien hade man undersökt blod från
gravida – både med SLE och friska.
– Man hittade neutrofilsignalerna tidigt
i graviditeten hos dem med SLE. Det kan
vara en markör för dåligt utfall, sa Anders.
En annan studie hade undersökt hydroxyklorokin (HCQ) i blod, mätt med
HPLC-teknik. De fann att 62 % av SLE-patienter i den undersökta kohorten hade
subterapeutiska nivåer av HCQ, trots att
de rapporterat att de var följsamma till sin
behandling. Fyndet innebär att testning av
detta slag, kan ge en mer exakt uppskattning när man ska bedöma patientens följsamhet.
– Låga nivåer av HCQ var associerade
med ökad sjukdomsaktivitet. I svenska kohorter ligger vi mellan 60 och 70 % av följsamhet – så vi har också en del att göra, sa
Christopher.
Bromsar tillverkning av pDC i cellen
Alla typ 1 IFN (IFN-alfa, IFN-beta m.fl.)
medieras av en typ 1 IFN-alfa receptor – IFNAR, fortsatte Anders.
– Det pågår läkemedelsstudier där man
blockerar IFNAR. Ett sådant läkemedel är
anifrolumab, och en Fas IIb studie på 305
patienter med SLE presenterades, och det
var tydliga resultat. Dock var det förbryllande att 300 mg förefaller ha bättre effekt
än 1000 mg.
Plasmacytoida dendritiska celler (pDC)
spelar en stor roll för sjukdomsutvecklingen genom att producera alfainterferon
(IFN-alfa).
Anders förklarade att man även arbetar
med att blockera pDC, och presenterade en
Fas-I studie på detta.
– Det är ett mycket intressant och spännande koncept. Man depleterar inte pDC,
men bromsar tillverkningen i cellen.
Studien demonstrerade säkerhet, tolerabilitet, farmakodynamiska och farmakokinetiska effekter och klinisk effekt hos

Anders Bengtsson

Per-Johan Jakobsson

SLE-patienter med aktiv, kutan sjukdom.
Totalt omfattade den 12 patienter (8 aktiv
dos, 4 placebo) som fick intravenös dos vid
ett tillfälle.
– Resultaten var mycket tydliga, och
övertygade mig i alla fal, sa Anders.
Lovande dat för ny kalcineurinhämmare
Christopher talade om T-celler, och visade
lovande resultat från en Fas-II studie på
voclosporin vid SLE-nefrit.
– De läkemedel vi har idag för denna
sjukdom är otillräckliga, sa han.

POST-ACR

Voclosporin är en ny kalcineurinhämmare
(CNI) med bättre säkerhetsprofil jämfört
med tidigare CNIs. Studien Christopher
presenterade heter AURA, och data är
lovande.
– Det här är en Fas-II studie där man
mötte samtliga endpoints. Fas III är påbörjad, fortsatte han.
Christopher fortsatte med B-celler.
– Där har vi ju belimumab som vi använder. I Washington presenterades flera abstrakt, som i princip bekräftade det vi redan
vet. Men det är bra att det görs på fler håll i
världen – som Kina och Japan – därför det

ger stöd för att belimumab är effektivt.
Han påpekade dock att belimumab
inte är för dem som har de allvarligaste
SLE-manifestationerna – samt att nefrit
och CNS lupus nefrit är ofullständigt studerat i sammanhanget.
– Ett av abstrakten hade 7 års uppföljning, som inte visade några signaler om
ökat antal allvarliga händelser efter långtidsbehandling med belimumab.
Anders hade dock en nyhet att presentera:
Vaccinationer av patienter innan insättning
av belimumab, jämfört med efteråt.
– Konklusionen av studien var: Ja – vi kan

även vaccinera de som har en pågående
belimumab-behandling.
Stor amerikansk prospektiv studie
Studier av immunglobulinnivåer vid SLE
presenterades också.
– I Torontokohorten undersökte man
under lång tid halten av IgG och svåra infektioner. Konklusionen var att lågt IgG och
IgM ökade risken för svåra infektioner, och
även organskador.
Christopher presenterade även ett
svenskt abstrakt som visade att sänkta nivåer av IgM i serum vid SLE är begränsat
till definierade subgrupper.
– Framför allt gruppen som har Sjögrenliknande sjukdom.
När det gäller miljöfaktorer och SLE
har det inte varit något genombrott, konstaterade Anders. Han kunde dock visa på
en mycket stor studie (Nurses Health Study) där man sedan 1976 rekryterat drygt
120,000 sjuksköterskor i USA, och ytterligare nästan lika många 1989, för att skapa
en prospektiv kohort.
– Det är sant prospektiva studier, och
man har undersökt vilka som utvecklar
SLE, och tittar på vad som har hänt innan.
Man kan då se att rökning har stor betydelse, även efter att man justerat för konfounders som alkohol, avslutade Anders.
Frågor
Sista programpunkten blev en diskussion
där alla talare deltog, och publiken ställde
frågor. En av dessa handlade om att Samsung ska komma med en ny biosimilar till
infliximab – är det då en switch att byta till
den?
– Ja, det är det. Frågan är vad som händer
om man fortsätter att switcha, det kan nog
vara så att man tappar någon vid en switch
– vilket kan tala för att man ska vara försiktig med att göra flera switchar, svarade
Carl.
– Ni som representerar riktlinjegruppen i
SRF – hur ser ni på det som publiceras som
abstrakt, frågade Ralph Nisell.
– Det kan inte tillskrivas samma evidens
som det som är publicerat. men finns det
ingen annan information är abstrakten intressanta, svarade Carl.
– Inom SLE finns det inte så mycket publicerat, jämfört med RA. Så vi tar till oss
abstrakt i högre grad, svarade Anders.
– Jättecellsartrit måste in i arbetet – vilka
ska behandlas, hur länge och vem ska behandla. Det är frågor som SRF måste ta tag
i, sa Cecilia Carlens.
Och därmed var en späckad och intressant dag med rapporter från ACR i
Washington 2016 till ända.

Per Lundblad

ReumaBulletinen Nr 116 · 1/2017

23

REGISTERDAGEN

Itembanker - framtidens PROM
Itembanking är på stark frammarsch i
registervärlden. De första itembankerna för patientrapporterade mått beräknas vara på plats under året. Standardisering, uppföljning och kvalitetssäkring
var viktiga teman när Registerdagen
arrangerades av SRF i Stockholm den
25 januari.

D

aniela Di Giuseppe, statistiker med
epidemiologisk kompetens, arbetar
med kvalitetssäkring och utveckling av kvalitetsregistret SRQ. Hon inledde
Registerdagen med att berätta om hur databasen fungerar och om ändamålsenliga
rapportfunktioner för klinisk verksamhetsuppföljning och verksamhetsutveckling.
Med statistisk kompetens, menar hon, går
det snabbare att återkoppla data till verksamheterna på golvet. Ett aktuellt och hett
område är användningen av biosimilarer.
– Med hjälp av SRQ kan vi aktivt övervaka det nya behandlingslandskapet och följa
användningen av biosimilarer i Sverige. Vi
kan också identifiera vilka slags patienter
som står på den nya behandlingen och hur
de svarar an på den jämfört med traditionell behandling. Men det krävs mer data
innan vi kan göra mer djupgående analyser,
säger Daniela Di Giuseppe.
Nytt nätverk
Ulf Lindström, specialist i reumatologi vid
Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, berättade om ett nytt spondartrit-nätverk som nyligen startats; ett förbättringsprojekt för att öka fullständigheten och
kvaliteten på data i kvalitetsregistret.
Ulf Lindström presenterade basal statistik från SRQ.
I dagsläget finns cirka 4 500 registrerade patienter med ankyloserande spondylit,
över 11 000 patienter med psoriasisartrit
samt cirka 4 500 patienter med spondylartrit.
När det gäller behandling med biologiska
läkemedel står cirka 2 400 av patienterna
med AS på behandling med TNF-hämmare.
Jämförande siffror för PsA är cirka 3 600,
och för spondylartrit cirka 2 000 patienter.
– Fler och fler börjar komma in i terapi
med biologisk behandling, men vi ser fortfarande luckor. Om vi tar patienter med
psoriasisartrit som ett exempel så är frågan
om för få står på biologisk behandling. Antagligen hade vi bättre kunnat besvara frågan om vi haft data på alla de som inte får
behandling.
Ulf Lindström underströk att det finns
förbättringspotential i SRQ; för att öka full24
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Daniela Di Giuseppe

Lotta Ljung

Ulf Lindström och Lotta Elkan

Maryam Dastmalchi och Malin Regardt

ständigheten i registret krävs en bättre lokal förankring, det måste också kännas meningsfullt för den som registrerar och det
behöver vara så enkelt som möjligt.
– Vi behöver alla hjälpas åt. Det är också
viktigt att tänka igenom vad vi registrerar
så att vi får de data vi vill ha. Och att det blir
attraktivt även för patienter att registrera,
annars kommer vi inte vidare.

kräver monitorering och uppföljning.
– Vi har nu skapat möjligheter att registrera data vad gäller giktpatienter i SRQ. Den
nya giktmodulen med bland annat klassifikationskriterier är på väg att sjösättas och
liknar den som finns för RA, förutom att det
finns skillnader vad gäller labbvariabler.

Ny giktmodul
Lotta Ljung är specialist i reumatologi och
överläkare vid Norrlands Universitetssjukhus. Hon presenterade en ny giktmodul i
SRQ och det nystartade nätverket för gikt
och giktforskning.
– Det har tidigare funnits ett ganska svalt
intresse för giktpatienter, men nu ökar
forskningsintresset. Vi ser också att antalet
drabbade i befolkningen ökar, handläggningen av dessa patienter är också tidskrävande för oss reumatologer.
Det kommer fler och fler läkemedel som
fungerar för patienter med gikt. Flera av
preparaten är biologiska läkemedel som

Rehabmodulen klar
Malin Regardt, arbetsterapeut och forskare
vid LIME på Karolinska institutet, presenterade rehabmodulen som varit tillgänglig i
SRQ sedan september 2016.
– Det är ett fåtal som använder den, tyvärr. Rehabmodulen finns för alla diagnoser
och det är bara att börja registrera. Berätta
gärna för fysioterapeuter och arbetsterapeuter på era kliniker därhemma att modulen är klar. Vi behöver hjälp att utvärdera
den och det finns även möjligheter att vara
med i den framtida utvecklingen för att få
med även omvårdnadsperspektivet och
samt även andra bedömningsinstrument.
Malin Regardt berättade om de vanligaste rehabiliteringsbehandlingarna inom
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reumatologin i Sverige, och visade även hur
modulen är uppbyggd och hur flödet för registrering ser ut.
– Genom att registrera i modulen får vi
möjlighet att utvärdera rehabilitering ur
ett kliniskt perspektiv, men också ur ett patientperspektiv och i förlängningen också
för forskning.
Myosit i Sverige
Maryam Dastmalchi är specialist i reumatologi och verksam som överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Aikaterini Chatzidionysiou, Johan Askling

Sofia Ernestam

Hon presenterade data om myositpatienter
och samarbetet mellan det svenska kvalitetsregistret SweMyoNET och det internationella registret Euromyositis.
– I dagsläget har vi cirka 600 patienter
registrerade i det svenska registret och cirka 4 500 patienter registrerade i det europeiska. För att export av data ska kunna ske
måste svenska patienter vara inkluderade i
SweMyoNET.
Myosit är samlingsnamnet på en för det
mesta kronisk reumatisk sjukdom som
under sig rymmer tre olika undergrupper:
poly-, dermato- och inklusionskroppsmyosit.
Myositer karakteriseras av muskelsvaghet, nedsatt uthållighet, trötthet och extra
muskulärt engagemang.
– Vi har en studie med målet att identifiera alla patienter med myosit i Sverige,
och även beräkna hur förekomsten varierar
med kön, ålder, län samt typ av myosit.
Maryam Dastmalchi redogjorde även för
några nyheter. Nya formulär har lagts till
och det finns nu möjlighet att registrera
årskontroll direkt i databasen.
– Det ger oss stora möjligheter att plocka
information direkt ur PER.
Omfattande registerforskning
Johan Askling, professor och överläkare på
Karolinska universitetssjukhuset, berättade om ARTIS (AntiReumatisk Terapi i Sverige) och om pågående forskningsprojekt
baserade på data från SRQ kopplat även till
andra registerdatakällor.
ARTIS uppdrag är att inhämta och redovisa behandlings- och biverkningsaspekter
av biologiska läkemedel.
– Vi följer studiers säkerhet, effektivitet
och långtidsutfall vid biologisk behandling
hos patienter med kronisk inflammatorisk
sjukdom, säger Johan Askling.
Johan Askling gav exempel på projekt
inom ramen för ARTIS och redogjorde för
några av de abstracts som skickats in till
EULAR 2017. En av studierna handlar om
hur olika anti TNF-terapier fungerar jäm-

fört med varandra: finns det skillnader och
hur ser i så fall skillnaderna ut?
– Vi följer också upp behandling med
biosimilarer och tittar på effekter och
kostnadseffektivitet. Vi har även tittat på
malignitet och följt upp behandling med
icke-TNF och uppskattat den totala risken
att utveckla tumörsjukdom, säger Johan
Askling.
Aikaterini Chatzidionysiou är läkare och
forskare vid Institutionen för medicin vid
Karolinska institutet. Hon berättade om
NordForsk, ett självständigt nordiskt forskningsorgan under Nordiska Ministerrådet
med uppgift att tydliggöra och förstärka
områden och inriktningar där de nordiska
länderna har särskild styrka.
– Vi behöver stora kohorter baserade på
realdata för att kunna svara på effekt och
säkerhet. Ett vanligt bekymmer vid internationella samarbeten är att patientpopulationerna och behandlingsprotokollen
skiljer sig åt, vilket är ett bekymmer vid insamling av data. I Skandinavien har länderna liknande hälso- och sjukvårdsstrukturer
och nationella register vilket gör det möjligt att slå samman registerdata inom reumatologi, säger Aikaterini Chatzidionysiou.
Målet med NordForsk är att etablera ett
nätverk där länder kan inleda större forskningsprojekt som kan svara på viktiga frågor kring exempelvis användningen av biosimilarer.
– Det finns också ett värde med att koppla informationen till andra datakällor för att
titta på säkerhet och biverkningar. Vi kan
även undersöka olika metoder för datainsamling och dataanalys, samt arbeta för en
harmonisering och standardisering. Det är
väldigt bra att vi har ARTIS i Sverige, men
om vi ska bli större och starkare krävs ett
större samarbete med andra länder, säger
Aikaterini Chatzidionysiou.
ICHOM
Det finns ett stort och växande intresse
världen över för värdebaserad vård och att
börja definiera och mäta internationellt
jämförbara utfallsmått för patienterna.
Sofia Ernestam, reumatolog samt registerhållare för SRQ, berättade om ICHOM,
International Consortium for Health Care
Outcome Measurement. Det är en icke
vinstdrivande organisation som startades
2013 av Karolinska institutet och professor
Michael Porter. Den stöds av många hälsooch sjukvårdsorganisationer och enskilda
sjukhus världen över, i Sverige Region Skåne, Sahlgrenska universitetssjukhuset och
Karolinska universitetssjukhuset
Visionen är att utveckla standardiserade
mätningar inom olika diagnosgrupper.
– Det finns ett stort intresse världen över
för vårt sätt att samla in och strukturera
data, säger Sofia Ernestam.
ICHOM startade 2013 med fyra stora diReumaBulletinen Nr 116 · 1/2017
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agnosgrupper. På bara några månader hade
vetenskapliga företrädare lyckats enas om
globala standards. Grunden för måtten
är patientens situation: graden av hälsa,
symtom, och livskvalitet. Måtten används
i dag världen över av vårdorganisationer,
men även av kvalitetsregister. I Sverige är
det alltfler kvalitetsregister som använder
ICHOM:s mått, exempelvis Swedeheart
och ortopediska register.
Sofia Ernestam sitter med i arbetet för att
utveckla standardiserade sätt för mätning
av utfallsmått inom artrit.
– Hittills är Skåne, Göteborg och Karolinska med i satsningen. Målet är att enas
om vilka sjukdomar som ska vara med och
även hitta standardiserade sätt för att göra
mätningar så att vi kan göra jämförelser
mellan olika sjukhus, och mellan regioner
och länder.
Nya moduler
Annica Nordin, biträdande överläkare på
Reumatologkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset, berättade om SRQ:s nya
modul för systemisk skleros.
– Den finns på plats, men är inte riktigt
färdig. Det går dock utmärkt att använda
den redan nu. Det finns en hel del nyheter,
bland annat finns diagnoskriterier med i

modulen. Utifrån en poängskala räknar systemet ut när kriterierna är uppfyllda för en
diagnos.
Elisabet Svenungsson, reumatolog och
överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, presenterade ett pågående projekt
om SLE och att utveckla en mer användarvänlig modul i SRQ.
Enligt nationella patientregistren finns
det cirka 6 000–8 000 patienter med SLE
i Sverige.
– Prevalensen är 46–85 per 100 000 invånare, men den skiljer sig stort över landet.
Vilket är både intressant och oväntat.
Ett stort utvecklingsarbete pågår för att
förenkla inmatningen av data.

”Vi kan höja ambitionsnivån
och utveckla registret
ytterligare”
I PER-registreringen finns nya tillägg
med kort-SLAQ (patientrapporterad sjukdomsaktivitet samt SLAQ (numerisk skala
från 0–10 som anger allmän sjukdomsaktivitet. I läkarregistreringen har en variabel
lagts till: remission sedan föregående besök.
Elisabet Svenungsson påminde om vikten
av att komma ihåg den kardiovaskulära modulen för dessa patienter. Till sist efterlyste
hon en representant från Norrland som kan
delta i arbetsgruppen för SLE i SRQ.

möjligheter till kvalitetsförbättringar och
forskning.
Det finns en stor spridning över landet i
andel patienter med kort tid till RA-diagnos, menar Carl Turesson.
– Många ligger långt ifrån målnivåerna.
Vi ser även en dålig måluppfyllelse för andelen patienter med snar uppföljning i SRQ
efter terapistart. Här finns en stor förbättringspotential.
Goda nyheter är att täckningsgraden har
ökat och ligger nu på 83,7 procent. Måluppfyllelsen för antalet RA-patienter med biologisk läkemedelsbehandling är också god,
om än med betydande spridning.
– Vi kan nu höja ambitionsnivån och utveckla registret ytterligare genom att starta
registrering av prognostiska faktorer i SRQ.
Frågan är öppen, säger Carl Turesson.
Avslutningsvis slog han ett slag för ett internationellt symposium i Lund den 11 maj:
Cutting Edge Rheumatology Symposium.
Itembanker
Eva-Lill Nilsson är disputerad läkare som
arbetar på QRC i Stockholm, ett nationellt
och regionalt kvalitetsregistercentrum.
Centret arbetar med fyra huvudsakliga områden: registerutveckling, förbättringsarbete, patientsamverkan och forskning.
QRC finansieras och arbetar på uppdrag
av Stockholms läns landsting (SLL), Karolinska Institutet (KI) och Beslutsgruppen
för Nationella kvalitetsregister.
– Vi ger bland annat råd och stöd till register vad gäller patientrapporterade mått
På Registerdagen berättade Eva-Lill
Nilsson om arbetet med implementering
av nationella itembanker i Sverige. Det är
ett nationellt projekt där QRC tillsammans
med fem registercentra arbetar för att standardisera och lösa problem som många register länge brottats med.
Itembanker är databaser som innehåller en stor mängd enkätfrågor. Med hjälp
av dataprogram skräddarsys enkäterna för
varje enskild individ. Det stora antalet gör
det möjligt att täcka in hela hälsospektrat

Carl Turesson

Prognostiska faktorer?
Carl Turesson, professor och överläkare vid
Skånes universitetssjukhus, berättade kort
om kvalitetsindikatorer vid reumatoid artrit, RA, och om vilka resultat som uppnåtts
kopplat till uppsatta mål.
– Några av målen, som utgår från Socialstyrelsens målnivåer, handlar om en tidig
korrekt diagnos inom 20 veckor, likvärdig
vård och behandling över landet, strukturerad uppföljning för en god vård och om

Eva-Lill Nilsson

Kicki Dackhammar , Yvonne Enman och Inger Gjertsson
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samtidigt som man kan fördjupa sig patienters aktuella problem och frågeställningar.
Framtidens PROM
Det finns flera fördelar med moderna itembanker jämfört med äldre enkäter. De blir
inte omoderna. De kan ständigt uppdateras
med nya frågor utan att jämförbarheten
förändras. De är heller inte lika känsliga för
svarsbortfall, vilket underlättar både nationella- och diagnosöverskridande jämförelser.
– Itembanker är framtidens PROM. Det
är ett nytt och modernt sätt att inhämta
information. Patienter slipper besvara en
massa onödiga enkätfrågor och får istället
anpassade frågor utifrån hur de svarat på de
föregående.
En itembank kan innehålla väldigt många
frågor och påståenden, (items). Ett dataprogram individanpassar sedan frågorna
utifrån svaren på föregående frågor, (computerized adaptive testing, CAT). Mätprecisionen är högre jämfört med traditionella
enkäter; det räcker i regel med 4–8 frågor

för att nå önskad mätprecision.
– Nu finns ett avtal om fri användning för
alla nationella kvalitetsregister av EQ-5D.
Även SF-36 i ny modern översättning är fri
att använda och distribueras via Registercentrum sydost, säger Eva-Lill Nilsson.
För närvarande pågår ett omfattande
översättningsarbete och tester av ett urval
av itembanker från det amerikanska itembanksystemet Promis (Patient Reported
Outcomes Measurement Information System). Parallellt pågår ett arbete med att
ta fram den tekniska arkitekturen för de
svenska itembankerna.
– Vi inbjuder kvalitetsregistren att vara
med i det pågående valideringsarbetet. Det
finns stora möjligheter och tillsammans
kan vi också söka medel för vidare utveckling, säger Eva-Lill Nilsson.
Framtidens beslutsstöd
Registerdagen avslutades med en workshop. Richard Grönevall, VD på företaget
Carmona som levererar informationslösningar till kvalitetsregister, berättade om

utvecklingen av framtidens beslutsstöd
kopplade till kvalitetsregister och som i hög
grad förväntas vara självlärande.
– Det är viktigt att beslutsstöden följer
med i den kliniska utvecklingen, att de är
begripliga och kan dra nytta av olika informationskällor som exempelvis sensorer i
mobiltelefoner.
Richard Grönevall redogjorde för SRQ
visualiseringsprojekt. Syftet är att förenkla
och anpassa lösningar utifrån användarnas
behov. Deltagarna på Registerdagen fick
möjlighet att i en work-shop komma med
input och fundera över frågor som: När
fungerar SRQ-registret bäst som kliniskt
beslutsstöd i mötet med patienten och varför? Vad skulle göra SRQ bättre för dig som
vårdgivare? Och vad skulle göra SRQ bättre
för din patient.
Underlagen, menar Rickard Grönevall,
är ett steg på vägen mot att tillsammans utveckla en bättre vård.
Eva Nordin
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Riktlinjedagen öppnar för
diskussioner och synpunkter
Intresset var stort när Svensk Reumatologisk Förening bjöd in till Riktlinjedagen i slutet av januari. Här gavs möjligheter för deltagare att ställa frågor och
diskutera förslagen till de nya uppdaterade riktlinjerna och rekommendationerna.

D

et var fullsatt när Riktlinjedagen
gick av stapeln på Klara Strand konferensanläggning i centrala Stockholm i slutet av januari.
Maria Bokarewa, professor i reumatologi
vid Sahlgrenska akademin, var en av deltagarna.
– Riktlinjedagen fungerar som en knutpunkt. Riktlinjedagen ger en möjlighet för
en värdefull uppdatering av klinisk kunskap och information om vårdnära frågor.
Som forskningsaktiv person uppskattar jag
kontakten med den kliniska vardag som
riktlinjedagen ger. Och dagen hjälper mig
även att hålla balansen i min translationella
forskning och ger en tydlig sikt framåt.
Det finns stora fördelar, menar Carl Turesson, professor i reumatologi vid Skånes
Universitetssjukhus i Malmö, att få in synpunkter från många håll och att förankra
riktlinjerna i föreningen genom diskussionen på Riktlinjedagen.
Arbetsprocessen
Varje års görs uppdateringar av SRF:s riktlinjer. Inom varje diagnosområde arbetar
grupper med att ta fram utkast som sedan
skickas på remiss till SRF:s professorskollegium samt till några utvalda nyckelpersoner. Därefter bearbetas utkasten ytterligare och en ny version skickas till styrelsen,
enhetschefer, deltagarna på Riktlinjedagen
och till professorkollegiet. I slutet av januari hålls sedan Riktlinjedagen då deltagare
får möjlighet att ställa frågor och diskutera
med företrädare för arbetsgrupperna. Därefter görs eventuellt nya omarbetningar
innan ett slutgiltigt beslut tas av SRF:s styrelse i mars.
– Det var en givande dag med goda möjligheter till diskussion om viktiga frågor.
Kvaliteten på flera av riktlinjedokumenten
har förbättrats efter hand. Det ligger ett
mycket omfattande arbete bakom dessa dokument, säger Carl Turesson.
Nya e-hälsotjänster vid rehab
- God vård ska kännetecknas av att den är
individfokuserad, jämlik och säker. Detta är
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Maria Bokarewa

Elisabet Lindqvist

Lennart Jacobsson och Tomas Husmark

Anders Bengtsson
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extra viktigt vid rehabilitering. Vi har också poängterat att trötthet och smärta ofta
kvarstår som problem för våra patienter
trots minskad inflammation och att man i
dessa fall ska överväga insatser av annat
slag än läkemedel, förslagsvis teambedömning och ställningstagande till rehabilitering, säger Elisabet Lindqvist ansvarig för
MoRR-gruppen (Modern Reumarehabilitering).
Inflammatorisk ryggsjukdom & psoriasisartrit
Lennart Jacobsson och Tomas Husmark
redogjorde för förslaget till nya riktlinjer
2017 för inflammatorisk ryggsjukdom och
psoriasisartrit.
Läkemedelssäkerhet
Arbetsgruppen för läkemedelssäkerhet presenterade uppdateringar vad gäller vac-

Arbetsgruppen för läkemedelssäkerhet

cinationer av patienter med reumatisk
sjukdom, provtagning och kontroller vid
antireumatisk terapi, ögonkontroller vid
klorokinterapi, screening för tuberkulos
före behandling med biologiska läkemedel, screening för hepatit B före behandling
med biologiska läkemedel, antibiotikaprofylax vid tandvård hos patienter med reumatisk sjukdom, utsättning av antireumatiska läkemedel vid elektiv reumakirurgi.

Arbetsgruppen, kardiovaskulär prevention

Prevention av kardiovaskulär sjukdom,
Arbetsgruppen för primärprevention kar-

diovaskulär sjukdom presenterade utkastet
till den rekommendation som bör gälla för
2017. Arbetet grundar sig på de nya rekommendationerna för kardiovaskulär prevention som antogs av EULAR i oktober 2016.
– Tidigare utgick man från tio rekommendationer, men nu har man kompletterat dokumentet med tre styrande så kal�lade overriding principles, säger Solveig
Wållberg Jonsson, som tillsammans med
två kollegor från Sverige deltagit i EULARs
arbete.
SLE
Professor Anders Bengtsson höll en kort
genomgång av riktlinjerna för behandling
av SLE.
Graviditet
Karin Hellgren presenterade förslag till nya
rekommendationer avseende läkemedel
och graviditet. Det rör sig alltid om att avväga risker för ökad sjukdomsaktivitet mot
risker för foster och nyfödda. Försiktighetsprincipen gäller.

Mitra Pikwer

Johann Lüning och Louise Hedenstierna

Eva Nordin
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Riktlinjer - nyheter
SAMMANFATTNING av riktlinjegruppernas arbetsmaterial till Riktlinjedagen.
Riktlinjerna skall sedan ytterligare bearbetas för att i mars antas av SRF:s
styrelse
Riktlinjer för läkemedelsbehandling av
Reumatoid artrit (RA)
De uppdaterade riktlinjerna innehåller mer
information om jämförelser mellan TNFhämmare. I en direkt jämförande, randomiserad, dubbelblind studie (EXXELERATE)
var det ingen skillnad i effekt mellan adalimumab och certolizumab. En sammanställning av registerbaserade observationsstudier visar att färre patienter kvarstår under
lång tid på behandling med infliximab jämfört med etanercept.
Vi konstaterar att det vetenskapliga
underlaget när det gäller byte från originalpreparat till biosimilar fortfarande är
mycket begränsat. Data som redovisats i
kongressabstracts beskrivs i riktlinjerna.
Därutöver har det infogats ett nytt avsnitt
med rekommendationer om handläggning
av RA patienter med uttalad smärta i frånvaro av tecken på aktiv inflammation.
Riktlinjer för läkemedelsbehandling av
spondylartriter
Angående axial SPA och PSA var det kanske inte så stora nyheter jfr med förra året
då det däremot var betydande förändringar
som underbyggts av fler studier.
1. Att till pat med AS som sviktar på sin
första TNFi har man 2 olika möjligheter; antingen en andra TNFi eller IL-17
hämmaren Sekukinumab.
2. Att hos PSA patienter som sviktar
på sin första TNFi, man i första hand
har 3 olika möjligheter; antingen en
andra TNFi eller IL-17 hämmaren Sekukinumab eller IL-12/23 hämmaren
Ustekinumab, Som ett ytterligare behandlingsalternativ (senare i behandlingstrappan) fanns dessutom ett alternativ i form av Apremilast.
3. På patienter med betydande besvär av
uveit och aktiv inflammation i rörelseapparaten bör man i första hand välja
en TNFi av antikroppstyp och inte Etanercept.
4. Det finns få utsättningstudier av TNFi
vid axial SPA och PSA, men de data
som finns talar för att utsättning ofta
leder till recidiv vid axial SPA, medan
succesiv och försiktig dosreduktion
kan vara framgångsrikt både vid axial
SPA och PSA när patienten är i remision.
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Riktlinjer för Modern ReumaRehabilitering (MoRR)
Vi har ytterligare poängterat patientens
delaktighet. Lyfter att kvarstående smärta och trötthet bör föranleda teamkontakt
och att man överväger icke farmakologisk
behandling. Vid systemisk skleros kan
strechingövningar för stram hud förbättra
gapförmåga och handfunktion.
Riktlinjer för primärprevention avseende kardiovaskulära riskfaktorer vid reumatisk sjukdom
Uppdaterar riktlinjer för kardiovaskulär

prevention och texter om våra ”reumatologiska läkemedel” och kardiovaskulär risk.
Arbetar på en patientutskrift från kardiovaskulära modulen i SRQ.
Riktlinjer för behandling av SLE med
biologiska läkemedel
I år inga stora förändringar i behandlingsriktlinjer för SLE och texten för det enda
biologiska läkemedlet belimumab kvarstår
helt oförändrat då det inte tillkommit ny
väsentlig information.
I övrigt endast uppdateringar av mindre
omfattning och viss omdisponering till ex-

NYA RIKTLINJER

empel flyttas avsnittet om APS så att det
står sist för att markera att det står för något separat.
Riktlinjer för säker läkemedelsbehandling vid reumatisk sjukdom
Rekommendationen för pneumokockvaccination är förändrad. Det nya vaccinet
Prevenar13®kan användas till våra patienter och vanligtvis ger man först en dos Prevenar13®följt av Pneumovax® efter minst 8
veckor.
I rekommendationen för ögonkontroller
vid behandling med klorokinpreparat betonas vikten av att hålla dosen så låg som
möjligt (riktmärke < 5 mg/kg/d av hydroxyklorokin och <2.3 mg/kg/d av klorokinfosfat) för att minska risken för retinopati.
I dokumentet om antibiotikaprofylax vid
tandvård finns ett tillägg om att profylax
kan övervägas till vissa patienter med ökad
risk för endokardit och att det är patientens
kardiolog som har ansvar för beslut om detta. Förslag till övriga rekommendationer
för 2017 (screening för tuberkulos, hepatit
B, kontrollprovtagning) kvarstår väsentligen oförändrade.
Biosimilarer
I det uppdaterade policydokumentet har

vi integrerat den nyvunna kunskapen från
NorSwitch-studien. Samtidigt understryks
vikten av att medicinsk indikation ska väga
tyngst, dvs. att behandlande läkare även
fortsatt ska ha möjlighet att välja det preparat som har bäst chans att fungera effektivt
och säkert för patienten. Vid switch från referensläkemedel till biosimilarpreparat bör
patienten informeras muntligt. Dokumentet tar även höjd för s.k. ”multipel switchning”.
Rekommendationer avseende anti-inflammatorisk och immunmodulerande
behandling i samband med graviditet
och amning
1. De uppdaterade riktlinjerna innehåller en justering avseende TNF blockad
under graviditet, nu med rekommendationen att vid stark klinisk indikation kan fortsatt behandling med Certolizumab eller Etanerecpt övervägas
genom hela graviditeten. För TNF
blockad och amning är säkerhetsdata
begränsad, men bäst avseende Infliximab, nu med tillägg av Certolizumab
baserat på en nyligen publicerad studie
av 17 ammande kvinnor där Certolizumab inte alls, eller i mycket liten utsträckning, kunde påvisas i bröstmjölk.

2.

3.

En ytterligare justering är att amning
under Azatioprin kan övervägas om
klinsk klar indikation finns för behandling.
Kolkicin finns idag i FASS och uppges
där vara kontraindicerat under graviditet och amning. I riktlinjedokumentet kvarstår dock vår tidigare rekommendation om att Kolkicin behandling kan fortgå under graviditet
och amning. Detta baseras på tämligen
omfattande klinisk data som inte har
kunnat påvisa några teratogena risker
eller avvikande graviditetsutfall kopplat till behandling.

Registermodul SLE
Förenklad och uppdaterad version av SLESRQ registret, kommer förhoppningsvis i
bruk under våren 2017.
Arbetar på en ny PER registrering i SLESRQ registret som ska hjälpa till skatta
sjukdomsaktivitet och organ engagemang.

Per-Johan Jakobsson
Vetenskaplig sekreterare
per-johan.jakobsson@ki.se

www.RAforum2017.com
www.RAforum2017.com

Product/Service Information
Stockholm

Aula Medica, KI

More information will follow continuously

International forum for RA
(IFRA)
Welcome to an international
meeting focused on Rheumatoid
Arthritis



We intend to allow participation without
conference fee



Recommendations for accommodation in
different price classes will be made available on
the web page



Stipend programs are planned and will be
announced during spring of 2017; special
efforts will be made to attract young scientists/
clinicians from Asia as well as other parts of the
world



Time for submission of abstracts and early registration is planned to June 2017.

Time: Saturday September 23d –
Tuesday September 26th 2017
Venue: Aula Medica, Karolinska Institutet,
Stockholm, Sweden
Organizers: Rheumatology Karolinska (main responsible prof Lars Klareskog) together with
co-organizers prof Zhanguo Li, (Beijing) and prof Kazuhiko Yamamoto (Tokyo) in collaboration
with an international advisory board and a local organizing committee

Welcome!
Further inquiries, mail to: info@raforum2017.com
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PROTOKOLL · SRFs Föreningsmöte

Protokoll Föreningsmöte SRF
Stockholm 2017-01-25
§ 1 Godkännande av kallelse och
dagordning
- Dagordningen godkändes.
§ 2 Val av mötesordförande och protokollskrivare
Cecilia Carlens valdes till mötesordförande, Marcus Rehnberg valdes till protokollskrivare
§ 3 Val av justeringsmän
Jehns Christian Martineus och Sara Bucher
väljs till att justera protokollet.
§ 4 Godkännande SRFs årsrberättelse 2016
Cecilia Carlens sammanfattar årsberättelsen, årsberättelsen godkänns.
§ 5 Adjungering till SRFs styrelse av tf facklig sekreterare
Carl Turesson redovisar valberedningens
förslag, att John Svensson adjungeras fram
till årsmöte i september. Föreningsmötet
uttrycker sitt bifall. Styrelsen fattar formellt beslut på styrelsemöte 27 januari.
§ 6 SRF 70 år – summering av firandet
Gerd-Marie Alenius sammanfattar firandet som pågått under året 2016 med bland
annat jubileumsföreläsning och middag i
januari, och med bokrelease under Reumaveckan i Umeå.
§ 7 Reumadagarna i Västerås 2017 (v 37),
13-15 september
Gerd-Marie Alenius informerar om arbetet
med programmet. Bland annat kortas programmet med en dag, och några omflyttningar sker jämfört med tidigare år.
Ordinarie program börjar vid onsdag lunch,
med tanken att onsdag förmiddag kan användas till exempelvis pre-courses och möten. Namnbyte görs tillbaka till Reumadagarna i och med förkortningen.
§ 8 Svenska Läkaresällskapet ”Framtidens
Medicin & Hälsa”, 14-15 november 2017
Cecilia Carlens informerar om ”framtidens
Medicin & Hälsa” som ersätter Medicinska
riksttämman.
SRF har inte fått någon förfrågan om deltagande/engagemang.
SRF tar kontakt med SLS och frågar om
det är tänkt att sektionerna ska engageras.
Mötet krockar i tid med kvalitetsdagarna
i Göteborg.
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§ 9 Post-ACR och utvecklingsdagen 2016
och planering för 2017
Katarina Almehed informerar om upplägget för utvecklingsdagen.
Cecilia Carlens informerar om Dagens
Medicins utvärderingsenkät där post-ACR
fått goda betyg, och deltagandet var högt.
Preliminärt datum för post-ACR 2017 är
1 december (och utvecklingsdagen hålls dagen innan, 30 november)
§ 10 RULe-2 2017
Gerd-Marie Alenius informerar om jobbet
med RULe 2017, planeringen är i stort sett
klar, första modulen 8-10 februari.
§ 11 Expertnätverk kliniska prövningar
Cecilia Carlens informerar om Vetenskapsrådets satsning på kliniska prövningar där
SRF fått frågan om att ingå i ett pilotprojekt. SRF har fått en enkät som ska lämnas
in sista januari, och som besvaras av SRFs
vetenskaplige sekreterare i samråd med
styrelse och professorskollegium.
Diskussioner om Vetenskapsrådets tänkta upplägg, och SRFs behov och önskemål.
§ 12 Utbildningsfrågor – Socialstyrelsens
SK-kurs enkät
Katarina Almehed informerar om enkäter
som skickats ut från Socialstyrelsen, om
prioritering av SK-kurser och finansiering.
§ 13 Almedalen 2017
Cecilia Carlens informerar om att styrelsen
planerar att åka till Almedalen även 2017.
Diskussioner om upplägg, om tänkbara
samarbeten och ämnen.

§ 14 Övriga frågor
a) SRFs kassör Elisabet Lindqvist önskar
tydligare information om vad det gäller
och vem som är kontaktperson när arbetsgrupper skickar in utläggskvitton och när
bokningar (till exempel vis SLS) görs med
fakturering till SLS.
b) Elisabet Lindqvist Informerar om fakturor för medlemsavgift 2016 som skickades
ut sent, både från SRF och Läkarförbundet,
samt uppmuntrade till alla medlemmar att
logga in för att se över sina kontaktuppgifter.
c) Sofia Ernestam informerar om Läkartidningssymposium 19 april: Reumatologi i
primärvård. Hon tar gärna emot förslag på
namn som kan delta.
d) Lars Klareskog informerar om att ny
”Lärobok i reumatologi” på gång, och lämnas in till studentlitteratur om fyra veckor
med förhoppning om distribution under
Reumadagarna i Västerås.
e) Cecilia Carlens riktar ett tack till Sofia
Ernestam som kommer att avgå som registerhållare. Annonsering om ny registerhållare kommer inom kort.
f ) Cecilia Carlens uttrycker sin oro för
SLLs planer för vårdval reumatologi, och
vill därför ha mötets stöd för att driva frågan tillsammans med bland andra Reumatikerförbundet. Mötet bifaller önskan. Diskussioner om tänkbara strategiska åtgärder.
§ 15 SRF Årsmöte 2017
Hålls under reumadagarna i Västerås, torsdag 14 september.
§ 16 Mötet avslutas

NATIONELLA ST-DAGARNA · Inbjudan

Välkommen till

Nationella ST-dagarna
18-19 maj 2017
Välkomna till årets nationella ST dagar i Reumatologi
som i år är i Stockholm! Vi kommer vara på
Rönneberga Konferens på Lidingö www.ronneberga.se

Kostnad
600 kr för medlemmar i SRF och för övriga 2600 kr.
Anmälan
Till pernilla.beckman@sll.se så snart som möjligt men senast 170326 för vår planering. Därefter får ni en bekräftelse
via mail med begäran om definitiv anmälan och i samband
med det betalning.

Föreläsare är Aleksandra Antovic spec läkare och docent,
Elisabet Svenungsson, ÖL, professor, Maryam Dastmalchi,
ÖL, Ingrid Lundberg ÖL, professor, Helene Alexandersson, sjukgymnast, docent samtliga på Reumatologkliniken
på Karolinska samt Dr Maryam Fathi från lungkliniken på
Karolinska.
Välkomna!

Preliminärt program
Torsdag 18/5
12.00-12.30 Samling och introduktion Inga-Lill Engvall
12.30-13.15 Lunch
13.15-14.00 Föreläsning APS inklusive katastrofalt APS
14.00-14.15 Bensträckare
14.15-15.00 Föreläsning APS och graviditet
15.00-15.30 Fika
15.00-17.00 Fall diskussioner
19.00
Middag

Inga-Lill Engvall
Regional ST-studierektor Stockholm
Cecilia Carlens
verksamhetschef Reumatologklinken
Karolinska universitetssjukhuset

Fredag 19/5
07.00-08.00 Frukost
08.30-9.15 Föreläsning myosit utredning, myositspecifika
antikroppar
9.15-10.00 Föreläsning myosit differentialdiagnostik,
behandling
10.00-10.30 Fika
10.30-11.15 Träning vid myosit
11.15-12.00 Praktiska övningar, myositstatus
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Myosit och lungengagemang
14.00-14.30 Avslut
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SWEDISH IMAGING Summit · Umeå

Swedish Imaging Summit

V

i önskar bjuda in dig till Swedish
Imaging Summit den 27 april 2017
på Kulturverket, Umeå. Mötet arrangeras av Svensk Reumatologisk Förenings bildundersökningsgrupp med stöd av
AbbVie.
Under fyra år genomfördes Nordic Imaging Summit (NIS) där de fyra skandinaviska länderna turades om att vara värd för
mötet. Idén med NIS var att radiologer och
reumatologer tillsammans skulle diskutera
hur moderna bildundersökningsmetoder
kan användas för diagnos och uppföljning
av reumatiska sjukdomar. Dessa möten var
mycket uppskattade och hade över 100 deltagare varje år. Pga ändrade villkor för samarbetet med industrin blev det ingen fortsättning på dessa möten.
Vi fick möjlighet att nationellt fortsätta
dessa möten med reumatologer och radiologer med samma ambition som NIS, genom Swedish Imaging Summit (SIS) 2015
och 2016.

Vi bjuder nu in dig till vårt tredje nationella
möte den 27 april 2017, denna gång i Umeå.
I fokus står denna gång diagnos och uppföljning av ankyloserande spondylos med
hjälp av MR och ultraljud. Under detta endagsmöte har vi föreläsningar av Hilde Berner-Hammer, Maria Antoinette D´Agostino
och Mikkel Östergaard samt work-shops.
Under den praktiska delen får man möjligheten att prova ultraljudets fördelar i den
kliniska vardagen samt bedöma MR-bilder.
Vi kommer också att ha utrymme för diskussioner.
I enlighet med avtalet mellan SKL och
Läkemedelsindustrin och Läkemedelsindustrins etiska regelverk, kapitel 2 artikel
4b, stödjer AbbVie AB Svensk Reumatologisk Förenings utbildningsmöte.
Resa bokas och betalas av deltagaren
själv.
AbbVie AB kommer under dessa dagar
att ha produktutställning utanför möteslokalen. För vår fortsatta planering ber vi dig

fylla i bifogat svarskort snarast, sista svarsdatum är 24 mars 2017. Först till kvarn principen gäller, max antal deltagare är 40, minimi antal deltagare 20 st. Kom ihåg att ni
själv måste ha er huvudmans godkännande.
Anmälan är bindande efter bekräftelse.
Vi hoppas att du tycker programmet låter
intressant och att vi får hälsa dig välkommen på mötet.
Vid frågor kring mötet är du välkommen att kontakta:
•
Michael Ziegelasch, US Linköping,
070-385 39 09, michael.ziegelasch@
regionostergotland.se
•
Kristina Forslind, Helsingborgs lasarett/Universitetet Lund, 070-574 75 90,
kforslind@hotmail.com
Sofia Johansson, 0706-359801, sofia.
•
johansson@abbvie.com
Michael, Kristina och Sofia

27 april 2017

Plats: P5 Event och Konferens · Storgatan 46

Program
09:30-10:00
Registrering, Kaffe
10:00-10:45
Overview over enthesitis related diseases		
		Hilde Berner-Hammer
10:50-11:35
Ultrasound for assessing enthesitis in
		
spondylarthritis, Maria Antoinette D´Agostino
Diagnosis of ankylosing spondylitis and axial 		
11:40-12:30
		
spondyloarthritis: Clinical definitions, and the 		
		
utility of MRI of sacroiliac joints and spine.		
		Mikkel Östergaard
12:30-13:30
Lunch
13:30-14:15
Praktiska övningar MRI: Interactive
		
assessment of MRIs of sacroiliac joints and 		
		
spine, Mikkel Östergaard
Praktiska övningar ultraljud 1, Gruppövningar
14:15-15:00
15:00-15:30
Kaffe
Praktiska övningar ultraljud 2, Gruppövningar
15.30- 16.15
16.15-17.00
Praktiska övningar ultraljud 3, Gruppövningar
17:00- 		
Paneldiskussion, utvärderingdformulär,
		avslutning
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Praktiska övningar ultraljud:
Hilde Berner-Hammer, Maria Antoinette
D´Agostino, Michael Ziegelasch
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NYTT FRÅN SRQ · Registerhållare sökes

Registerhållare sökes till SRQ
Svensk Reumatologisk Förening (SRF)
söker en registerhållare till vårt nationella kvalitetsregister (SRQ). Du är specialist i reumatologi eller innehar ett STblock i reumatologi.

D

u bör vara utåtriktad, strategisk, initiativrik, ha administrativ kompetens och vana av självständigt arbete. Mycket god samarbetsförmåga är ett
krav. Forskningskompetens liksom tidigare
erfarenhet av registerarbete är meriterande.

För mer information om tjänsten kontakta
Cecilia Carlens och gärna nuvarande registerhållare Sofia Ernestam, sofia.ernestam@sll.se.
Förutom CV skriv även ett kort personligt brev där det framkommer varför just
du söker denna tjänst. Tillträde 1 april 2017
eller enligt överenskommelse.
Cecilia Carlens

Registerhållaren ska:
•
vara huvudansvarig för registrets utveckling och drift
•
vara väl förankrad i professionen och
ha specialistföreningen bakom sig.
•
ha ingående kunskaper om registrets
innehåll, funktionalitet och resultat
och kunna företräda registret i olika sammanhang lokalt och nationellt
(och i vissa fall internationellt), exempelvis i kontakterna med registercentra och med Sveriges Kommuner och
Landsting.
•
vara orienterad i de regelverk som
finns inom kvalitetsregisterområdet.
Din ansökan skickas till Cecilia Carlens
cecilia.carlens@sll.se, ordförande i SRF, senast 15 mars.

POTTHOLZT · Tomas Weitoft

ReumaBulletinen Nr 116 · 1/2017

35

Fig 1

Fig 2

IDOS HISTORIA · Reumatologin i Östergötland

Fig 1

Reumatologin i Östergötland
Östergötlands Länslasarett grundades
i Linköping 1777. När Sveriges landsting inrättades 1862 fanns fyra lasarett
i Östergötland; i Norrköping, Söderköping, Linköping och Vadstena och några år senare även i Finspång och Kisa.
1895 invigdes det nya Länslasarettet,
som från 1929 benämsndes Centrallasarettet i Linköping. 1930 innefattades
även epidemisjukhuset, tuberkulospaviljongen och barnsjukhuset.

N

ils Egelius var Östergötlands förste
reumatolog. Liksom många andra
pionjärer på fältet, var han utbildad
i Stockholm. 1956 flyttade han till Finspång
och tjänstgjorde som internmedicinare där
och på Linköpings lasarett, som från 1960
benämndes Regionsjukhuset i Linköping
(RiL).
Moderna tider
1965 fattades beslut om att förlägga läkarutbildning och flera tekniska utbildningar till
Linköping och 1969 togs de första medicine kandidaterna emot efter två års studier i
Uppsala (”Uppsala-Linköpingslinjen”).
Samma år inrättades den första läkartjänsten med specifik inriktning på reumatologi och Ragnar Ericsson (fig 1) anställdes
för att etablera denna disciplin på medicinkliniken/RiL. Liksom Nils Egelius, var
Ragnar en import från Stockholm. Han fick
disponera lokaler i ”Garnisonssjukhuset”
där poliklinisk mottagning och inneliggande rehabilitering bedrevs.
1970 etablerades formellt Linköpings
högskola med teknisk, medicinsk och filosofisk fakultet. Samma år lämnade Frank
Wollheim tjänsten hos Jan Waldenström
på Malmö Allmänna Sjukhus (MAS) för
att tillträda en tjänst som klinisk lärare
med placering på medicinkliniken/RiL.
Vid årsskiftet 1972/73 återvände han till
Skåne och tillträdde där den första tjänsten som reumatolog på MAS. I Linköping
övertog Folke Lindström (fig 2) tjänsten
som klinisk lärare, även han med bakgrund som adept till Jan Waldenström.
Frank och Folke var båda akademiskt meriterade, såväl från Malmö/Lund hos Jan
Waldenström som från University of Minnesota hos Ralph Williams.
Med Ragnar som ansvarig för artrit &
reumatologisk rehabilitering och Folke
som ambassadör för inflammatoriska systemsjukdomar, var den reumatologiska
verksamheten i Linköping väl representerad om än i mycket litet format med
dagens mått mätt. Flera läkare från medi-
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Fig 2

Fig 3
Fig 1. Ragnar Ericsson (1925-

Fig 2. Folke Lindström (1927-2013)

cinkliniken/RiL och från andra landsändar och grannländer passerade revy på
reumatologen och några stannade under
längre perioder. 1977 indelades medicinkliniken formellt i olika sektioner och Folke Lindström utnämndes då till chef för
reumatologi-sektionen. Året därpå kom
Gunnar Havermark till Norrköping för att

”Reumatologen läggs ner. Det
är en fråga om liv och död. Ett
fasansfullt förslag”
tjänstgöra som reumatolog på medicinkliniken vid Norrköpings lasarett.
Folke var handledare i Lars Sköldstams
doktorandprojekt, som 1982 resulterade i
en avhandling med rubriken ”Studies on
rheumatoid arthritis with reference to
fasting and suppressor-cell function”.
Några månader tidigare hade den dåvarande doktoranden, tillika författaren
till detta kapitel, försvarat sin djurexperimentella avhandling om antigenupptag över tarmen och eliminering av antigen-antikroppskomplex från blodbanan.
Hans nyvunna insikter på fältet ledde
till beslutet att utbildas till reumatolog i
Linköping hos Folke, Ragnar, Ann Bengtsson och Birgir Arge.
Märkesåret 1986
Östgöta Correspondentens rubrik ”Jag vill
helst slippa stänga reumatologen” den 17/4
1986 (fig 3) väckte bestörtning både bland
oss som arbetade med reumatologi och
bland medlemmarna i den lokala patientföreningen. Det ledde till stort engagemang
med insändare, artiklar och debattinlägg i

Fig 3. Tidningsklipp Östgöra Correspondenten 1986-04-17

Corren: ”Reumatologen läggs ner? Fråga
om liv och död”; ”Förslaget är fasansfullt”;
”Satsa på reumatologin”. Det hela visade
sig vara en storm i ett vattenglas, men fick
stor betydelse för reumatologins fortsatta utveckling i Linköping fr.a. tack vare en
nyvaknad och målmedveten utåtriktad positionering av reumatologin i Östergötland.
1986 var också året då Uppsala/Linköpings-axeln upphörde. I Linköping hade
vi nu en självständig medicinsk fakultet (då kallad ”Hälsouniversitetet”) med
fullständig läkarutbildning. Undervisningsformen grundandes till stor del på
problembaserat lärande (PBL) med influenser från McMaster University i Toronto
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och Limburg-universitetet i Maastricht.
Till många belackares förvåning, blev
konceptet en stor succé och undervisningsformen har så småningom kommit
att påverka upplägget av läkarutbildningen vid alla Sveriges medicinska lärosäten.
Epitetet ”Hälsouniversitetet” har nyligen
ändrats till ”Medicinska fakulteten vid
Linköpings universitet” - tack för det!
Ann Bengtsson, doktorand hos ”muskelgurun” Karl Gösta Henriksson (”KG”),
försvarade sin pionjäravhandling om fibromyalgi 1986.
Universitetssjukhuset i Linköping (US)
1992 - radikalt ändrade klinikstrukturer
Av många anledningar blev också 1992 ett
viktigt märkesår. I Linköping var thoraxkirurgi då en nyetablerad specialitet. Den
nya thoraxkliniken förenades med kardiologi och klinisk fysiologi i en konstellation
kallad ”Hjärtcentrum”. Detta blev en omvälvande tid då internmedicinska och kirurgiska discipliner knoppades av för att
förenas i flera nya specialistkliniker, t.ex.
”mag-tarm kliniken” (medicin & kirurgi),
”endokrin-kliniken” (medicin & kirurgi),
etc. Som den sista i raden av fem specialistsektioner lämnade reumatologin medicinkliniken när den nya och självständiga
”reuma-kliniken” etablerades den 1/7 1992.
Undertecknad tillträdde som verksamhets-

Fig 4

Fig 4. Några personer i reumateamet i Linköping 2016. Från vän nedersta raden. Karin
Sjöstedt (verksamhetschef), Claudia Jacobs
(läkare), Elsa Hermansson (läkare), Michael
Ziegelasch (läkare), rad 2: Anna Ighe Rahmqvist (läkare), Martina Frodlund (läkare),
Thomas Skogh (läkare), Asimina Dremetsika
(läkare), översta raden: Danijel O’Rourke (läkare), Tor Moberg (vik. läkare), Ilia Quirjazo
(läkare) och Per Eriksson (läkare).
(Foto Karin Alvehus.)

chef och innehade denna post under de följande sju åren.
Initialt fusionerades reumatologi med
reuma-ortopedi och reumatologisk rehabilitering (fysioterapi, arbetsterapi
och kuratorsverksamhet) i gemensamma
lokaler och med tillhörighet till konstellationen ”inflammationsmedicinskt centrum” (tillsammans med enheterna för
njurmedicin, klinisk mikrobiologi och
klinisk immunologi & transfusions-medicin). Ortopederna på reumakliniken återgick redan efter några år till Ortopediska
kliniken. Numera tillhör Reumatologin
centrumbildningen ”Hjärt- och medicincentrum” tillsammans med ytterligare 13
kliniker.
Som första sjukhus i landet, ändrades
1992 beteckningen från ”RiL” till ”US”,
d.v.s. ”Universitetssjukhuset i Linköping”. Alla svenska sjukhus i universitetsstäder med läkarutbildning har följt
exemplet och infört beteckningen till
”Universitetssjukhus”.
På 90-talet bedrevs den reumatologiska
verksamheten i Norrköping av Ethel Nilsson och Gregory Cichulski. Blivande och
specialistkompetenta reumatologer verksamma på Reuma-kliniken under denna
period var: Ann Bengtsson, Jan Cedergren, Lars Cöster, Per Eriksson, Tomas
Grymer , Elsa Hermansson, Kristin Holstad, Marianne Larsson, Henning Locht,
Åsa Reckner-Olsson, Thomas Skogh och
Michael Ziegelasch.
Efter sekelskiftet koncentrerades all
specialistreumatologi i länet till Linköping, mitt i Östergötland. Detta innebar
alltså att Norrköpings reumatologer flyttade sin verksamhet till kliniken på Universitetssjukhuset.
Klinisk & akademisk reumatologi hand
i hand
Klinisk undervisning i reumatologi har förstås bedrivits alltsedan LiU var ungt, huvudsakligen som katedrala föreläsningar,
kliniska placeringar inom ramen för ”verksamhetsförlagd undervisning” och sedan
1986 med PBL i basgrupper.
De framtidsvisioner vi preciserade 1995
betonade vikten av att formellt etablera
reumatologi som en akademisk enhet vid
LiU. Samma år lade vi grunden till vårt
prospektiva multicenter-projekt ”Tidiga
Insatser vid RA” (TIRA-1), som sjösattes
1996. Förutom reumatologer, deltog arbetsterapeuter och sjukgymnaster i planering och genomförande av detta projekt. Östgöta-reumatologin, tillsammans
med övriga kliniska reumatologenheter
i Sydöstra sjukvårdsregionen (Oskarshamn, Kalmar, Västervik och Jönköping)
och klinikerna i Eskilstuna & Örebro startade då vårt multiprofessionella projekt
för strukturerad klinisk handläggning

och uppföljning av patienter med nydebuterad RA inklusive uppgifter om livsstil
och exponeringsfaktorer, sjukvårdskostnader och en biobank för genetiska och
serologiska analyser. Under drygt 2 år rekryterades patienter, som följdes över en
10-årsperiod.
Ragnar Ericsson inledde 1995 med fermitet frågan om att inrätta en professur
i reumatologi vid LiU. Han var då pensionär sedan några år och ordförande i
den lokala patientföreningen. Efter täta
kontakter såväl med universitets- som
landstings-ledningen i Östergötland och
med Reumatikerförbundet, inrättades
1999 en adjungerad professur i reumatologi i Linköping. Undertecknad sökte och
fick tjänsten och Ann Bengtsson övertog
posten som klinikchef/verksamhetschef.
Hon fortsatte konstruktivt och framgångsrikt att utveckla och expandera den
kliniska reumatologin parallellt med ökat
utrymme för utvidgade kliniska forskningsinsatser.
TIRA-projektet innebar att nya rutiner
etablerades för strukturerad handläggning av patienter med nydebuterad RA och
att en omfattande databas etablerades.
Under denna 10-årsperiod skedde stora
omvälvningar inom reumatologin. Dels
tack vare upptäckten av antikroppar mot
citrullinerade proteiner och deras diagnostiska, prognostiska och etio-patogenetiska implikationer och dels tack vare
nya principer för tidigt insatt traditionell
farmakoterapi och inte minst genom introduktionen av nya biologiska läkemedel.
10 år efter TIRA-start påbörjade vi en
ny prospektiv studie (TIRA-2), väsentligen med samma upplägg som ”TIRA1” – denna gång utan Örebro, men med
medverkan från Falun. TIRA-1 materialet fungerar som ”historisk referens” till
TIRA-2.
2014 övertogs klinikchefskapet av Karin Sjöstedt, som med stor skicklighet och
professionalism leder Reumatologiska kliniken vidare tillsammans Jan Cedergren
som medicinskt ansvarig läkare (fig 4).
Thomas Skogh
Tabell 1
Nuvarande Läkarbemanning (2016)
Specialister i reumatologi:
Jan Cedergren
•
•
Asimina Dremetska
•
Per Eriksson
•
Martina Frodlund
•
Elsa Hermansson
•
Anna Ighe Ramqvist
•
Claudia Jacobs
•
Alf Kastbom
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nikolaos Marketos
Ilia Qirjazo
Åsa Reckner Olsson
Christopher Sjöwall
Thomas Skogh
Michael Ziegelasch
Icke specialister
Ingo Lang
Anna Nilsson
Danijel O’Rourke

Tabell 2
Pågående forskningsprojekt:
•
TIRA-projekten, som i år firar sitt
20-årsjubileum, leds av Thomas Skogh
& Alf Kastbom (reumatologer) och
Ingrid Thyberg & Mathilda Björk (arbetsterapeuter).
•
KLURING (kliniskt lupusregister
i nordöstra Götaland) som drivs av
Christopher Sjöwall, inkl. praktiskt
taget samtliga vuxna östgöta-patienter
(strax under 300) med SLE-diagnos.
•
TIRx (”X-tra tidiga insatser vid debuterande/nydebuterad RA), som leds av
Alf Kastbom & Thomas Skogh.
•
Djurexperimentella artritprojekt leds
av Mattias Magnusson (biolog) med
bas på vårt forsknings-lab AIR (Autoimmunitet och Immune-Reglering).
På denna plattform finns seniora forskare, post-docs och doktorander.
Utöver projekt inriktade på artrit och SLE
är vi involverade i projekt om inflammasom-relaterade inflammatoriska sjukdomar
(Per Eriksson, Alf Kastbom), systemiska
vaskuliter (Per Eriksson) och fibromyalgi
(Ann Bengtsson). Helt nyligen har Elisabet
Welin-Henriksson (forskare och sjuksköterska och tidigare verksam på Karolinska)
anställts som sjuksköterska på reumatologen kombinerat med ett universitetslektorat på LiU.

Fig 5. Thomas Skogh
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Tabell 3
Sammanställning av tidigare och pågående
avhandlingsprojekt.
Avhandlingar
Utöver Lars Sköldstams och Ann Bengtssons avhandlingar, hade vi ytterligare tre
disputationer kopplade till reumatologen
före sekelskiftet:
•
Elisabeth Peen 1995: Lactoferrin and
anti-lactoferrin antibodies (Linköping/
Bergen)
•
Anders G Johansson 1995: Elimination
of circulating IgG- and IgA immune
complexes
•
Per Eriksson 1996: Renal disease in primary Sjögren’s syndrome
Under 2000-talet har vi hittills haft 12 disputationer:
•
Maria Söderlin ”A population-based
study on early arthritis in southern
Sweden”
•
Åsa Reckner Olsson ”Occupational and
environmental aspects on the aetiology
of RA”
•
Ingrid Thyberg ”Disease and disability
in early RA”
•
Christopher Sjöwall ”CRP and antiCRP antibodies in SLE”
•
Eva Hallert ”Disease activity, function
and costs in early RA”
•
Jan Cedergren ”Radical aspects on
arthritis”
•
Alf Kastbom ”Autoantibodies and genetic variation in eary RA (TIRA)”
•
Mathilda Björk ”Aspects of disability in
early RA ”
•
Daniel Kanmert ”Structure and interactions of human IgG-Fc”
•
Örjan Dahlström ”Focus on chronic disease through different lenses of expertise.”
•
Helena Enocsson ”Biomarkers and

•
•

medicators in systemic lupus erythematosus”
Anna Svärd ”Circulating and mucosal
antibodies in RA”
Jaya Parkash Chalise ”Immune tolerance by interferon-α in experimental
arthritis”

Pågående doktorandprojekt:
•
Sudeep Narendra, djurexperimentellt
artritprojekt
•
Lina Wirestam SLE-projket baserat på
”KLURING”
•
Michael Ziegelasch TIRx-projektet:
prospektiv uppföljning av pre-RA
•
Per Lewander ”COMPis projektet”
( juvenil idiopatisk artrit)
•
Martina Frodlund SLE-projekt baserat
på ”KLURING”
•
Karin Roos RA-projekt inom ramen
för TIRA
Nuvarande forskningsledare (2016)
•
Thomas Skogh prof. (reumatolog)
•
Christopher Sjöwall doc., bitr. universitetslektor (reumatolog)
•
Alf Kastbom doc. reumatolog
•
Per Eriksson doc., reumatolog
•
Elisabet Welin Henriksson universitetslektor/sjuksköterska
•
Ingrid Thyberg bitr. universitetslektor
(arbetsterapeut)
•
Mathilda Björk bitr. professor (arbetsterapeut)
•
Jonas Wetterö doc., 1:e foing (biolog)
•
Klara Martinsson doc., 1:e foing (biolog)
•
Mattias Magnusson univ.lektor (biolog)
Källor
•
Skogh T. Månadens Reumaenhet. Reumatologi på Universitetssjukhuset i
Linköping. Reumabulletinen; 2016 (Nr
1): 42-43.
•
Lasarettets och Universitetssjukhusets
historia, se www.linkopingshistoria.
se/1700-1850/1700-1780
Om författaren (fig 5)
Thomas Skogh (f. 31 augusti 1952) är uppväxt i Uppsala (1952-1964) och Gävle (19641971). Gymnasieexamen 1971; Medicinstudier i Uppsala (1972-73) och Linköping
1974-1977.
Doktorand (med.mikrobiologi) Linköping
1978-82. Med.Dr. 1982; Docent 1986; Klinikchef på reumatologen, Linköping 19921999. Adj. professor i reumatologi 19992003; Professor vid Örebro universitet
2004. Sedan 2005 professor i reumatologi
vid Linköpings universitet. Fängslades tidigt av immunologi och kopplingen till reumatologi. Efter AT (med reumatologi-placering) ”återfall” till laboratoriet. Därefter
ST-block i reumatologi, varvat med klinisk
immunologi.
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Reumatologenheten vid
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
ReumaBulletinen besöker den reumatologiska länsenheten i Jönköping och tas
emot av Sören Transö, medicinskt ansvarig överläkare, och flertalet av medarbetarna. Mottagningen är inrymd i
lokaler i markplanet i en av byggnaderna i Länssjukhuset Ryhov, som invigdes
1988 och ersatte det gamla sjukhuset i
centrala staden.

M

ottagningen ligger i anslutning
till ortopediska mottagningen
och har expeditioner för läkare,
sköterskor och kurator. Sjukgymnaster och
arbetsterapeuter håller till i nästa flygel
av den vidsträckta byggnaden, men ändå
så nära att man lätt kan konsultera när så
behövs. Korridorerna är stora och luftiga.
Man har ett litet fönsterlöst rum för infusionsbehandlingar, som är något av en nödlösning, men hoppas att det skall gå att förbättra vid en förestående ombyggnad.
Historik
Sören Transö berättar att reumatologin i
Jönköping startade 1978 med Frans Erik
Berglöf som chef. Enheten var då belägen
i det gamla sjukhuset i centrum och man
hade slutenvårdsplatser på den neurologiska avdelningen. Från 1980 hade reumatologen en egen avdelning. År 1994 flyttade
man så in i det nya Ryhovssjukhuset. Efter
att från början ha tillhört medicinkliniken,
kom reumatologen då att tillsammans med
ortopedin bilda en klinik. Sören Transö har
varit medicinskt ansvarig läkare från 1995
till 2005 och innehar nu åter sedan två år
det uppdraget.
Region Jönköpings län bildades den 1
januari 2015, sedan riksdagen beslutat att
ge landstinget utökade uppgifter och befogenheter. Från september 2016 gjorde
regionen om organisationen så att länets
sjukhusvård samlades i större block. Sedan
dess utgör reumatologin en del av området
Medicinsk vård.
Britt-Mari Wigert, överläkare och tidigare medicinskt ansvarig, tillägger:
— Omläggningen föregicks av ett arbete
med workshops och analyser, för att man
skulle komma fram till i vilken länsomfattande klinik som reumatologi bäst skulle
passa in. Vi arbetade länge med en plan
om en gemenskap med infektion, hud och
rehab-medicin som också skulle ha länsomfattande uppdrag och skulle passa bra
ihop med hänsyn till innehållet. Men re-

Personal vid Reumatologmottagningen. Bakre raden: Rebecca Heijke, ST-läkare, Annelie Nilsson, arbetsterapeut, Hanna Lanten, sjukgymnast, Ahmed Mohammed, överläkare, Britt-Mari Wigert, överläkare, Elisabeth Nilwert Heed sjuksköterska, Veronica Citu, specialistläkare,
Veronica Johansson, sjuksköterska, Sören Transö, överläkare. Främre raden: Henny Yngve,
sjukgymnast, Uswa Younes, ST-läkare, Louise Leander, arbetsterapeut, Martina Nyblom,
sjuksköterska. På bilden saknas: Marcus Barnowski, ST-läkare, Cecilia Hemgren, ST-läkare
och Lars Cöster, överläkare. Foto: Bengt Lindell

gionsbildningen ledde till ett beslut ovanifrån som kullkastade detta arbete och i
stället innebar en organisation med dessa
större byggklossar som kallas medicinska
verksamhetsområden: för kirurgisk vård,
medicinsk vård, primärvård och slutligen
ett område för psykiatri, rehabilitering och
medicinsk diagnostik.
Bemanning
Sören fortsätter: På 70- och 80-talet bedrevs en hel del slutenvård, men som alla
vet har behovet minskat. I dag finns inga
öronmärkta sängplatser för reumatologi,
men man har vid behov möjlighet att låna
en plats på medicinsk avdelning. På ett år
är det troligen mindre än fem patienter som
blir inlagda, säger Sören.
Dagens läkarbemanning är två specialister på heltid, tre seniora läkare som arbetar deltid, tillsammans 1,6 tjänster, samt
för närvarande fyra ST-läkare. Ytterligare
en ST-läkare tillkommer senare i vår. Det
finns fem sjuksköterskor knutna till enheten. Den paramedicinska personalen tillhör
nu organisatoriskt ett annat område, men
samarbetet inom det reumatologiska teamet fungerar som tidigare.
Upptagningsområdet är 340 000, dvs
hela länet. Vi hade tidigare filialmottagning i Eksjö, men för närvarande ligger den

nere. I Värnamo svarar Ahmed Mohammed
för en mottagningsdag ungefär var tredje
vecka.
Senaste året inkom 1150 remisser. Ungefär 40% av dem skickas tillbaka med en
kommentar och råd om handläggning; 40%
leder till nybesök och resten arrangeras
för på andra sätt. Väntetiderna kämpar vi
med; för nybesöken håller vi nu precis de 3
månader som är föreskrivna. Det har varit
bättre.
Läkarbemanningen har alltid varit ett
bekymmer och att rekrytera specialister
hit har varit svårt. Däremot har det gått bra
de senaste åren att rekrytera ST-läkare. Att
kunna räcka till och ge handledning har varit ett bekymmer i många år. Men vi är glada nu att vi har kunnat bygga upp bemanningen med ST-läkare så väl som vi nu har.
Vi har i dag fyra ST-läkare, varav en är ute
på randutbildning. En ytterligare kommer i
april. Vi deltar inte i jour.
Kapaciteten - nu och i framtiden
Det brännande frågan nu, och allt mer i
framtiden, är vår kapacitet. Återbesöken
är ett svåröverskådligt problem. Antalet av
patienter med kronisk artrit som kommer
in i systemet och som behöver uppföljning
växer hela tiden. Det klarar vi inte av. Det är
Mission Impossible.
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För att lösa det måste man framöver sörja
för att de patienter som är stabila, i remission med fungerande behandling, kan få
sin uppföljning på annat sätt, dvs i primärvården. En förutsättning för ett gott resultat vid kronisk artrit är ju tidig diagnostik
och tidig behandling. Ju senare patienterna
kommer in i systemet, desto färre kommer
att kunna gå ur. Och systemet kommer inte
att kunna klara uppföljning och kontroller
av allt fler. Därför måste vi få till stånd en
ordning – som i våra grannländer – där de
patienter som mår bra med stabil enkel behandling, t.ex. singelbehandling med methotrexate, kan ha sin löpande kontroll i primärvården. Då skall vi naturligtvis kunna
lova och se till att den patient, som får en
oväntad försämring, den skall vi kunna ta
emot igen med mycket kort varsel. Så måste
det bli - det finns ingen annan väg.
Vi har haft resonemang med kollegerna i
primärvården om detta. Man anser i dag att
man vet för litet om de här speciella läkemedlen. Men vi måste arbeta för att komma fram till en sådan överenskommelse, stå
för den utbildning och de råd och riktlinjer
som behövs och se till att ha öppet för konsultation igen när så behövs. Primärvården
fungerar mestadels väl i vårt område. Men
kommunikationen mellan specialistklinikerna och primärvården måste bli bättre.
Reumatologins förändring
I fråga om våra relationer till andra specialiteter har vi ju gjort en resa: vi var först
anknutna till internmedicinen, kom sedan
1994 att tillhöra kliniken för ortopedi och
reumatologi, Anledningen till den förändringen var kamp om resurserna, och i den
situationen, vid den tiden, hade vi mera
nytta av samarbetet med ortopedin. Reumakirurgi var då en ökande verksamhet.
Ortopederna, som då var utsatta för press
att gå ihop med kirurgiska kliniken, tyckte
då att om man slog sig samman med reumatologin skulle vi tillsammans vara tillräckligt stora för att vara en egen klinik.
Britt-Mari Wigert tillfogar: Vid den tiden
byggdes också neuroortopedisk verksamhet upp. Man opererade reumanackar och
tanken var att det skulle bli ett slags centrum där också vi skulle ingå. Från början
var det också rätt omfattande samarbete
med ortopederna. Som behovet av reumaortopediska operationer har minskat, har
det egentligen blivit allt mindre kontakter
rent praktiskt, fast vi organisatoriskt var en
gemensam klinik.
Sören fortsätter:
— Nu är inte heller samarbetet med medicinen så omfattande, men bakgrunden till
att vi sedan hösten 2016 tillhör medicinen
är den organisationsförändring med blockbildning som gjordes i samband med bildningen av Region Jönköpings län. Då skulle
alla opererande verksamheter i regionen
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Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Skulpturen vid huvudentrén, av Leo Janis-Brieditis, gjord
till sjukhusets invigning 1988, är betitlad ”Nike” och är ”en abstrakt symbolisk gestaltning
med anknytning till den antika segergudinnans budskap att kämpa och övervinna nedbrytande krafter. Formen uttrycker en framåtskridande rörelse.” Foto: Bengt Lindell

bilda ett block, alla medicinska verksamheter ett block, och ”det övriga” skulle bli
ett tredje block. I det övriga blocket hamnade de paramedicinska krafterna, som vi
arbetar med; sjukgymnastik, arbetsterapi
och kurator. Fortfarande är vi i en fas av
nyorientering, men kärnan i vårt arbete är
som förut.
Nästa generation
Vi har också tillfälle att träffa några av enhetens yngre läkare.
Uswa Younes har gjort sin medicinska
grundutbildning i Bulgarien och kom till
Jönköping för 1 ½ år sedan och fick en STtjänst i reumatologi.
— Jag lockades till reumatologi för att det
är en specialitet som är spännande och utvecklas, där det nu kommer ny kunskap och
där det händer mycket. Jag stortrivs här
och tycker det är fantastiskt att man trots
läkarbristen och underbemanningen ändå
lyckas att hålla en god kvalitet på vården.
Rebecca Heijke tyckte redan under
grundutbildningen att reumatologi var intressant, och det var också mycket annat
som då dök upp.
— Men sedan var jag här på en placering
under AT också, då jag var allmänt nyfiken på reumatologi. Just då träffade jag
på många spännande utredningsfall, ock
då kände jag att det här är nog den specialitet som jag vill ägna mig åt. Det är både
praktiska problem att lösa och utmaningar
till att tänka och att bedriva detektivarbete.
Den kombinationen tilltalar mig.
Veronica Citu, specialistläkare, är utbildad i Rumänien. Hon arbetar här i Jönkö-

Sören Transö har varit med under nästan
hela den reumatologiska historien i Jönköpings län.

ping sedan drygt ett år och stortrivs här.
De två veteranerna, Britt-Mari Wigert
och Sören Transö, som har varit med om
mer eller mindre hela den reumatologiska
historien i Jönköpings län, har nått pensionsåldern, och fortsätter att arbeta deltid.
De ser det som mycket glädjande att det
nu finns så mycket av ungdomlig kraft och
glädje med de nyanställda ST-läkarna:
— Vi kan se positivt på framtiden.
Bengt Lindell

MÅNADENS REUMAENHET · Bengt Lindell

Ahmed Mohammed - Reumatolog i Jönköping med rötter i Irak
Ahmed Mohammed är överläkare och en av
de heltidstjänstgörande specialisterna vid
reumatologenheten i Jönköping. Han kom
till Sverige från Irak i slutet av 2007 och
blev med sin familj bosatt i Mellerud. Genom förmedling av en engagerad coach där
fick han småningom en kontakt med Tomas
Bremell i Göteborg och adresser till Sveriges reumatologiska enheter för att komma
igång på vägen mot svensk legitimation och
specialistbehörighet.
— Jag har varit reumatologspecialist i
mitt land Irak sedan 1999. Min grundutbildning som läkare var färdig 1991.
Som nyanländ hade jag först litet svårt
att få klart för mig hur jag skulle göra för
att komplettera min utbildning och bli legitimerad som läkare och arbeta här. Vid de
första myndighetskontakterna var det ingen
som visste hur det skulle gå till, men så småningom ordnades de kontakter som behövdes.. Jag fick först genomgå en utbildning i
språket och annat under tre år för att få läkarlegitimation. Sedan skulle man komplettera och provtjänstgöra för att bli godkänd
som specialist. Detta tog lång tid.
Jag fick rådet att skriva till landets alla
reumatologenheter och det ledde till att jag
fick några erbjudanden. Så fick jag kontakt
med Jönköping. Orten tilltalade mig, klimatet var inte alltför hårt och det blev bra omständigheter för min familj.
Det var komplicerat och mödosamt med
all den byråkrati som skulle klaras av, inte
bara med kommunen utan också med Socialstyrelsen. Framförallt var det svårt att
under resans gång komma i kontakt med ansvariga tjänstemän på Socialstyrelsen, som
hade telefontid bara ett par timmar i veckan. Det var många turer med begäran om
ytterligare dokumentation och intyg som
skulle kompletteras i flera etapper. Men det
lyckades så småningom och nu är jag tryggt
etablerad här och är glad att jag har blivit så
väl emottagen och kunnat bli en i laget. Teamarbetet gillar jag.
Innehållet i arbetet är i grunden ganska likt det i mitt hemland, men skillnader
finns. Jag ser till exempel många mycket
svårare fall av psoriasisartropati här än i
Irak. Spektret av SLE är litet annorlunda,
med flera svåra fall i Irak och där finns ju
betydligt mera av Behçets sjukdom och av
familjär medelhavsfeber.
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INBJUDAN · Cutting Edge

Inbjudan
Välkommen till det artonde Cutting Edge Rheumatology-symposiet i Lund
torsdagen den 11 maj 2017
Målsättningen är som tidigare att bjuda deltagarna på nyheter från såväl
laboratorium som klinik inom olika områden av intresse för såväl kliniker som
grundforskare.
Symposiet äger rum i föreläsningssalen på LUX. Registrering från 08.15,
programmet börjar 09.00.
Deltagandet är kostnadsfritt, inklusive måltider under dagen och kvällen, men en
avgift om 100 kronor uttages vid alltför sen avbokning av måltiderna. Resa och
uppehälle täcks av deltagarna själva.
Symposiet riktar sig till kliniker och grundforskare.
Sponsorer är Abbvie, Pfizer Sweden och Kåre Berglunds fond.
Bindande anmälan senast den 25 april 2017 via följande anmälningslänk:
http://tinyurl.com/cuttingedgerheumatology
Hjärtligt välkomna till Lund den 11 maj 2017!
Anders Bengtsson , Carl Turesson, Mattias Collin och Sofie Eklund

Program
John Semple, Lund University

The role of platelets in autoimmunity and inflammation.

Marc Ehlers, University of Lübeck

Glycoimmunology of rheumatic disease

John Stone, Massachusetts
General Hospital, Boston

IgG4-Related Disease - Pathogenic mechanisms and treatment

Yanick Crow,
Université Paris Descartes, Paris

What can genetic deficiencies of the type I IFN system teach us
about rheumatic disease?

Karen Costenbader,
Environmental factors and the risk of rheumatoid disease
Brigham and Women's Hospital, Boston
Michael Briggs, Newcastle University New therapeutic targets in rare genetic skeletal diseases
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Bente Klarlund Pedersen,
Copenhagen University

Myokines and exercise in rheumatic disease

Ernest Choy, Cardiff University

The role of new treatment modalities in the management of
rheumatoid arthritis
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AKTUELL AVHANDLING

Systemic lupus erythematosus
Biomarkers and biologics
Författare: Ioannis Parodis, Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet. Akademisk avhandling som för avläggande
av medicine doktorsexamen vid Karolinska Institutet offentligen försvaras i Rolf Luft Auditorium, Centrum för Molekylär Medicin, L1:00 fredagen den 17 februari, 2017, kl. 9.00. Fakultetsopponent: Professor Frédéric Houssiau, Université catholique
de Louvain, Cliniques Universitaires Saint-Luc, Enheten för reumatologi.
Abstract
Systemic lupus erythematosus (SLE) is a
chronic autoimmune disease, predominantly affecting women of childbearing
age. The pathogenesis of SLE is multifactorial, and the clinical phenotype and course
vary considerably within the SLE population. Multiple organs can be involved, lupus
nephritis (LN) being one of the most severe
manifestations. Immunologic abnormalities constitute a hallmark of SLE, and hyperactivity of the B cell lineage plays an important role in the pathogenesis, resulting
in a prominent production of autoantibodies to nuclear components and immune
complex depositions.
The heterogeneity of SLE makes its management and the development of new
therapies challenging. Belimumab is a monoclonal antibody targeting the B cell activating cytokine BAFF, also known as BLyS,
approved for the treatment of SLE.
In the studies included in this thesis, we
focused on biomarkers in lupus nephritis
and effects of belimumab treatment in SLE.
For the purpose of the first part, immune
components that have been implied to be
important in lupus nephritis were evaluated as biomarkers of activity, response to
treatment and long-term prognosis. In the
second part, we investigated the clinical
and immunologic effects of belimumab in a
prospective, real-life clinical setting.
We identified an association of antiphospholipid antibodies with short-term renal function impairment during LN flares,

but we found no association with the longterm renal prognosis. In contrast, soluble
TNF receptor 2 was predictive of kidney
tissue damage and long-term renal function deterioration. Soluble TNF receptor 2
was shown to predict treatment response in
patients with membranous nephritis, whereas a role of APRIL, a plasma cell survival
cytokine, was implicated in proliferative
glomerulonephritis. Finally, low baseline
serum concentrations of BLyS were predictive of response to induction treatment for
LN. We demonstrated decreased disease
activity and corticosteroid usage, and no
significant damage progression in patients
with SLE during belimumab treatment.
We observed rapid effects on naïve B cells
and B cells of earlier developmental stages,
whereas later stage B cells showed delayed or no changes. High baseline disease
activity and steroid dose were associated
with beneficial treatment outcomes, whereas smoking and established organ damage predicted reduced treatment efficacy.
While high BLyS levels predicted clinical
improvements, high B cell counts predicted unfavourable outcomes, implying that
patients with a high B cell activity and, therefore, suppressed BLyS activity may benefit from B cell depletion preceding BLyS
inhibition.
Based on our results from the studies of
belimumab, smokers who qualify for treatment with this biologic agent should actively be encouraged to quit smoking. An
important implication for the use of beli-

mumab is that early treatment evaluation
might underestimate delayed clinical improvements occurring as a consequence of
late therapy-associated B cell changes.
ISBN
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AKTUELL AVHANDLING

Axial spondyloarthritis with special emphasis
on prevalence, perceived health and predictors
Författare: Ulf Lindström, Akademisk avhandling som för avläggande av medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin,
Göteborgs universitet kommer att offentligen försvaras i föreläsningssalen våning 3, Guldhedsgatan 10A, Göteborg, fredagen
den 16 december 2016, klockan 13:00. Fakultetsopponent: Professor Gary Macfarlane University of Aberdeen, Scotland

Abstract
The objectives of this thesis were to assess the validity of the diagnostic codes
for ankylosing spondylitis and undifferentiated spondyloarthritis in the national
patient register (study I), and to estimate
the prevalence of ankylosing spondylitis
in Sweden, as well as to compare the prevalence according to geographic and demographic factors (study II). Further, to
compare inflammatory back pain, and perceived health, in different subtypes of spondyloarthritis (study III), and to investigate
predictive associations between perinatal
characteristics, and childhood infections,
with later development of ankylosing spondylitis (study IV and V).
The diagnoses in the register, were found
to have a high validity. The point-prevalence of ankylosing spondylitis in Sweden,
in 2009, was estimated to be 0.18%, with a

higher prevalence associated with a shorter formal education, and a higher prevalence in northern Sweden compared to the
southern parts. Current inflammatory back
pain was common across the three subtypes of spondyloarthritis analyzed (43% of
ankylosing spondylitis, 31% of psoriatic
arthritis and 39% of other spondyloarthritis) and the groups reported similar levels
of perceived health. Having older siblings
(odds ratio[OR]: 1.23; 95% confidence interval[CI]: 1.09-1.39), and hospitalization with
respiratory tract infections during childhood (OR: 1.24; 95% CI: 1.07-1.44), were
associated with an increased risk for development of ankylosing spondylitis, and appendicitis with a decreased risk (OR: 0.59;
95%CI: 0.41-0.83).

significant health issue, and early life exposures appear to be associated with the
disease development.
Keywords
Axial spondyloarthritis, ankylosing spondylitis, epidemiology.
ISBN
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In conclusion, axial spondyloarthritis is a
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UR VARDAGEN · Ioannis Parodis

Ur vardagen
Det handlar om en kvinna som idag är
drygt 50 år. Hon remitterades av husläkare 2008 på grund av misstänkta lymfadenopatier för fortsatt handläggning
på Rematologkliniken vid Karolinska
Universitetssjukhuset.
Hereditet
Ingen hereditet för reumatisk eller annan
autoimmun sjukdom.
Socialt
Gift, 3 barn i livet. Ett barn dött i plötslig
spädbarnsdöd. Kontorsarbete.
Tobak och alkohol
Icke-rökare och låg konsumtion av alkohol.
Hon diagnosticerades med Sjögrens syndrom på annan ort vid 24 års ålder utifrån
poitiv spottkörtelbiopsi, siccasymtom och
patologiska mätningar av tårar och saliv i
form av Schirmers test och vilosalivation.
Hon hade sedan barndomen haft kontakt med barnklinik för ledvärk och enligt
anamnes hade hon haft sakroiliit och artriter som behandlats med lokala steroider
och NSAID med god effekt. Hon hade även
kaliumbehandling med 7 tabletter Kaleorid
750 mg och bikarbonattabletter eftersom
hon hade, som hon berättade, utretts och
resultaten hade visat på njurorsakad hypokalemi.
Vid nybesöket beskrev hon sina aktuella
symtom som uttalad trötthet, muskelsvag-

Massivt inflammerad spottkörtelvävnad. Bild från Professor Marie Wahren-Herlenius.

het, ibland muskelkramper, sendrag nattetid, artralgi i perioder, ibland även svullnad
av framför allt knän, siccasymtom uttalade
från framför allt ögon men även mun samt
hud och under det senaste året svullnader
på halsen och under käkvinklarna.
Patologiska statusfynd var förstorade

körtlar cervikalt samt konsistensökning av
submandibularis. För övrigt normalfynd
men på gränsen till för lågt BMI och låg
mängd muskelmassa.
Laboratorieprover visade normala värden för blodstatus inklusive leukocytpopulationer, SR, CRP, kreatinin och ALAT. ANA
var positiv, både homogent och kornigt
mönster, specifik ANA var negativ, det vill
säga såväl Ro52/SSA, Ro60/SSA och La/
SSB var negativ. Kalium var 3,3 under pågående kailumbehandling.
Tidigare spottkörtelbiopsis exakta focus
scorevärde saknas men var över 1. Röntgen
knäleder visade förkalkningar bilateralt vid
senare tillfälle men inga röntgenologiska
fynd av artrit eller artros.
Frågor:
1. Hur skall denna patient utredas vidare för att fastställa diagnos/diagnoser,
komplikationer eller organpåverkan av
grundsjukdom?
2. Hur skall patienten behandlas?

Marika Kvarnström
överläkare
Reumatologkliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
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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.

sjukdom) gjordes en MR av bäcken
och lårben för att se efter inflammatorisk aktivitet. Denna visade fettomvandling som vid myosit men då övriga undersökningar och utredningar
som gjorts inte talade för inflammatorisk muskelsjukdom remitterades
patienten för second opinion hos
inflammationsintresserad neurolog.
Efter initial konferens om patienten
framkom misstanke om fasio-scapulo humural muskeldystrofi (FSHD)
och patienten genomgick genetisk
analys. Vid besöket hos neurologen
noteras proximal svaghet och nedsatt
ansiktsmotorik.
Efter en tid erhålls svar som visar
heterozygot deletion av Tandem repeats i kromosom 4, vilket bekräftar
diagnosen FSHD typ 1. FSHD typ 1
är en autosomal dominant sjukdom
med en 50 % nedärvningsrisk. Patienten gick hem för att diskutera
med sin son kring eventuell genetisk
utredning. En konkret behandlingsmöjlighet mot genetiska myopatier
saknas tyvärr men patienten kommer
att fortsätta följas via neurologen avseende denna sjukdom.
Marie Holmqvist
ST-läkare
Reumatologkliniken
Karolinska Universitetssjukhuset

Tills dess, njut och le!
IOANNIS PARODIS

Facit till Ur vardagen RB 7/2016
Frågan gällde alltså en kvinna med
psoriasisartrit som plötsligt utvecklat neurologiska bortfall och muskelsvaghet. Myosit har utretts och
uteslutits. Oro uppstod då patienten
progredierade i sina neurologiska
bortfall men nytillkommen central
orsak till detta uteslöts via CT-skalle
med kontrast. Den utföll normal utan
tecken till ischemi eller expansivitet.
Då en initial neurologbedömning
gjorts (där neurologen inte såg någon
anledning att misstänka neurologisk
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2017
22 mar

29 mar

Reumakalender

Graviditet och reumatisk sjukdom fortbildningskurs för specialister
(i mån av plats även för ST-läkare)
22-23 mars, Göteborg

12th International Congress on Systemic
Lupus Erythematosus (LUPUS 2017) &
the 7th Asian Congress on Autoimmunity
(ACA 2017)
29 mars, Melbourne, Australien
Lupus2017.org

4 sep

SK-kurs, inflammatoriska systemsjukdomar
4-8 september, Stockholm

13 sep

Reumadagarna 2017
13-15 september, Västerås

23 sep

RAforum 2017
23-26 september, Stockholm

4 okt

RULe - modul 3
4-6 oktober, Mellansverige

26 apr

RULe - modul 2
26-28 april, Skåne

9 okt

SK-kurs, kroniska artritsjukdomar
9-13 oktober, Stockholm

27 apr

Swedish Imaging Summit
P5 Event och Konferens
Umeå

23 nov

RULe - avslutningsmodul

11 maj

Cutting Edge Rheumatology
Lund

2018

18 maj

Nationella ST-dagar 2017
18-19 maj
Stockholm

14 jun

EULAR Annual European Congress of
Rheumatology 2017
14-17 juni, Madrid, Spanien

5 sep

The 37th Scandinavian congress
of rheumatology
5-8 September
Helsingfors, Finland

Jubileumsboken
SRF 70 år har skickats ut till medlemmarna.

Hör av dig till tony@mediahuset.se om du inte har fått
boken eller om du som är enhetsföreträdare vill
beställa boken till enhetens bibliotek.

Information/program/inbjudan återfinnes i Reumakalendern på

www.svenskreumatologi.se
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