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REDAKTÖRENS RAD · Tomas Bremell

Reumatologens jultidning
Dags för sista numret för året av ReumaBulletinen. Den kommer någon
vecka före jul och är således alla reumatologers jultidning. När tystnaden kommer och lugnet sänker sig i mörkret på
mellandagarna är det dags att dra sig
tillbaka och läsa – inte bara julklappsböckerna utan även denna tidning.

D

etta nummer domineras av SRFs
årsberättelse, Reumadagarna i Västerås, Reumaforum i Stockholm
men också en hel del annat.
Tre ST-läkare i Göteborg har – som sitt
kvalitetsarbete inom ST - startat Reumapodden med hittills tre inspelade avsnitt
sjukdomslära inklusive behandling. Kan sökas på podcaster – t.o.m. jag hittade detta
utan svårighet. De låter helt professionella
med eget upplägg, jinglar m.m. Professionell reuma-radio helt enkelt. Just användning av digitala verktyg aktualiseras också
på SRFs utvecklingsdag. Vi måste bli bättre
på att utnyttja den digitala verklighet som
omger oss – både för undervisning och klinisk verksamhet. ST-läkarnas obligatoriska
kvalitetsarbete utgör en bra möjlighet till
detta.
Ralph Nisell rapporterar från SRQ med
stor energi och vitalitet.

Våra två krönikörer kommer båda från
Karolinska. Ioannis berättar om bl.a. sin
promovering i Stadshuset. Marie – skriver
om avvägningar mellan att åka på EULAR/
ACR eller att vara hemma och arbeta med
att färdigställa publikationer. Och om längtan till kaliforniska stränder.
SRFs årsberättelse visar på att det går
bra för svensk reumatologi. Men för fort-

”Vi måste bli bättre på att
använda den digitala
verklighet som omger oss!”
satta framgångar erfordras stärkt rekrytering såväl vad gäller läkare som för annan
forskande personal (kemister, biologer etc).
Vi måste bli fler! Årsberättelsen skall diskuteras och godkännas efter ev ändringar på
SRFs föreningsmöte 180124.
Reumadagarna i Västerås skildras utförligt av Eva Nordin med foton och text. Just
konceptet med att alla personalgrupper
välkomnas bidrar till våra årliga mötens vitalitet.
Per Lundblad skildrar Reumaforum dvs
det internationella mötet 23-26 september

i Stockholm rörande olika aspekter på reumatoid artrit.
Historia med Ido berättar om sjukgymnastikens historia ur reumatologperspektiv.
Månadens reuma-enhet är Luleå som
Bengt Lindell rest upp till och gjort ett reportage.
Därutöver finns ledaren, brev vetenskaplig sekreterare och utbildningsansvariga,
fallpresentation ”Ur vardagen” samt givetvis våra cartoonister – Tomas Weitoft med
Pottholzt och Aikaterini Chatzidionysiou
med Katerinas Cartoon.
ReumaBulletinen och SRF önskar god jul
och ett gott nytt år!

Tomas Bremell
tomas.bremell@vgregion.se

Antagna vid styrelsemötet 2017-09-13
Nya ordinarie medlemmar
Fredrik Adrian, Västerås
Berit Bäcklund, Veddige
Monika Cieniawa, Kumla
Ioanna Giannakou, Bromma
Jonas Mårtensson, Västra Frölunda
Alexa Petras, Brämhult
Muna Saleh, Höganäs
Nya associerade medlemmar
Renée Carlberg, Stockholm
Charlotte Curman, Stockholm
Eva-Maria Dufva, Stockholm
Lotta Håkansson, Stockholm
Fariborz Mobarrez, Hägersten
Hizbawit Mulugeta, Hässelby
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FRÅN STYRELSEN · Cecilia Carlens

Brev från ordföranden
Idag har jag vandrat en liten del av
Sörmlandsleden och njutit av magiska sagoskogar fulla med mossbeklädda stenar, vackra sjöar, inlandsisens
lämningar i form av rullstensåsar och
jättekast (som idag mer korrekt, men
inte lika fantasifullt, brukar kallas flyttblock) och inte minst massor med frisk
luft.

D

et är viktigt att värna om sina egna
levnadsvanor, inte bara patienternas, och motionera och vara ute för
att orka vara pigg och glad såväl på jobbet
som hemma.
I måndags började vår nya kommunikatör och koordinator Emma Tuominen.
Varmt välkommen! Emma kommer att arbeta både för SRF och för SRQ. Hon efterträder Marcus Rehnberg som förtjänstfullt
arbetat på denna position senaste tre åren.
Stort tack till Marcus som har gjort ett stort
arbete bland annat med vår hemsida och
vårt medlemsregister samt stöttat oss i styrelsen och SRQ med diverse olika uppdrag.
Marcus började på nytt arbete redan i början på augusti och jag önskar honom varmt
lycka till på nya jobbet.

I början av oktober genomfördes tredje
modulen av RULe, som ni kunde läsa om
i förra Reumabulletinen. Jag och Maria
Lidén i Uppsala utgjorde den regionala
programkommittén och var med alla tre
dagarna. Programmet var fullspäckat och vi
gästades av bland andra Anders Lönnberg,
nationell samordnare för Life Science, Britta Wallgren, landschef för Capio i Sverige,
Hans Carlsten, professor och reumatolog
vid Sahlgrenska i Göteborg, och Susanne
Bergenbrandt Glas, chefläkare Tiohundra

”Tocilizumab har blivit
godkänt på indikationen
jättecellsarterit”
i Norrtälje. Det var lika roligt och givande
som 2015! Att få lära känna deltagarna en
smula och se och höra hur de utvecklas är
verkligen spännande. Den fjärde och avslutande modulen går av stapeln den 23-24 november i Stockholm på Långholmen och då
är, förutom de nominerande cheferna, även
2015 års RULe deltagare inbjudna.

Totalt har nu 36 nyblivna specialister fått
delta i programmet. Vid senaste verksamhetsföreträdarmötet i samband med Reumadagarna i Västerås beslutade vi att det
blir för tätt att ha ett nytt program redan
2019. Om intresset fortsatt är stort i verksamhetsföreträdarguppen nästa år hoppas
vi kunna ha ett RULe program igen 2020.
Efter sista dagen i Uppsala började Boel
Mörck, Gerd-Marie Alenius, Maria och jag
diskutera hur vi skulle kunna fortsätta den
strategiska satsningen på ledarskap inom
Reumatologin. Vi skissade på planer för att
starta ett mentorprogram för att stödja de
kollegor som framöver åtar sig olika ledar-/
chefsuppdrag. Jag återkommer med mer
information när arbetet har kommit längre.
Nu har tocilizumab blivit godkänt på indikationen jättecellsarterit (Giant Cell Arteritis, GCA). Det är fantastiskt att vi nu har
en ny effektiv behandling att erbjuda dessa
patienter. Samtidigt vet vi fortfarande inte
vilka patienter vi ska välja ut för denna behandling och hur länge de ska behandlas. I
och med detta har vi också en ny situation
inom reumatologin då en patientgrupp som
hittills till största del skötts och behandlas
i primärvården nu sannolikt i större utsträckning behöver tas om hand av reumatologer. SRF styrelse gav i våras uppdraget
till nätverksgruppen för vaskuliter att bilda
en arbetsgrupp och ta fram behandlingsriktlinjer för GCA. Dessa kommer att presenteras vid Riktlinjedagen den 25 januari
och jag ser fram emot en diskussion om hur
vi ska behandla dessa patienter. På Karolinska har vi satt upp en så kallad ”fast track”
mottagning för patienter med misstänkt
nydebuterad GCA med start i december
där vi testar detta arbetssätt med ett antal
utvalda vårdcentraler och vi hoppas att den
modellen kommer att fungera för att snabbt
ställa diagnos och ge behandling. Ett gott
samarbete med primärvården kommer att
vara avgörande.

Cecilia Carlens
Ordförande
ceclila.carlens@karolinska.se
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FRÅN STYRELSEN · Per-Johan Jakobsson

Brev från vetenskaplige
sekreteraren
Det är onsdag den 8 november och jag
sitter på flyget hem från ACR i San Diego. Som vanligt är ACR ett väldigt stort
möte och att få en överblick är minst
sagt en utmaning.

F

örst vill man ju se och lyssna på allt
men inser snart att här gäller det att
prioritera och välja de delar av reumatologin man för stunden är intresserad
av (allt är ju intressant). Tillsammans med
Carl Turesson modererade jag en sammankomst för de svenska läkarna som deltog på
ACR. Vi blev ett trettiotal som deltog och
tillsammans belystes nyheter på ACR.
Immunonkologi är ett mycket spännande och relativt nytt område som sannolikt
kommer att få mer och mer betydelse även
för oss reumatologer. Behandling av olika
tumörsjukdomar med bl.a. T-cellsaktiverande antikroppar ( sk. immune checkpoint
inhibitors) har medfört att prognosen förbättrats avsevärt och att vissa patienter
möjligen kan bli botade (Läkartidningen.
2017;114:ELM9). Att aktivering av immunförsvaret skulle kunna leda till reumatologiska bieffekter har nog varit förväntat
men på ACR handlade flera postrar och
sessioner om att dessa så kallade ”Immune-related Adverse Events” (IRAEs) är
ofullständigt beskrivna, underskattade och
underbehandlade. Professor Clifton Bingham från Johns Hopkins höll en pedagogisk
föreläsning om deras forskning och initiativ
till samarbeten med onkologer.
I figuren nedan illustreras hur en antigenpresenterande cell (APC) via sitt HLA
aktiverar T-cellsreceptorn. Det krävs även

Illustration: Dr Karin Larsson

aktivering av CD28 via CD80/86 för att
T-cellen ska aktiveras. Det regulatoriska
och hämmande ytproteinet CTLA4 (cytotoxiskt lymfocytantigen), som uttrycks
på aktiverade T-celler motverkar en okontrollerad T-cellsaktivering. Detta har vi

”Kanske nytt läkemedel
mot primärt
Sjögrens syndrom”
inom reumatologin kunnat utnyttja för att
nedreglera T-celler genom läkemedlet Abatacept (Orencia) som är en löslig variant av
CTLA-4 kopplat till FC delen av en IgG molekyl. Inom onkologin har man istället utnyttjat det här systemet genom att blockera
CTLA4, till exempel med läkemedlet Ipilimumab som är en blockerande antikropp
mot CTLA4, vilket då leder till T-cells aktivering.
Ett annat system som nedreglerar T-celler är PD-1 och dess ligander. PD-1 står för
”programmerad dödsreceptor 1” och aktivering leder liksom för CTLA-4 till att
immunsvaret hämmas. Inom onkologin används PD-1 hämmare t.ex nivolumab (Opdivo) och pembrolizumab (Keytruda) som
båda är antikroppar mot PD-1 receptorn.
Ibland kombineras anti-CTLA4 med anti
PD-1 i behandlingen mot cancer.
Det professor Clifton Bingham har visat
är att studieprotokollen för T-cellsaktiverande behandling underskattat IRAEs och
att man i stort missat uppkomst av artriter

som kan bli kroniska men även sicca symptom, PMR, myosit, lupusnefrit, SSc mm. De
publicerade fallrapporterna återspeglar i
stort sett hela det reumatologiska spektrat.
Än så länge har vi begränsad kunskap om
hur dessa IRAEs ska behandlas och följas
upp men problemen kommer sannolikt att
öka och ett bättre samarbete mellan onkologer och reumatologer behöver komma till
stånd.
Vad gäller andra nyheter på ACR så
rapporterades om en första ”proof of concept” studie med en anti-CD40 antikropp
som utvecklats av Novartis (CFZ533) för
behandling av Primärt Sjögrens syndrom.
Resultaten ser mycket lovande ut och om
framtida fas III studier bekräftar resultaten
och säkerheten med anti-CD40 terapi får vi
ett nytt och effektivt läkemedel mot denna
svårbehandlade grupp av patienter. Under
ACR presenterades även nya JAK-1 hämmare vid RA och resultaten ser även härlovande ut. Hur selektiva JAK-1 hämmare
skiljer sig åt i termer av efficacy och säkerhet gentemot de befintliga Jak 1-3 hämmarna återstår dock att se.
För de som är intresserad av mer ingående diskussion och rapport från ACR finns
möjligheten att delta på post-ACR konferensen fredagen den 1 December. Post-ACR
mötet 2016 blev mycket uppskattat och sker
i samarbete mellan SRF och Dagens Medicin.
Vi har nu börjat att planera för nästa reumadagar som äger rum i Uppsala mellan
19-21 september 2018 på Uppsala Konsert
& Kongress (UKK). Nästa ”Scandinavian
Congress of Rheumatology” äger rum i nära
anslutning till reumadagarna, nämligen 5-8
September 2018 i Helsingfors, så bra att redan nu börja fundera på kalendern.

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

Brev från utbildningsansvariga
En nyligen gjord genomgång visar att vi
nu har nittioåtta stycken ST-läkare i reumatologi i landet och att vi fått tjugotvå nybakade specialister under året.
Jätteroligt! Trots detta är nittioåtta
ST-läkare några färre än tidigare år, därför behöver alla reumaenheter fundera
över hur framtida kompetensförsörjning ser ut lokalt. Det tar runt sju år att
utbilda en specialistläkare.

U

nder 2018 kommer ST-kursutbudet
följa planeringen och det betyder
två SK-kurser, Reumatologisk farmakoterapi och Ovanliga inflammatoriska
systemsjukdomar. Socialstyrelsen har inte
som målsättning att stötta alla kurser som
behövs för att uppnå specialistkompetens,
därför kommer också ett antal SK-liknande
kurser ges. Det betyder att innehållet motsvarar en SK-kurs men att en eller ibland
två sponsorer hjälper till att finansiera kursen som i övrigt inte skiljer sig kunskapsinnehållsmässigt från en SK-kurs. SK-liknande kurser finner du i SRFs kalendarium
på hemsidan. Titta där då och då, nya kur-

ser och utbildningar tillkommer successivt.
Detta gäller också för specialister som har
anledning att hålla utkik efter fortbildningsutbildningar i kalendariet. Just nu går
det att anmäla sig till en SK-liknande kurs
i Immunologi och en i Bild och funktionsmedicin vilka båda går i Göteborg under
våren.
Ett annat tips när man letar efter andra
kurser än SK-kurser är att kika in på lipus.
se. Där hittar man de flesta kurser som går
runt om i landet och som är certifierade av
lipus, Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården .
I vår anordnas de årliga ST-dagarna av
Skånes universitetssjukhus och kommer att
gå av stapel 19 och 20e april på Örenäs slott
mellan Landskrona och Helsingborg. Något att ta sikte mot i vinterrusket när våren
känns långt borta!
Under våren 2017 genomfördes SPUR-inspektion på reumatologkliniken Ryhov,
Jönköping och på reumatologkliniken Skånes universitetssjukhus. SRF rekommenderar SPUR inspektion minst vart femte år
för att alla ST-läkare ska få vara med om en

inspektion under sin utbildningstid. Sammanfattande bedömningar går att läsa på
SRFs hemsida. Styrkor från kliniken Ryhov som lyfts fram är bra stämning och att
ST-utbildning prioriteras. På Skånes universitetssjukhus Malmö/Lund bedöms det
finnas goda möjligheter att genomföra sin
ST i reumatologi enligt målbeskrivning. Nu
finns det på varje enhet i landet också områden med förbättringspotential, det bör
man ta fasta på för att kunna nå en fortsatt
positiv utveckling.

”Goda möjligheter att
genomföra sin ST enligt
målbeskrivning”
Andra omgången av RULe, Reumatologins Utvecklingsprogram för Ledarskap,
går mot sitt slut under november och vi
vill därför rikta ett hjärtligt tack till kursledningen, Gerd-Marie Alenius och Boel
Mörck. Arton deltagare har därmed erhållit en grundläggande ledarskapsutbildning.
Nu tar utbildningen paus ett tag och vi får
se om det blir en fortsättning i form av en
liknande utbildning längre fram eller om
det istället blir aktuellt med ett annat koncept. Jag tror alla kan hålla med om att nya
goda ledare och chefer inom Reumatologin
alltid behövs och är välkomna!
Vi önskar er alla en riktigt fin vinter och
förhoppningsvis får vi snö i lagom mängd
även söderut.

Ylva Borgas
Yngreläkarrepresantant
Reumatologkliniken
Skånes Universitetssjukhus
ylva.borgas@skane.se
Katarina Almehed
Överläkare Reumatologi
Sahlgrenska Universitetsjukhuset
Utbildningsansvarig SRFs styrelse
katarina.almehed@vgregion.se
6

ReumaBulletinen Nr 122 · 7/2017

FRÅN STYRELSEN · SRF

SRF´s STYRELSE 2017

Reumadagarna 2018
Uppsala 19-21 september

Svensk reumatologis

Register- och Riktlinjedagar
24-25 januari 2018
Clarion Hotel Sign, Stockholm

Information och anmälan på
www.svenskreumatologi.se

Cecilia Carlens
Ordförande
Reumatologiska Kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
Tel: 070-737 5390
cecilia.carlens@
karolinska.se
Lotta Ljung
Vice ordförande
Reumatologkliniken
Västerbotten
Norrlands Universitetssjukhus, 901 85 Umeå
Tel: 090-7851374
lotta.ljung@vll.se

John Svensson
Facklig sekreterare
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

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

Ylva Borgas
Ledamot,
yngreläkarrepresantant
Reumatologkliniken
Sektionen Reumatologi
Skånes Universitetssjukhus
205 02 Malmö
Tel: 040-332489
ylva.borgas@skane.se
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PROTOKOLL · Årsmöte

Årsmöte Svensk Reumatologisk
Förening, Västerås 170914
Närvarande styrelseledamöter
Cecilia Carlens (ordförande)
Gerd-Marie Ahlenius (vice ordförande)
P-J Jakobsson
Elisabeth Lindqvist
Katarina Almehed
Valgerdur Sigurdardottir
Elisabeth Lindqvist (kassör)
John Svensson, vid protokollet
(facklig sekreterare)
§1 Årsmötet öppnas.
§2 Kallelse och dagordning godkänns
§3 Till ordförande utses Cecilia Carlens
och till sekreterare utses John Svensson
§4 Till justerare utses Jens Christian Martineus och Christopher Sjöwall
§5 Inga övriga frågor
§6 Elisabeth Lindqvist redovisar ekonomin. Redovisas i bilaga. 200 000 i medlemsavgifter. Största inkomstkällan är Mediahuset. Kostnader domineras av Scandinavian
journal of Rheumatology, riktlinje- och utvecklingsdagen samt de nationella ST-dagarna. Balans- och resultaträkningen fastslås. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
§7 Valberedningen föreslår nya styrelseledamöter. Omval föreslås av Katarina Almehed, utbildningsansvarig. John Svensson,
sedan i januari adjungerad till styrelsen
som facklig sekreterare, föreslås som facklig sekreterare. Nyval föreslås av Lotta
Ljung, vice ordförande och Ylva Borgas,
yngreläkarrepresentant. Årsmötet beslutar

att utse ny styrelse i enlighet med valberedningens förslag.
§8 Till revisorer utses Lars Cöster och Ido
Leden, till suppleant Thomas Mandl.
§9 Ny valberedning utses med omval av
Tomas Bremell och Carl Turesson samt nyval av Gerd-Marie Alenius. Solweig Wållberg-Jonsson lämnar valberedningen.
§10 Årsavgiften för 2018 lämnas oförändrad på 500 kronor för ordinarie medlemmar och 300 kronor för adjungerade medlemmar.
§11 Katarina Almehed presenterar planen
för utvecklingsdagen 30 november, preliminärt program kommer inom kort annonseras på hemsidan. Post-ACR anordnas dagen efter, den 1 december i samarbete med
Dagens medicin. Nytt för året är temat vaskuliter, ett inslag som presenteras av den
nyinrättade arbetsgruppen för vaskuliter
som uppdragits att ta fram riktlinjer för behandling av GCA.
§12 Riktlinjedagen arrangeras den 25 januari efter registerdagen den 24 januari. Föreningsmöte hålls den 24 januari.
§13 Cecilia redogör översiktligt för ekonomi och budget för Artis utifrån kommunikation med ordförande i Artis, Johan Askling. Mer detaljerad redovisning efterfrågas
att ske i samband med föreningsmötet den
24 januari.
§14 SRF:s medverkan i Almedalen skildras
av Cecilia Carlens. Ett seminarium med ti-

teln ”Nya läkemedel – en dyr eller kostnadseffektiv väg till ökad hälsa?” avhandlade
nyttan med dyrbar läkemedelsanvändning.
Det andra seminariet med titeln ”Vårdvalets konsekvenser för vårdens kunskapsutveckling” handlade om vad som händer
med forskning, utbildning, utveckling och
innovation om specialistvården läggs ut
och bedrivs inom ett taklöst vårdval. Diskussionerna uppfattades givande. Reumatikerförbundet var nöjda med samarbetet
och önskar att det upprepas nästa år. Tomas
Bremell påtalar vår tradition av att utöva
politiskt inflytande och tillstyrkte fortsatt
medverkan vid Almedalsveckan. Ingrid
Lundberg föreslår utbildning och fortbildning som ämnen för kommande seminarier.
Annika Teleman föreslår diskussion kring
jämlik vård och olika modeller för detta.
Cecilia föredrar innehållit i aktuell remiss
”En kunskapsbaserad och jämlik vård” och
den implementering som redan skett av
SKL i vissa landsting, en fråga som dryftats på styrelsemöte den 12 september och
på mötet för verksamhetsföreträdarna den
13 september. Elisabet Svenungsson och
Annika Teleman påtalar betydelsen av att
driva frågan om sjuksköterskebristen. Carl
Turesson förordar för övrigt, att Socialstyrelsens nationella riktlinjer bör begränsas
till att omfatta enstaka begränsade frågor
inom vissa diagnoser.
§15 Reumadagarna i Uppsala presenteras
av Gerd-Marie Alenius. Aktuella datum är
fortsatt 10-12/10 2018 men önskemål att
tidigarelägga mötet till den 19-21/9 finns för
att hålla mötet i en bättre fungerande lokal.
Reumadagarna 2019 hålls i Falun.
§16 Inga motioner har inkommit.
§17 Ingen övrig fråga framställs.
§18 Utmärkelser tillkännages.
Bengt Lindell utses till Hedersledamot och
Boel Mörck till årets Ledstjärna.
§19 Avgående styrelseledamöter GerdMarie Alenius och Valgerdur Sigurdardottir
avtackas.
Jens Christian Martineus
Christopher Sjöwall
justerare
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SRFs årsberättelse 2017
Svensk Reumatologisk Förening (SRF)
bildades i april 1946 och är den fackliga
och vetenskapliga sammanslutningen
av Sveriges reumatologspecialister och
läkare under reumatologi-specialistutbildning, samt även för andra läkare
med intresse för reumatologi.

F

öreningens ändamål är att främja
reumatologins utveckling och praktiska tillämpning. SRF utgör Svenska
Läkaresällskapets (SLS) sektion för reumatologi och är även specialitetsförening
inom Sveriges Läkarförbund (SLF). De som
önskar vara medlemmar i SRF eller önskar
stötta föreningen kan efter ansökningsförfarande till SRFs styrelse bli upptagna som
fullvärdiga medlemmar (reumatologer),
eller som associerade medlemmar (övriga). Information finns på hemsidan (www.
svenskreumatologi.se).
Svensk Reumatologi
Utvecklingen av svensk reumatologi är
fortsatt mycket stark. Det vetenskapliga samarbetet mellan de sex regionerna
och universitetsorterna i Sverige utvecklas positivt såväl avseende experimentell
biologisk och translationell forskning som
behandlingsforskning och registeruppföljning. Internationellt sett befinner sig Sverige i en tätposition vad gäller reumatologisk
vetenskaplig utveckling och aktivitet.
Avseende medicinsk behandling ses en
fortsatt ökning och bredare användning av
biologiska läkemedel. Biosimilarer för infliximab och etanercept har introducerats i
Sverige och används nu brett vilket har lett
till stora prissänkningar, vilket i sin tur möjliggör behandling av fler patienter. Nya biologiska läkemedel introduceras kontinuerligt varje år, och i år har också för första
gången på många år en tablettbehandling,
JAK-hämmare, introducerats i Sverige.
Detta har ytterligare ökat möjligheterna för
att fler patienter kan få en effektiv behandling. Reumatologspecialisten har i dag en
betydande arsenal av både äldre beprövade
men relativt ospecifika immunomodulerande läkemedel och selektiva riktade preparat
(biologiska läkemedel och JAK-hämmare)
för behandling av olika typer av reumatiska
inflammatoriska sjukdomar. Det är 18 år sedan (1999) de första biologiska preparaten
(TNF-alfa-hämmare) kom ut på marknaden och patenten har nu börjat löpa ut på
flera av dem.
Den nya läkemedelsbehandlingen ställer
krav på effektiv läkemedelshantering med
mesta möjliga patientnytta till lägsta möjli-

ga kostnad och en noggrann uppföljning i
studier samt i register. Stort intresse, såväl
kliniskt som forskningsmässigt, finns även
på dosminskning eller utsättning av såväl TNF-hämmare som andra (biologiska)
anti-reumatiska medicinska behandlingar
hos patienter med låg sjukdomsaktivitet eller i remission. Forskningen fokuserar även
på olika biomarkörer i kombination med
genetik för att finna möjligheter att prediktera utfall av insatt behandling, det vill säga
att rätt patient får rätt behandling (medicinering) vid rätt tidpunkt.
Utbildning
Struktur. Under året har tre möten hållits med de regionala ST-studierektorerna
och SRFs utbildningsansvariga samt yngreläkarrepresentant. Fokus har varit att ta
fram en uppdaterad arbetsbeskrivning för
de regionala ST-studierektorerna. Denna
ligger nu på SRFs hemsida. I övrigt har diskussioner handlat om hur vi ska motivera
ST-läkare att skriva de diagnostiska proven
och hur handledare och ST-läkare kan motiveras att använda provet för genomgång
och underlag för fortsatt handledning och
utbildning. Vi har valt att ta fram ett diplom som är avsett för de som genomför 4
diagnostiska prov under ST-tiden, vilket är
rekommenderat. För att få ett diplom och
omnämnande i Reumabulletinen ska aktuell regional studierektor meddelas när fyra
prov skrivits.
SPUR. SPUR-inspektioner är ett verktyg för att säkerställa kvaliteten på specialistutbildningen. Enhetens totala förmåga
att erbjuda en god utbildning till specialist
bedöms vid inspektionerna, inkluderande
sådant som handledning, fysisk miljö och
jourbörda. Hittills i år har Lund/Malmö
och Jönköping inspekterats i maj, Kalmar/
Västervik i oktober. Annika Teleman är

SPUR-samordnare och inspektör, övriga
inspektörer är Tomas Bremell, Christine
Bengtsson, Jan Cedergren, Iva Gunnarsson
och Lovisa Leifsdottir. Tack alla inspektörer för stort engagemang!
Diagnostiskt prov. Årets diagnostiska
prov utformades av Umeå. En webbenkät
skickades ut till alla ST-läkare på yngreläkarrepresentantens mejllista under våren,
för att kartlägga hur många som hade skrivit provet och för att inhämta åsikter om
provets innehåll av dem som deltagit. 72 av
100 besvarade enkäten och av dessa hade
53 skrivit provet men endast 40 hade haft
genomgång av provet med sin handledare.
Frågorna i årets prov ansågs relevanta eller mycket relevanta av de allra flesta som
besvarade enkäten och alla önskade att provet skulle fortsätta årligen. Av de ST-läkare
som påbörjat ST år 2012 eller tidigare och
borde vara i slutfasen av ST har endast hälften skrivit provet vid 4 eller fler tillfällen,
vilket är SRF:s rekommendation. Fortsatt
arbete för att öka deltagandet i diagnostiska
provet bland ST-läkarna är angeläget.
SK-kurser. Under vårterminen erbjöds
en SK-liknande kurs i Barnreumatologi och
under höstterminen en SK-kurs i Inflammatoriska systemsjukdomar och en SKkurs i Kroniska artritsjukdomar.
Nationella ST-dagar. Under våren genomförs årligen de nationella ST-dagarna
i reumatologi. I år samlades ST-läkarna på
Rönneberga på Lidingö i Stockholm för att
få undervisning om myosit och antifosfolipidsyndrom. Sammankallande var Inga-Lill
Engvall, regional ST-studierektor i Stockholm. Hela gruppen av regionala ST-studierektorer passade på att ha ett av sina möten
i anslutning till ST-dagarna.
Nya specialister. Under 2016 tillkom 22
nya reumatolog-specialister. Antalet nya
specialister i reumatologi under de senaste
sjutton åren (2000–2016) är 276, eller fördelat årsvis 13–18–12–18–13–11–15–12–9–24–
15–13–25–21–13–22–22. Det innebär i genomsnitt 16,2 nya specialister per år under
hela perioden och 20,6 under den senaste
femårsperioden.
Antal ST-läkare under 2017. När detta
skrivs (november 2017) finns 98 ST-läkare i landet, att jämföra med 102 ST-läkare
för ett år sedan. Antalet ST-läkare minskar
något, vi bör sträva efter att ha minst 100
ST-läkare ”i omlopp”.
RULe. För andra gången genomförs under 2017 Reumatologins Utvecklingsprogram för Ledarskap (RULe). RULe är ett
program som utformats med förankring i
en programstyrgrupp bestående av verk-
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samhetschefer eller motsvarande från de 7
regionklinikerna och SRF. Programmet syftar att ge en bred bas avseende ledarskapsoch verksamhetsfrågor och möjliggöra för
fler att på sikt våga ta ledande uppdrag
inom specialiteten. 18 deltagare har efter
nominering deltagit i programmet som avslutas 24.11.
Fortbildning. Strukturen med regionala
fortbildningskoordinatorer har haft svårt
att få fäste och lyfta. Tanken är att regionala
fortbildningskoordinatorer, i analogi med
regionala ST-studierektorer, ska se över
behov av fortbildning bland specialister
och stötta att kurser/utbildningar tas fram
inom regionen. Kursaktiviteter som lämpar
sig finns fastslagna och dokumenterade per
region på SRFs hemsida, men prioriteras
inte av enheterna som ska stå bakom dessa
kurser. Arbetet fortsätter därmed.
Möten och Aktiviteter
Nätverk och informella möten är betydelsefulla för en optimal svensk reumatologisk
utveckling och en viktig del i styrelsens intentioner att skapa olika kontaktytor vid sidan av de organiserade och återkommande
mötena. Strukturen för de olika mötena förändras ständigt för att tillmötesgå de behov
och önskemål som kommer fram.
I januari hölls som tidigare år Registeroch Riktlinjedagarna. Fjällbackadagarna
– där styrelsen och redaktionerna för Reumabulletinen och RB vetenskap har möte
– genomfördes i år i maj, Almedalsveckan
i juli och Reumadagarna i Västerås i september. Utöver dessa möten har många
andra reumatologiska sammankomster
genomförts för utveckling och samarbete, till exempel post-ACR-möte i början av
december, möten med Professorskollegium, Registermöten, arbetsgruppsmöten,
ST-dagar och studierektorsmöten, med flera. Scandinavian Congress sker nästa gång i
Helsingfors i september 2018.
Registerdagen och riktlinjedagen 2017.
Årets Registerdag, den 25 januari, hade
nära 130 deltagare och leddes av avgående
registerhållare för SRQ, Sofia Ernestam.
Mötets återkommande programpunkter
avseende nya, omarbetade eller pågående
omarbetningar av moduler, samt kvalitets-och forskningsprojekt inom SRQ respektive ARTIS togs upp. Under dagen diskuterades också nya metoder för insamling
av patientens egna hälsodata (PROM med
itembanker) och uppdaterad teknik för visualisering av data för användarna, som kan
komma att användas i SRQ inom de närmaste åren.
Riktlinjedagen, den 26 januari, är det forum då SRF:s arbetsgruppers omfattande
arbete med riktlinjerna presenteras för och
diskuteras med reumatologer från hela landet, i år med ca 80 anmälda deltagare. I processen inför riktlinjedagen har de framtag10
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na dokumenten haft en första remissrunda
i framför allt professorskollegiet och efter
riktlinjedagen görs eventuella ytterligare
omarbetningar innan riktlinjerna slutgiltigt
fastställs i SRFs styrelse under våren.
Utvecklingsdagen. Utvecklingsdagen den
1 december 2016 hade som vanligt fokus på
verksamhetsutveckling och fortbildning. I
programmet presenterades bland annat arbetet med att skapa en ny organisation på
Karolinska Universitetssjukhuset med syftet att skapa ökade möjligheter att arbeta
med värdebaserad vård. Vi fick också höra
analyschefen på Myndigheten för vård- och
omsorgsanalys prata om hur det står till i
sjukvården, om utredningen Effektiv vård
och SPUR-inspektioner nu och i framtiden.
Reumadagarna. Reumadagarna 2017 i
Västerås hölls 13–15 september. Intresset
var som vanligt stort och lockade cirka 470
registrerade deltagare och 21 utställare
samt sponsorer. Samarbetspartners är FRS,
SveReFo, fysioterapeuternas reumasektion
och Reumatikerförbundet. Avgående styrelseledamöter tackades av efter förtjänstfulla insatser. SRFs hedersledamot och
ledstjärna utsågs och diplomerades. Arbetet inför Reumaveckan nästkommande år i
Uppsala har startat och tidpunkten har bestämts till 19–21 september 2018.
Almedalen. SRF medverkade för sjunde
året i rad med seminarier under Almedalsveckan i Visby. Denna gång arrangerades
två seminarier tillsammans med Reumatikerförbundet. Båda seminarierna var
välbesökta och verkade uppskattade. Det
första seminariet hölls på onsdagen och
hade titeln ”Vårdvalets konsekvenser för
vårdens kunskapsutveckling”. På torsdagen
hölls det andra seminariet med titeln ”Nya
läkemedel – en dyr eller kostnadseffektivt
väg till ökad hälsa?”. Läs mer om vilka som
deltog i panelerna på SRFs hemsida (www.
svenskreumatologi.se).
Styrelsemöten och Fjällbackainternat.
SRFs styrelse har under året sammanträtt vid 6 protokollförda tillfällen, varav
ett tvådagarsmöte i Fjällbacka (16–17 maj
2017). Mellan de fysiska mötena har daglig

e-post-kommunikation och ett stort antal
telefonkontakter ägt rum.
Intressegruppen. Ansvarig för dessa
möten är vice ordförande i SRF. Gruppen
har som mål att träffas minst 2ggr/år. Under 2017 träffades gruppen i samband med
Riktlinjedagen och Reumadagarna i Västerås.
Professorskollegium. I samband med
Reumadagarna i Västerås den 15 september
sammanträdde Professorskollegiet under
ledning av ordförande Anna Rudin, Göteborg. Vid mötet diskuterades flera ämnen,
bland annat utvärderades reumadagarna,
nationell samordining av kliniska prövningar, akademiska tjänster samt stipendier. Anna Rudin avslutades sitt ordförandeskap och till ny ordförande utsågs Carl
Turesson, Skåne.
Post-ACR. Tillsammans med Dagens
Medicin arrangerade SRF för andra gången
ett post-ACR-möte i Stockholm fredagen
den 2 december 2016. Vid mötet presenterades senaste nytt av allmänt intresse från
den nyligen genomförda ACR-kongressen.
Tre teman belystes: RA, AS/PsA och SLE,
där utsedda presentatörer (sammantaget 5
st) ansvarade för sina respektive områden.
Även presentation av nya data om läkemedelsbiverkningar och nya kommande behandlingsmöjligheter för temporalisarterit
hanns med. Mötet modererades av SRFs
vetenskaplige sekreterare och kunde hållas avgiftsfritt för SRF-medlemmar tack
vare att Dagens Medicin hade avtal med
stödjande sponsorer från läkemedelsindustrin. Knappt 100 deltagare var på plats.
Konferensen blev lyckad och utvärderingen utföll mycket positivt. Ett liknande postACR möte, i samarrangemang med Dagens
Medicin, planeras även 2017, fredagen den
1 december.
Registerråd och SRF Service
SRFs styrelse fick 2012 i uppdrag att bilda
ett aktiebolag, ”SRF Service AB”, samt att
bilda ett Registerråd (RR). Syftet med SRF
Service AB var att skapa en resurs för att
stärka utvecklingen av vård och forskning
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inom svensk reumatologi. På grund av pågående diskussioner om regler för upphandlingar mm. har styrelsen beslutat att
avveckla SRF Service AB. Marcus Rehnberg
har avslutat sin anställning på egen begäran
och en ny kommunikatör och koordinator
har anställts för att arbeta både för SRFs
styrelse och för SRQ. Anställningen är förlagd till Karolinska Universitetssjukhuset.
Syftet med RR är förutom att bedöma
och formellt godkänna olika datauttag från
SRQ, även att vara kontaktpunkt för svensk
reumatologis registerforskningsfrågor. SRQ
ska därtill kunna vara vägledande i andra
strategiska frågor. Registerrådet har totalt
nio ledamöter, varav sex är regionrepresentanter: Solbritt Rantapää-Dahlqvist (Norrland), Lars Rönnblom (Uppsala–Örebro),
Johan Askling (Stockholm), vakant (Sydöstra), Lennart Jacobsson (VGR) och Carl
Turesson (Syd), två SRF-styrelsemedlemmar (SRFs ordförande och vice ordförande)
samt en representant från RF (ordförande).
SRFs ordförande är även ordförande i RR.
SRFs koordinator är sammankallande och
protokollskrivare vid RR-mötena. Även
adjungerade från SRQ (registerhållare
Ralph Nisell samt kanslichef Inga Lodin)
har kallats till RR-mötena.
Det har under det senaste året hållits fem
RR-möten, två fysiska och tre telefonmöten. Mötesprotokollen från RR läggs ut på
hemsidan och är tillgängliga för SRFs medlemmar.
Riktlinjer
Arbetet med medicinska riktlinjer och rekommendationer fortgår med årliga uppdateringar och är fortsatt levande dokument för att följa den senaste vetenskapliga
evidens som finns tillgänglig. Nationella
behandlingsriktlinjer har utarbetats för
reumatoid artrit, ankyloserande spondylit/
psoriasisartrit samt behandling av systemisk lupus erytematosus. Med anledning

av godkännandet av biologiskt läkemedel
för temporalisarterit (GCA), har nätverket
för vaskuliter fått i uppdrag att bilda en
arbetsgrupp och ta fram riktlinjer för läkemedelsbehandling vid GCA. Den första
versionen kommer att presenteras på Riktlinjedagen den 25 januari 2018.
Rekommendationerna handlägger läkemedelsbehandling vid graviditet och
amning hos patienter med reumatisk sjukdom, prevention av kardiovaskulär sjukdom vid inflammatorisk reumatisk sjukdom, läkemedel och kardiovaskulär risk
vid inflammatorisk reumatisk sjukdom,
screening inför behandling med biologiska
läkemedel, kontroller vid behandling med
antireumatiska läkemedel, utsättning av
antireumatisk behandling vi elektiv reumakirurgi, antibiotikaprofylax vid tandbehandling, vaccination hos patienter med
inflammatoriska reumatiska sjukdomar,
modern reumarehabilitering samt vårdprogram för sklerodermi/systemisk skleros.
SRFs riktlinjer processeras på ett strukturerat sätt genom tillsatta arbetsgrupper
som har regional representation och med
diskussioner såväl i professorskollegium
som med enhetsföreträdare. Under Riktlinjedagen i januari presenterar de olika arbetsgrupperna uppdateringar som diskuteras och därefter stadfästs de i samband med
ett styrelsemöte under våren (mars/april).
Arbetsordning för riktlinjearbetet finns på
SRFs hemsida (www.svenskreumatologi.
se).
Indikatorer för öppna jämförelser
Socialstyrelsen har initierat arbete med
uppdatering av de nationella riktlinjerna
för rörelseorganens sjukdomar, men i övrigt har inget nytt när det gäller arbete med
indikatorer för uppföljning av RA i öppna
jämförelser hänt under året. Riktlinjerna,
den första uppföljningen och målnivåerna
finns att läsa om på Socialstyrelsens hemsi-

da (www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforrorelseorganenssjukdomar).
Reumabulletinen och RB Vetenskap
Ansvarig utgivare för Reumabulletinen är
ordförande i SRF, Cecilia Carlens. Redaktör för Reumabulletinen är Tomas Bremell.
Övriga i redaktionen är Bengt Lindell, Ido
Leden, Milad Rizk samt Ioannis Parodis.
Målet med Reumabulletinen – som är
SRFs regelbundet utkommande tidskrift –
är att vara en utåtriktad, professionell tidskrift som även stimulerar ett mer aktivt arbete inom föreningen. Reumabulletinen har
inneburit ett lyft för föreningen och skapat
en utåtriktad möjlighet för reumatologin i
Sverige. Målet med tidningen är att den ska
spegla SRF:s viktigaste frågor. Tidningen
produceras av Mediahuset AB. Under 2017
har Reumabulletinen utkommit med 5 vanliga nummer och 2 specialnummer i form
av Reumabulletinen Vetenskap (RB Vetenskap) och dessutom ReumaMatrikeln.
För RB Vetenskap finns en separat redaktion där Jon Lampa är huvudredaktör och
övriga redaktörer är Christopher Sjöwall,
Lena Björkman och Carl Turesson.
Hemsidan
SRFs webbplats (www.svenskreumatologi.
se) syftar till att på ett aktivt, aktuellt och
utåtriktat sätt presentera reumatologin i
Sverige utifrån SRFs perspektiv. Webbplatsen är nu uppdaterad och har anpassats till
den allt större användningen av smartphones och surfplattor. Medlemsregistret är
flyttat till webben, och medlemmarna kan
nu logga in och hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade direkt i registret, samt se
om den senaste medlemsavgiften är betald.
Emma Touminen, SRFs koordinator, är redaktör för webbplatsen.
Reumatologins Utvecklings- och Ledarskapsprogram (RULe)
Inom ramen för en strategisk satsning att
på sikt stimulera till och öka rekryteringsbasen för framtida ledare och chefer inom
reumatologin, har SRF startat ett ettårigt
utvecklingsprogram – RULe. Den första
omgången om 18 deltagare, nominerade
av sina chefer, hölls under 2015. Då denna
satsning föll ut mycket väl har SRF beslutat
att ge ett nytt RULe-program under 2017.
De tre första modulerna är genomförda och
den fjärde och avslutande modulen äger
rum i Stockholm 23–24 november. Vid detta tillfälle är nominerande chefer inbjudna
och denna gång även deltagarna från det
första programmet 2015.
Pedagogiken är action, reflection, learning (ARL) och en extern coach är anställd
för att följa hela programmet. De tre lärandemodulerna i internatform är förlagda till
Göteborg, Skåne och Uppsala, där regionala
programkommittéer har ansvarat för proReumaBulletinen Nr 122 · 7/2017
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grammet tillsammans med den centrala
programledningen. Läs mer under ”Utbildning” på www.svenskreumatologi.se.
Som en fortsättning på den strategiska
satsningen på ledarskap inom svensk reumatologi har planering för ett mentorsprogram påbörjats.
Grupper
Föreningen har olika grupper och nätverk
som arbetar för utveckling av reumatologin i Sverige. Grupperna arbetar mer eller
mindre aktivt under olika tidsperioder och
återkommande översyn görs för att informationen om grupperna ska vara aktuell.
Information om ordförande och kontaktpersoner till samtliga grupper finns på
hemsidan
(www.svenskreumatologi.se)
under rubriken ”Grupper”.
Nytt för i år är att vaskulitnätverket på
styrelsens uppdrag har bildat en arbetsgrupp med Ann Knight som ordförande.
Övrigt
SRF har vid den internationella reumatikerdagen (12 oktober, World Arthritis Day)
i samarbete med Reumatikerförbundet,
stimulerat svenska reumatologkliniker och
enheter att hålla patientanknutna reumatologiska aktiviteter. Många kliniker i landet har hörsammat denna uppmaning och
genomfört till exempel öppen artritmottagning, föreläsningar och/eller ultraljudsmottagning.
Remissvar och skrivelser
SRF tar varje år emot ett flertal remisser –
de flesta vidarebefordrade från Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund
– från Socialdepartementet, Socialstyrelsen
och andra myndigheter. Det rör sig oftast
om betänkanden från offentliga utredningar som vi får för genomläsning, bedömning
och eventuellt kommentarer. Vi väljer ut
dem som har betydelse för vår verksamhet

och där vi tror att vårt perspektiv kan ha betydelse. Remissvaren diskuteras i styrelsen
innan de insänds, från och med i vår även
direkt till den ursprungliga remittenten. Vi
har fram till november i år besvarat 7 remisser. Remissvaren är utlagda på hemsidan
(www.svenskreumatologi.se) under rubriken ”Remissvar”.
Ekonomi
Föreningens ekonomi är god. Intäkter och
utgifter är väsentligen i balans. Likviditeten, i form av tillgodohavanden på sparkonton och fonder, är god.
Föreningen har fortsatt avsatt ekonomiska medel för att stödja i första hand
utbildning: utvecklings- och riktlinjedag,
de nationella ST-dagarna i reumatologi,
de regionala studierektorernas ST-vidareutbildningar och ledarskapsutbildningen
(RULe). Vidare har under räkenskapsåret
sammantaget 288 000 kr i stipendier och
priser delats ut via SRF.
Medlemmar
Antalet medlemmar i SRF uppgick vid årsmötet till 578 medlemmar varav 429 ordinarie medlemmar, 70 associerade medlemmar och 79 pensionärsmedlemmar.
Detta är en minimal nedgång i antal medlemmar jämfört med förra året (2016) då
antalet uppgick till 586 medlemmar. Dock
finns viss osäkerhet i årets siffror då både
läkarförbundet och SRF gjort om sina medlemsregistersystem. Medlemmar kan nu
själva logga in och ändra adress och kontaktuppgifter direkt i medlemsregistret på
SRFs hemsida. Under räkenskapsåret har
tillkommit 32 nya ordinarie och 14 nya associerade medlemmar.
Reumatikerförbundet
Samarbetet med Reumatikerförbundet har
under året varit mycket gott och tillsammans har vi framgångsrikt drivit frågan om

vårdval vilket resulterade i att införandet
av vårdval reumatologi i Stockholms läns
landsting kunde stoppas. Vi har också tillsammans arrangerat två seminarier i Almedalen och under hösten haft möte tillsammans med företrädare för TLV för att
diskutera läkemedelsfrågor. I början av juni
valdes Lotta Håkansson till ny ordförande
för Reumatikerförbundet.
Förtroendemän utsedda av SRF i samband med årsmöte
Styrelsen
Ordförande Cecilia Carlens, vice ordförande Gerd-Marie Alenius (till mitten
av september), facklig sekreterare John
Svensson (adjungerad sedan 25 januari
2017 och invald vid årsmötet 13 september
2017), vetenskaplig sekreterare Per-Johan
Jakobsson, kassör Elisabet Lindqvist, representant för läkare under utbildning Valgerdur Sigurdardottir (till mitten av september) samt ansvarig för vidareutbildning
och utveckling av regional ST-utbildning
Katarina Almehed. Gerd-Marie Alenius ersattes i mitten av september av Lotta Ljung
och Valgerdus Sigurdardottir av Ylva Borgas. De nya styrelseledamöterna invaldes
i samband med årsmötet i Västerås den 13
september 2017.
Revisorer
Thomas Mandl (endast 2017/2018) och
Lars Cöster.
Valberedning
Carl Turesson (ordförande), Gerd-Marie
Alenius samt Tomas Bremell.
Förtroendemän/ordförande/representanter utsedda eller föreslagna av SRFs
styrelse
Registeruppdrag
SRQ (Svensk Reumatologis Kvalitets•
register): Registerhållare, ralph.nisell@sll.se
•
ARTIS-gruppen (AntiReumatisk Terapi I Sverige): nils.feltelius@mpa.se
•
Biobank: johan.askling@ki.se
•
RR (Registerråd): SRF ordf, cecilia.carlens@sll.se
Arbetsgrupper
•
Riktlinjer för läkemedelsbehandling
av RA: carl.turesson@med.lu.se
•
Riktlinjer för läkemedelsbehandling
av spondylartriter: lennart.jacobsson@
gu.se
•
Riktlinjer för Modern ReumaRehabilitering (MoRR): elisabet.lindqvist@
skane.se
•
Riktlinjer för primärprevention avseende kardiovaskulära riskfaktorer vid
reumatisk sjukdom: anna.sodergren@
umu.se
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•
•
•
•

•

Riktlinjer för behandling av SLE med
biologiska läkemedel: anders.bengtsson@med.lu.se
Riktlinjer för säker läkemedelsbehandling vid reumatisk sjukdom: eva.
baecklund@akademiska.se
Biosimilarer: christopher.sjowall@liu.
se
Rekommendationer avseende anti-inflammatorisk och immunmodulerande behandling i samband med graviditet och amning: elisabeth.nordborg@
vgregion.se
Registermodul SLE: elisabet.svenungsson@ki.se

Intressegrupper
•
Professorskollegiet:
carl.turesson@
med.lu.se
•
Verksamhetschefsgrupp: lotta.ljung@
umu.se
Studiegrupper
•
Axial spondylartrit: helena.forsblad@
umu.se
•
Kardiovaskulär komorbiditet vid reumatisk sjukdom: elisabet.svenungsson@ki.se
•
Myosit: ingrid.lundberg@ki.se
•
Psoriasisartrit: gerdmarie.alenius@vll.
se
•
REUGRA (REUmatiska sjukdomar
och GRAviditet): elisabeth.nordborg@
vgregion.se
•
Reumatologi i grundutbildningen: vakant
•
Reumatologisk bilddiagnostik: michael.ziegelasch@ regionostergotland.se
•
Swedish Scleroderma Study Group:
elsa.hermansson@regionostergotland.
se
•
Osteoporos: britt-marie.nyhall-wahlin@ltdalarna.se
Annan representation
•
Föreningen Rörelseorganens Årtionde
(The Bone and Joint Decade, har bytt
namn i februari 2015 till Alliansen Rörelseorganens sjukdomar): Milad Rizk
•
Reumatikerförbundets Forskningsråd:
Per-Johan Jakobsson
•
Socialstyrelsen för granskning av ansökan om specialitet i reumatologi:
Agneta Uddhammar och Tomas Husmark
•
Socialstyrelsens vetenskapliga råd:
Solveig Wållberg-Jonsson och Carl
Turesson (suppl)
•
SRQ Styrgrupp: Cecilia Carlens (ordf
SRF)
•
SRF Service AB: styrelseledamöter:
Cecilia Carlens (ordf i bolagsstyrelsen)
och Gerd-Marie Alenius
•
SSR: Styrelsen för Scandinavian Society for Rheumatology, Carl Turesson,
Solveig Wållberg Jonsson

•
•
•
•
•

SLF (Svenska Läkarförbundets specialitetsföreningars representantskap):
Cecilia Carlens, suppl Lotta Ljung
SLF (Svenska Läkarförbundets fullmäktige) Cecilia Carlens, suppl Lotta
Ljung
SLS (Svenska Läkaresällskapets fullmäktige): Cecilia Carlens, suppl Lotta
Ljung
SveReFo: vakant
UEMS: Valgerdur Sigurdardottir,
suppl Johan Karlsson och Mats Dehlin

Övriga förtroendeuppdrag
•
Ansvarig för SRFs hemsida: Cecilia
Carlens. Webbredaktör: SRFs koordinator Emma Tuominen
•
Ansvarig utgivare för Reumabulletinen: Cecilia Carlens
•
Huvudredaktör Reumabulletinen: Tomas Bremell
•
Huvudredaktör RBV (Reumabulletinen Vetenskap): Jon Lampa
•
IT-representant: Jörgen Lysholm
•
Konsultationsläkare till Läkarförbundet (bistånd/stöd vid anmälan): Tomas
Bremell
•
Professorskollegium: För de SRF-medlemmar som innehar en professur i
reumatologi, och är verksamma vid
klinik som bedriver reumatologisk
specialistsjukvård. Under året 2017
har professorskollegiet bestått av:
Johan Askling (Stockholm), Anders
Bengtsson (Lund), Maria Bokarewa
(Göteborg), Hans Carlsten (Göteborg),
Helena Forsblad d´Elia (Umeå), Inger
Gjertsson (Göteborg), Lennart Jacobsson (Göteborg), Per-Johan Jakobsson
(Stockholm), Lars Klareskog (Stockholm), Ingrid Lundberg (Stockholm),
Elisabet Svenungsson (Stockholm),
Anca Catrina (Stockholm), Solbritt
Rantapää-Dahlqvist (Umeå), Anna
Rudin (Göteborg, ordf, till september 2017), Lars Rönnblom (Uppsala),
Tore Saxne (Lund), Thomas Skogh
(Linköping), Solveig Wållberg Jonsson (Umeå), Carl Turesson (Malmö–
Lund), ordf vald 15 september för 2
år. Adjungerade; SRFs vetenskapliga
sekreterare Per-Johan Jakobsson och
ordförande Cecilia Carlens.
SPUR-inspektörer: Annika Teleman
•
(ordf ), Iva Gunnarsson, Tomas Bremell, Christine Bengtsson och Jan Cedergren.
•
ST-studierektorer, regionala: Lena
Innala (Norrland), Lilian Vasaitis
(Uppsala–Örebro), Inga-Lill Engvall
(Stockholm), Åsa Reckner Olsson
(Östergötland), Lena Karlberg (VGR),
Aladdin Mohammad (Syd)
Regionalt
fortbildningsansvariga:
•
Mats Dehlin (VGR), Iva Gunnarsson
(Stockholm), Lena Innala (Norrland),

Aladdin Mohammad (Syd), Åsa Reckner Olsson (Östergötland), Annika Söderbergh/Per Salomonsson (Uppsala–
Örebro),
Utmärkelser
Till Ledstjärna 2016 utsågs Boel
•
Mörck, Göteborg.
•
Till Hedersmedlem 2016 utsågs Bengt
Lindell, Kalmar.
•
Celgenes stipendium för samarbetsprojekt inom reumatologi 2017 tilldelades Johan Karlsson Wallman, Lund.
•
Reumatologistipendium 2017 med
stöd från Roche tilldelades Aikaterini
Chatzidionysiou, Stockholm.
•
SRFs stipendium till Andrzej Tarkowskis minne 2017 tilldelades Aase
Haj Hensvold.
Internationellt arbete
•
Representant i EULAR Standing Committe Clincal Affairs: Johan Wallman
(tidigare Johan Karlsson)
•
Representant i EULAR Standing
Committe Education and Training
(ESCET): Mats Dehlin
•
Representant i EULAR Standing Committe Investigative Rheumatology:
Anca Catrina
•
Representant i EULAR Standing Committe Musculoskeletal Imaging: Kristina Forslind
•
Representant i EULAR Standing Committe Pediatric Rheumatology: Lillemor Berntson
•
Representant i EULAR Standing Committe Epidemiology and Health Services Research: Tor Olofsson
•
Redaktionskommittén för Scandinavian Journal of Rheumatology: Carl
Turesson, och suppleant Solveig Wållberg Jonsson
Övriga aktiviteter där SRF aktivt stöttat
eller deltagit
•
SRFs ordförande Cecilia Carlens har
deltagit vid SLFs representantskap för
specialistföreningarna vid två tillfälle
under året.
•
SRFs vetenskapliga sekreterare har
deltagit vid RFs forskningsråd vid ett
tillfälle under året.

För SRFs styrelse
Stockholm 2017-11-12
Cecilia Carlens
SRF Ordförande
Emma Tuominen
SRF koordinator
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Välbesökta reumadagar
i Västerås
Den 13-15 september hölls Reumadagarna på Aros Congress Center i centrala
Västerås. Konferensen som lockade över
500 deltagare erbjöd ett omfattande vetenskapligt och tvärvetenskapligt program. Myosit, vaskulit, systemisk skleros, entesiter vid psoriasisartrit samt
kostens, motionens och livsstilens betydelse för hälsa och funktion var bara
ett axplock av de ämnen som presenterades.

V

ästerås är Sveriges femte största
stad och ligger vid Mälaren, cirka 10
mil från Stockholm. Här startades i
början av 1900-talet ASEA och Metallverken, som blev två av Europas största företag
inom elektrifiering och kraftöverföring.
I Västerås startade även Erling Persson
den första Hennes & Mauritz-butiken och
staden är också födelseorten för ICA-koncernen. I Västerås ligger även Mälardalens
högskola med forskning och utveckling i
framkant.
Konferensen inleddes av Anders Hansen, överläkare och specialist i psykiatri på
Sophiahemmet, som lockade en stor publik
med sin föreläsning om hur motion och
träning stärker hjärnan och många av våra
funktioner och förmågor (se separat artikel).
Lunchsymposiet sponsrades av Pfizer
som hade bjudit in professor Tom Huizinga, verksam vid Leiden University
Medical Center, välkänd reumatolog och
forskare från Nederländerna. Han höll en
föreläsning om JAK-hämmare: ”From molecules to medicine: the road of JAK- inhibitors to the clinic”.
Tom Huizinga berättade om den gedigna dokumentationen för klinisk effekt av
JAK-hämmare vid reumatoid artrit och
hans huvudbudskap var att vi nu har orala
droger som är lika effektiva som cytokinblockerande terapi som ges genom injektioner. Tom Huizinga lyfte även fram svårigheterna med att placera in dessa läkemedel
i behandlingsriktlinjer, med tanke på den
begränsade erfarenheten utanför kliniska
prövningar.
Mat och nutrition
Öppningsföreläsningen om betydelsen av
mat och nutrition vid inflammatorisk sjukdom hölls av Tommy Cederholm, professor
i klinisk nutrition vid Uppsala universitet
och överläkare i geriatrik vid Akademiska
14
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Sjukhuset. Han är chef för forskargruppen ”Klinisk nutrition och metabolism”
som arbetar brett med frågor från förebyggande folkhälsonutrition till klinisk nutrition. Hans eget forskningsfält fokuserar
på interaktioner mellan energiomsättning,
fett- och proteinintag samt katabolism, inflammation och nutritionsstatus hos äldre,
kroniskt sjuka och individer med demenssjukdomar.
Föreläsningen tog upp fyra olika ämnen:
undernäring– inflammation som driver
katabolism, sarkopeni/sarkopen obesitas,
ateroskleros, reumatoid artrit och inflammation samt näringsämnen och mat som
påverkar inflammation, sjukdomsaktivitet
och risken för hjärt-kärlsjukdom.
– Inflammatorisk sjukdom driver en
generell katabolism som bland annat bryter ner muskulatur och skelett och leder i
slutändan till sjukdomsrelaterad undernäring, kakexi, sarkopeni, som definieras som
en samtidig förlust av muskelmassa och
muskelfunktion, samt osteoporos. Detta är
mest tydligt vid cancer-sjukdomar, kroniskt
obstruktiv lungsjukdom och kronisk njursvikt, säger Tommy Cederholm.
Vid reumatoid artrit är vanligtvis inte aptiten påverkad, vilket betyder att patienter
med RA ofta förlorar muskler, på grund av
den inflammationsdrivna muskelnedbrytningen tillsammans med minskad rörlighet.
– Men de tappar vanligtvis inte i vikt eftersom fettmassan relativt sett ökar. Kombinationen av minskad muskelmassa och

Thomas Huizinga

ökad fettmassa vid RA kallas ibland reumatoid kakexi. Svenska studier visar att ca
20 till 30 procent av RA-patienter har detta
tillstånd.
Om individen samtidigt har en hög vikt,
det vill säga ett BMI på > 30kg/m2 kallas
tillståndet sarkopen obesitas.
Reumatoid kakexi och sarkopen obesitas
är vanligtvis kopplad till ökad fettinlagring i
muskelcellerna, så kallad myosteatos, som i
sin tur är kopplad till insulinresistens.
- Att ha kännedom om patienternas
kroppssammansättning är värdefull information som kan förbättra patientomhändertagandet, säger Tommy Cederholm.
I framtidens sjukvård, menar han, kommer sannolikt bioelektrisk impedansteknik eller ultraljud vara rutin för att regel-
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bundet bestämma patienternas kroppssammansättning.
Förebyggande mat
Inflammationen driver också på åderförfettningsprocesser så att RA-patienter ofta
har en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar.
Å andra sidan kan man med mat motverka inflammatoriska processer så att den
reumatoida processen kan bromsas, och såväl muskler som blodkärl kan skyddas.
Tommy Cederholm slog ett slag för ett
anti-inflammatoriskt kostmönster som
rimmar väl med de kostrekommendationer
som ges av Livsmedelsverket och Världshälsoorganisationen.
– Det handlar om medelhavskost eller
nordisk hälsosam kost beroende på vilka
råvaror man väljer, men de baseras alltid på
rikligt med grönsaker, frukt, fisk, fullkorn,
ljust kött som exempelvis fågel, nötter och
icke-tropiska vegetabiliska oljor, till exempel oliv-, raps-, majs eller solrosolja.
Samtliga nyttiga livsmedel/näringsämnen har mer eller mindre anti-inflammatorisk aktivitet.

Tommy Cederholm

– De starkaste anti-inflammatoriska effekterna hittas hos de marina omega-3-fettsyrorna som i höga doser (>3 g/dag) har
visat sig ha positiva effekter på morgonstelhet, smärta och sjukdomsremission, liksom
bättre läkemedelseffekter vid RA.
Avslutningsvis, menar Tommy Cederholm att samma kostmönster som sannolikt
är sjukdomsdämpande vid RA, också ligger
bakom den dramatiska nedgången av incidensen av hjärt- och kärlsjukdomar som
skedde i hela västvärlden decennierna före
och efter senaste sekelskiftet.
Livsstilsmottagningen
Värdsymposiet om utvecklingsprojekt på
kliniken inleddes med en föreläsning av
Maria Nygård och Anna Gustafsson som
berättade om erfarenheter från livsstilsmottagningen.
För tre år sedan, 2014, utvecklade Reumatologkliniken i Västerås en vision för
2024 som handlar om att ha en aktiv forskningskultur, att patienten aktivt tar ansvar
för sin situation att rätt vård ges på rätt nivå
i rätt tid, att reumatologin är i framkant, att
medarbetare brinner för sitt jobb och att
kliniken har en hög registerkvalitet.
– Det finns många tuffa utmaningar och
hinder längs vägen. Och kanske är visionen
djärv, men vi vill gärna skapa en reumatologklinik i världsklass, säger Milad Rizk,
verksamhetschef för Reumatologkliniken
vid Västmanlands sjukhus i Västerås.
Vid kliniken startades en livsstilsmottagning 2012 för patienter vid kliniken.
– Vi använder oss av den forskning som
finns kring bland annat levnadsvanor. Syftet är att utifrån ett flöde i fem steg initiera,
kartlägga, motivera, vägleda till åtgärder
för att uppnå bästa möjliga hälsotillstånd
och sedan följa upp med bland annat stöd
och telefonsamtal var tredje månad, säger
Anna Gustafsson.

Milad Rizk med medarbetare från Livsstilsmottagningen i Västerås.

Mellan 2012 och 2017 har 247 patienter
deltagit i livsstilsmottagningen och 148 av
dem har varit på 1-årsuppföljning. Flera patienter har lyckats förbättra sina levnadsvanor och fått mer motivation till träning och
lyckats gått ned i vikt: 57 patienter har ökat
sin fysiska aktivitet, 41 patienter har gått
ned i vikt och 28 (av 50) patienter har lyckats minska sin rökning.
Många patienter kände sig också uppmärksammade och sedda.
– Patienterna uppskattar att vi inte bara
fokuserar på deras sjukdom utan ser hela
människan. Livsstilsmottagningen är en
integrerad del av klinikens arbete med
levnadsvanor och patienten får tidigt en
bild av hur viktiga levnadsvanorna är. Vi
har också utbildat våra arbetsterapeuter i
sömnfrågor eftersom många patienter lider
av just sömnproblem, säger Maria Nygård.
Ett annat utvecklingsprojekt vid kliniken
är ”Min vårdplan”. Anne-Lie Stenvall, sjuksköterska vid kliniken berättade om bakgrunden till projektet.
– När vi fick resultaten från patientenkäten 2012 blev vi besvikna, det var dystra
siffor.
Ett år senare presenterades en global
patientenkät som omfattar mer än 10 000
patienter i 42 länder. Enkätsvaren i Sverige visade bland annat att 8 av 10 vill ha en
behandlingsplan, men bara 4 av 10 har en.
Sverige hade ett sämre resultat än många
andra länder.
– Vi startade då en arbetsgrupp med två
sjuksköterskor och en arbetsterapeut för
att ta fram en tydlig vårdplan och öka patientens delaktighet och kunskap om sin
vård och behandling, säger Åsa Nilson, arbetsterapeut.
Vårdplanen innehåller bland annat information om sjukdom och behandlingsmål, planering, läkemedel, tips inför besök,
provtagning, kontaktuppgifter och övrig
information som kan vara bra att känna till.
– Det är ett kostnadseffektivt verktyg i
vardagen för att arbeta mer patientcentrerat och patientsäkert och uppnå intentionerna i patientlagen, säger Åsa Nilsson.
Entesiter i kliniken
På torsdagsmorgonen bjöd Novartis in till
ett symposium om entesiter vid psoriasisartrit, PsA. Entesit är vanligt vid PsA (25
– 53 procent)
Det blev en interaktiv session om utredning och behandling. Publiken fick möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter
med hjälp av mentometrar. Deltagarna fick
även möjlighet att ställa frågor om entesit,
utvärdering och behandling som berör den
kliniska vardagen.
Jon Lampa från Karolinska Universitetssjukhuset var moderator, och berättade allmänt om psoriasisartrit. Överläkare Tomas
Husmark, Reumatologkliniken, Falu lasa-
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rett berättade kort om klinisk utvärdering
och överläkare Michael Siegelasch, Reumatologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping pratade om ultraljud.
Huvudbudskapet är att entesiter vid PsA
inte är en enkel match, det kräver tålmodighet och det är viktigt att inte ge upp. Det
är ett svårt ämne och det finns stora utmaningar vid smärta. Patienter med entesit
uppvisar signifikant sämre funktion (HAQ),
högre smärta och fatigue. En hög andel rapporter nedsatt arbetsoförmåga.
Myosit
Ingrid Lundberg är professor vid Karolinska institutet och överläkare vid Reumatologkliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Vid temasymposiet föreläste hon
om: ”Myosit, inte bara en muskelsjukdom,
nya fenotyper med nya autoantikroppar”.
Hon inledde föreläsningen med att berätta om en rad kliniska patientfall som visade
att myosit är en heterogen inflammationssjukdom och att sjukdomsdebuten kan visa
sig på olika sätt med exempelvis artrit, interstitiell lungsjukdom, hudbesvär eller
muskelsvaghet.
Ingrid Lundberg berättade även om EULAR-data från 47 kliniker världen över som
innebär att det nu finns ett nytt sätt att klassificera patienter med myosit. Hon tog även
upp EULAR/ACR:s kriterier för subklassificering av myosit.
– Vi har nya subgrupper associerade med
myositspecifika antikroppar. I nya behandlingsstudier klassificeras nu patienter efter
autoantikroppar. Vi behöver utvidga det
nationella och internationella samarbetet
för att få en ökad förståelse för sjukdomsmekanismer och förbättra behandlingen
för patienter med myosit.
I en efterföljande föreläsning berättade
Louise Pyndt Diederichsen, adjungerad
professor vid Reumatologkliniken vid Universitetssjukhuset i Odense, Danmark, om
olika imaging-tekniker vid framförallt muskuloskeletal myosit: MRI, ultraljud, SPECCT, PET-CT.
– Det är värdefulla tekniker för att diagnostisera patienter med misstänkt myosit.
Kontrastförstärkt ultraljud och konventionell MRI kan vara värdefullt vid övervakning av sjukdomsaktivitet och behandlingssvar.
Andra huvudbudskap var att MRI kan
vara användbar vid sen sjukdom för att skilja mellan sjukdomsaktivitet och skada. Olika imaging-tekniker kan dock täcka in olika
aspekter av samma sjukdom.
– För närvarande beror val av bildteknik
på erfarenhet, tillgänglighet och kostnad,
säger Louise Pyndt Diederichsen.
Vaskulit
Mårten Segelmark är professor i njurmedicin vid Linköpings universitet och inledde
16
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sessionen om vaskulit med en föreläsning
om ”NETs vid vaskulit– implikationer för
patogenes och behandling”.
Neutrofiler är viktiga för patogenesen
vid småkärlsvaskulit och för tio år sedan
upptäcktes ett nytt vapen i neutrofilernas
arsenal.
NETs står för Neutrofil Extracellular
Traps och består av DNA-trådar med bakteriedödande substanser som bildas genom
en form av programmerad celldöd som
kallas NET-os.
– Det finns en växande litteratur som
visar att NETs är invloverad i en mängd
olika sjukdomsprocesser som cancer och
autoimmuna sjukdomar, säger Mårten Segelmark.
Det finns flera varianter av NETs och
NET-os, och spår av ökad NET-os finner
man i vävnad och blod hos vaskulitpatienter.
NETs kan orsaka kärlskada. De innehåller autoantigen som kan bidra till autoantikroppsbildning som gör att immunsystemet blir mer aggressivt och driver på
inflammation.
Mårten Segelmark gick även igenom behandling vid ANCA vaskulit.
– Länge fanns det inte någon behandling,
men på 1970-talet dök den första behandlingen upp i form av cyklofosfamid (sendoxan), CYC. Dessvärre uppstod behandlingsinducerade skador och trenden inom
behandling var att minska på CYC.
Trenden går nu mot att hitta regimer med
mindre steroidbelastning. I CLEAR-studien ser man nu över möjligheterna att helt
ersätta steroider. Och preliminära resultat
visar att det går att dra ned på steroidbehandling och till och med ta bort den, utan
negativa konsekvenser.
– Om patienter inte gillar steroider kan
man ge dem möjlighet att vara med i studien. En möjlig väg till skonsammare behandlingar i framtiden är att hämma NETos.
Carl Turesson, professor och överläkare
vid Skånes universitetssjukhus i Lund, berättade om ”Nya insikter om sjukdomsmekanismer och behandling vid jättecellsarterit.
Han refererade land annat till en epidemiologisk studie av biopsiverifierad jättecellsarterit (giant cell arteritis, GCA) i
Skåne, initierad av Aladdin Mohammad.
Liksom i tidigare studier fann man att incidensen ökade tydligt med stigande ålder.
– Mekanismerna bakom GCA är endast
delvis kända. Studier av deltagare i befolkningsstudierna Malmö Förebyggande Medicin och Malmö Kost Cancer , och som senare utvecklat GCA har visat en lägre risk
för GCA hos feta och överviktiga individer
(definierat utifrån body mass index, BMI).
Färska data från uppföljande studier visar
även lägre risk hos individer med högre

Louise Pyndt Diedrichsen, Ingrid Lundberg

Mårten Segelmark

blod-glukos och kolesterol.
Carl berättade även om experimentella
studier av djurmodeller för GCA, där man
påvisat en dysreglering av mekanismer som
nedreglerar T-celler.
– Intressant nog verkar denna dysreglering kunna motverkas av glukosmetaboliter, vilket åter understryker betydelsen av
metabola faktorer.
Erik af Klint, forskare och överläkare vid
Karolinska Universitetssjukhuset, berättade om GCA och ultraljud: diagnoskriterier,
utredning, ultraljud och kortisonets betydelse för diagnos.
– Det finns ingen golden standard för
diagnostik. Vi vet att biopsi har låg sensitivitet. En biopsi på 1-2 centimeter representerar inte hela kärlträdet. Ultraljud å andra
sidan bedöms ha en bra specificitet och
undersöker större områden än en biopsi.
Men i vissa fall kan patienter bedömas ha
jättecellsarterit, trots negativa kriterier för
ultraljud. Det bästa är om biopsi och ultraljud tas samtidigt.
Vilka kärl är påverkade?
Cirka 50 procent av patienterna med nydiagnostiserad GCA har engagemang av axillaris och 60 procent av temporalis.
– Ateroskleros är ovanligt i båda dessa
kärl. Mer vanligt i carotider, femoralis och
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poplitea. Och det är sällan som vertebralis,
carotis och subclavia är involverade utan
varken temporalis eller axillaris.
Erik af Klint gick igenom olika imaging-tekniker där ultraljud är den mest
tillgängliga tekniken vid sidan av CT-angio,
MRI/MRA, PET-CT.
– Problemet med ultraljud är att många
inte är vana att använda doppler. Men vissa
doppler-tekniker gör det säkrare. Det finns
också mycket bra tabeller och mått för de
olika kärlen som är viktiga vid undersökning med ultraljud.
Glöm inte, uppmanade Erik af Klint, att
känna på fotpulsar. Är de dåliga bör ultraljud göras också av a fem sup och a poplitea,
som ofta är engagerade vid GCA.
– GCA i arm har god prognos i nästan
samtliga fall.
Systemisk skleros
Roger Hesselstrand är reumatolog och
docent i reumatologi och molekylär skelettbiologi samt projektledare för forskargruppen för systemisk skleros vid Lunds
universitet. Han inledde temasymposiet
om systemisk skleros med att berätta om:
”The 2013 criteria for systemic sclerosis

Matt Brown

implications on epidemiology and vascular
aspects such as PAH”.
– Kärlförändringar, inklusive Raynauds
fenomen, är centralt vid systemisk skleros.
2013 års kriterier för systemisk skleros höjde prevalensen med 30 procent i jämförelse med 1980 års kriterier, men systemisk
skleros är alltjämt en så kallad ”orphan disease”.
De nya kriterierna tar hänsyn till moderna kunskaper kring autoimmunitet,
avbildande tekniker och kliniska kärlmanifestationer och kan därför identifiera de patienter vars sjukdom inte präglas av fibros
utan företrädesvis har kärlmanifestationer.
– Genom att identifiera och korrekt diagnosticera dessa patienter kan de, liksom
övriga patienter med systemisk skleros, bli
föremål för screening för pulmonell arteriell hypertension.
Systematisk screening för pulmonell
arteriell hypertension i denna riskgrupp
leder till förbättrad överlevnad då denna
komplikation, vid diagnos, ofta är långt
framskriden.
Professor Ariane Herrick, verksam vid
The University of Machester, berättade
om: ”Assessment and treatment of systemic
sclerosis-related digital vasculopathy, including capillaroscopy”.
– Digital vaskulopati är ett av de mest
smärtsamma kännetecknen för systemisk
skleros.
Hon berättade vidare om kapillärskopi,
en undersökning av kapillärerna (små blodkärl) av huden vid nagelbanden, en effektiv
teknik för att säkerställa en tidig diagnos av
SSc.
Karin Gunnarsson, reumatolog på Karolinska universitetssjukhuset samt forskare
vid Karolinska institutet, tog upp lungengagemang vid SSc: ”Pulmonary fibrosis and
levels of total IgA in patients with systemic
sclerosis”.
– Lungengagemang vid SSc är den viktigaste orsaken till död. 33 procent har bila-

Karin Gunnarsson, Roger Hesselstrand, Ariane Herrick och Gunnel Sandqvist föreläste vid
temasymposiet om systemisk skleros.

terala interstitiala förändringar på röntgen
och upp till 75 procent har ILD, interstitiell
lungsjukdom.
Patienter med en spridd sjukdom har högre nivåer av IgA, vilket skulle kunna vara
en biomarkör för en mer allvarlig ILD-sjukdom hos patienter med SSc, menar Karin
Gunnarsson.
Gunnel Sandqvist är forskare och arbetsterapeut och vid Skånes universitetssjukhus. Hon arbetar för att hjälpa patienter
med SSc at hitta strategier för att bättre klara sin vardag. Vid temasymposiet berättade
hon om hur årstidsvariationer påverkar individens vardag vid SSc genom en studie av
Raynauds fenomen.
– Patienterna fick skriva dagbok om sina
besvär och om sina episoder under dagen,
vilka aktiviteter de gjorde och strategier de
använde.
Raynauds fenomen förekommer och
påverkar dagliga aktiviteter under alla
årstider och inom alla aktivitetsområden.
Patienter beskriver besvär i samband med
matlagning och att de förvärras i kontakt
med kyla.
– Det går inte nog att understryka vikten
av cirkulationsbefrämjande läkemedelsbehandling och användning av värmehjälpmedel och andra värmebefrämjande strategier året runt, säger Gunnel Sandqvist.
Nanna Svartz
Årets Nanna Svartz föreläsare Matt Brown
inledde sin presentation med att berätta om
vad aussies vet om Sverige; bilder på ABBA,
Volvo, IKEA och den svenske kocken i
Mupparna är välkända svenska varumärken. Men, konstaterade han:
– Under de senaste åren har Sverige blivit alltmer känt för sina fantastiska kriminalserier, som exempelvis Bron. Jag tycker
att Sara Lund är fascinerande. Och min fru
är helt galet förtjust i författarinnan Maj
Sjöwall och hennes kriminalkommissarie
Martin Beck.
Han presenterade även kort Nanna Svartz
och drog slutsatsen att hon ändå hade haft
rätt i sin analys av de bakomliggande orsakerna till ankyloserande spondylit (AS).
– Hon hävdade redan då att AS förmodligen orsakades av en interaktion mellan
mag-tarm mikrobiomet, och immunsystemet hos genetiskt predisponerade individer.
Matt Brown var med om att utveckla
GWAS (Genom Whole Association Studies)
och genomförde en första studie för AS.
– GWAS-analyser ger dessutom kunskap
angående tänkbara ”targets” för nya läkemedel, säger Lennart Jacobsson, professor
i Reumatologi vid Sahlgrenska akademin,
som lyfte fram Matt Browns stora förtjänster:
Metodiken har lett till en identifiering av
över 40 gener som är kopplade till patofyReumaBulletinen Nr 122 · 7/2017
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siologin och 100-tals fler som skulle kunna
ingå i ett diagnostiskt test för AS.
– Ett sådant kombinerat genetiskt test
skulle ha en avsevärt bättre sensitivitetsoch specificitetsbalans jämfört med testning av HLA-B27 och kommer förmodligen
att introduceras i kliniken inom några år,
säger Lennart Jacobsson.
Gener vars funktionella betydelse har utforskats efter dessa originalfynd är flera:
•
Il23-receptorns betydelse för sjukdomsuppkomst har fått stöd i experimentella studier. Hämning av IL-17,

•

•

som verkar via denna ”pathway”, har
visats sig vara en mycket effektiv behandling av AS.
Genen för ERAP, som har som funktion att ”trimma” peptider att fästas på
HLA-I molekyler i det endoplasmatiska retiklet, är en riskfaktor för att utveckla AS, endast under förutsättning
att personen är positiv för HLA-B27.
Gener kodande för NK-cellers svar på
mikrobiom i tarmen tycks vara patofysiologiskt viktiga för uppkomst av AS.
Detta pekar på betydelsen av tarmflora

för utvecklandet av AS, ett för tillfället
mycket hett forskningsområde. Ur teoretisk synvinkel skulle man eventuellt
i framtiden kunna behandla patienter
med AS genom att manipulera tarmfloran.
Nästa års Reumavecka är planerad till
Uppsala den 19-21 september 2018.

Eva Nordin

Framstående unga forskare
belönades på Reumadagarna
Aase Haj Hensvolds, Johan K Wallman
och Aikaterini Chatzidionysiou är tre
framgångsrika forskare som belönades
under Reumadagarna med stipendier
och forskningsanslag.

A

ase Haj Hensvolds är forskningsläkare på Karolinska Universitetssjukhuset och årets pristagare av
ett forskningsstipendium till Andrzej Tarkowskis minne.
Hennes forskningsprojekt: ”The role
of anti-citrullinated protein antibodies in
the development of rheumatoid arthritis-a
translational approach towards future interventional studies” integrerar experimentella och patientnära vetenskapliga
metoder och kan bidra till arbetet med lösningen av framtida utmaningar inom reumatologin.
Stipendiet, som delas ut av Svensk Reumatologisk Förening, tilldelas en nyligen
(för mindre än fem år sedan) disputerad
forskare inom reumatologi som söker besvara kliniska frågeställningar med hjälp
av integrerade molekylära, experimentella
och patientnära vetenskapliga metoder.
Johan K Wallman är specialistläkare vid
Skånes Universitetssjukhus. Han disputerade 2014 på en avhandling om: ”Health
economics and its measures in rheumatoid
arthritis”.
Hans nuvarande forskning är inriktad på
komorbiditeter vid spondylartrit och hälsoekonomiska aspekter av kronisk artritsjukdom.
Det aktuella projektet, som belönades
med ett samarbetsanslag som delas ut
av Svensk Reumatologisk Förening och
Celgene, ett internationellt biofarmaceutiskt företag, avser studier om sambandet
mellan inflammatorisk tarmsjukdom och
18
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axial-SpA. Projektet spänner över biomarkörforskning, livskvalitet, sjukvårdskonsumtion samt arbetsförmåga och involverar flera discipliner inom sjukvård och
forskning.
Aikaterini Chatzidionysiou är reumatolog vid Karolinska Universitetssjukhuset
i Solna. Hon disputerade 2014 på avhandlingen: ”Biologic Treatment in Rheumatoid
Arthritis – Epidemiological Studies”.
Aikaterini är författare till 30 publikationer och har sedan 2016 en postdoc-tjänst
som är finansierad via Stockholms läns
landsting och är huvudhandledare för en
doktorand.
Hon belönades för projektet: ’’Optimizing the daily use of biologics in Rheumatoid Arthritis’’ med årets Reumatologstipendium 2017 som delas ut av SRF med
stöd från Roche.
Professorkollegiet bedömer Katerina
som redan mycket välmeriterad inom klinisk reumatologisk forskning och att hennes forskning, som syftar till att optimera

Johan K Wallman

Aikaterini Chatzidionysiou

behandling med biologiska läkemedel vid
reumatisk sjukodom, bäst förtjänar årets
anslag ”Reumatologistipendium 2017 med
stöd från Roche”.
Eva Nordin
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Fysisk aktivitet är det viktigaste
du kan göra för din hjärna
Anders Hansen är överläkare i psykiatri på Sophiahemmet i Stockholm samt
författare. På Reumadagarna lockade
han en stor publik med sin föreläsning
om hur motion och träning stärker hjärnan och många av våra förmågor.

D

et finns få saker som är så viktiga
för hjärnan som att du rör på dig.
Du mår inte bara bättre av att
vara fysiskt aktiv, det påverkar även koncentrationen, minnet, kreativiteten och
stresståligheten.
– Jag har länge intresserat mig för hur fysisk aktivitet kan vara så viktigt för hjärnan,
långt viktigare än hjärngympa med sudoku
och korsord.
I sin bok, storsäljaren ”Hjärnstark” som
nått internationellt stora framgångar, berättar Anders Hansen om den moderna
hjärnforskningen som visar att motion och
träning har en kraftfull effekt på hjärnan,
något som gäller för såväl barn som vuxna,
men också för äldre.
– Hjärnan verkar förvånande nog vara
det organ som stärks allra mest av att vi rör
oss. Vi har inte bara en kropp som är byggd
för rörelse, utan även en hjärna som är det.
I miljontals år har människan varit långt
mer aktiv än vad vi är idag.
Under den tid som vi levde som jägare
och samlare, samt även under jordbrukssamhället, rörde vi på oss cirka 17 000–18
000 steg om dagen. I dag är genomsnittet
cirka 7–8 000 steg.
– Trots de enorma förändringar vi har
gjort i vår livsstil och som tagit oss allt
längre ifrån det liv vi är utvecklade för, är
vår hjärna kvar på savannen och den skulle
fungera bättre om vi lever lite mer som våra
förfäder gjorde, säger Anders Hansen.

Bättre koncentrationsförmåga
Anders Hansen berättade om det så kal�lade Flanker-testet som bland annat mäter
selektiv uppmärksamhet. I flera studier där
man undersökt hjärnor med MR-kamera
har man visat att det finns ett starkt samband mellan bra kondition och god koncentrationsförmåga. Det räcker med att promenera 45 minuter i rask takt tre gånger i
veckan för att förbättra sin koncentrationsförmåga.
– Man ser då en ökad aktivitet i hjärnans
frontallober. Men samma effekt uppnår
man inte med att utöva lugna stretchöv
ningar. Det krävs att aktiviteten är ihållan-

de och pulshöjande. Anders Hansen berättade även om Bunkeflo-studien, ett forskningsprojekt som startade 1999 vid Lunds
universitet. Studien visar bland annat att
barn som utövar skolgymnastik varje dag
presenterar bättre i skolan och gick i högre
utsträckning ut nian med godkända betyg,
jämfört med de elever som inte var aktiva.
– Studien visade att extra gymnastik i
lågstadiet gjorde barnen bättre på matte
och svenska. Skolgympa handlar inte bara
om att bli bra på en sport eller att springa av
sig överskottsenergi. Hjärnan fungerar så
mycket bättre hos barn som rör på sig.
Ökad minneskapacitet
Hippocampus, som finns i såväl vänster
som höger hjärnhalva och som är lika stor
som en tumme, är hjärnans minnescentrum. I takt med att vi blir äldre krymper
hippocampus och vårt minne försämras.
Men går det att bromsa processen? Javisst, menar Anders Hansen.
– I experimentella studier där möss tränas i labyrinter kan man se en ökad nybildning av hjärnceller i hippocampus och en
ökad minneskapacitet.
Gäller resultaten även för människa? Ja,
enligt Anders Hansen.
I en studie där 100 individer lottades till
två grupper där den ena gruppen promenerade i rask takt tre gånger veckan i 40 minuter och den andra gruppen ägnade sig åt
stretchövningar, fann man stora skillnader.
– I stretchgruppen hade storleken på

Anders Hansen

hippocampus minskat. Men i promenadgruppen såg man en ökad tillväxt på cirka
2–3 procent i bägge hjärnhalvor och en
ökad minnesförmåga, framförallt det spatiella minnet, det som hjälper oss att bland
annat komma ihåg platser.
I ett färgordstest kallat Stroop, som utvecklades av John Ridley Stroop 1935, och
som använts i en amerikansk undersökning
av 20 000 kvinnor mellan 70-81år, visade
man att 20 minuters promenad om dagen
förbättrade minnet, koncentrationsförmågan och uppmärksamheten.
– Ju fler kalorier man gör av med, desto
långsammare krymper frontalloben och
risken att bli dement minskar med 40 procent, säger Anders Hansen.
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Mer kreativ
Kan man verkligen bli mer kreativ genom
att vara fysisk aktiv? Ja, det finns många
som hävdar att det är så. Under en promenad, ett träningspass eller under en cykeltur kan plötsligt briljanta idéer väckas till
liv.
– Det sägs att Albert Einstein kom på den
avgörande pusselbiten i sin relativitetsteori
under en cykeltur.
Genom tester som mäter divergent tänkande (brainstorming) kan man särskilja individer som hittar olika förslag på lösningar
på ett och samma problem.
– Det kan handla om att komma på så
många olika realistiska förslag som möjligt
på hur man använder exempelvis en mursten. Testet speglar kreativiteten väl och är
inte korrelerat till intelligens.
Studenter som fick promenera en halvtimme före testet fick en kreativitetsboost
och presterade 60 procent bättre än de studenter som istället hade vilat sig i form före
testet.
Anders Hansen berättade även om hur
regelbunden träning lär kroppen att inte
reagera så starkt på stress.
– Fysisk aktivitet ökar nivåerna av serotonin, noradrenalin och dopamin, tre viktiga signalsubstanser för vårt mående. Är
man vältränad och har bra kondition blir
man mer stresstålig.
Det finns ett engelskt ordspråk som säger: ”Either you run the day or the day runs
you”.

– Det kan låta som en floskel, men det ligger något i det citatet.
Fysisk aktivitet har även visat sig vara effektivt vid mild och medelsvår depression
och är jämförbart med läkemedelsbehandling med SSRI-preparat. Men det krävs att
du springer tre gånger i veckan i minst 45
minuter.
Smartare?
Länge har forskare försökt att besvara frågan om man kan bli smartare genom att
röra på sig?
I den omfattande nationella värnpliktsstudien som genomfördes på 50 000 unga
män mellan åren 1969 och 1970 visar resultat att det tycks finnas ett samband mellan
bra kondition och högre IQ (ej kopplat till
muskelstyrka).
– Bra kondition var kopplat till bättre
resultat i samtliga deltester. Men frågan är
vad som är hönan eller ägget? Genom att
studera enäggstvillingar, där den ene hade
bra kondis och den andre dålig kondis, fann
man att tvillingen med bra kondis också
hade en högre IQ. Vi föds med en tankemässig potential och den trycker vi ned om
vi inte rör på oss, säger Anders Hansen.
Så, vilken är förklaringen? På kort sikt får
musklerna och hjärnan cirka 20 procent
mer blod när vi rör på oss än när vi vilar. På
lång sikt stiger halterna av proteinet BDNF
och påverkar hjärnan positivt, bland annat
genom att stimulera nybildningen av nervceller.

– Det går inte att öka halterna genom en
tablett eller en spruta, det enda sättet är att
vara fysiskt aktiv.
Redan på Hippokrates tid kände man väl
till att det är bra att röra på sig: ”Walking
is a man´s best medicine”. Men om det nu
är så bra för hjärnan att röra på sig, varför
älskar vi då inte fysisk aktivitet?
– Suget efter kalorier funkar bra i en värld
med ont om kalorier, men i dagens värld när
vi lever i ett överflöd rubbas energibalansen
och vi insjuknar i diabetes och fetma. Och
vi människor har en inbyggd broms i oss
som gör att vi har en tendens att vilja stanna
i soffan och zappa på TV istället för att gå ut
och göra av med kalorier.
Utvecklingen går i rasande fart och
nya avancerade innovationer inom medicin-teknik förflyttar oss in i en spännande
framtid. Men, menar Anders Hansen, den
mest avancerade medicintekniska uppfinningen är ändå kanske löparskon.
– Vi behöver återgå till en livsstil som vi
är anpassade för. Det handlar inte om att
springa långlopp eller att vara på elitnivå.
All rörelse räknas. Promenader är bra. Men
för maximal kognitiv effekt krävs löpning i
45 minuter minst tre gånger i veckan med
relativt högt tempo. Det går även bra att
simma, cykla eller spela tennis, det är intensiteten som räknas. Varje steg eller aktivitet
som syresätter hjärnan räknas.

Årets FRS-stipendiat
Med stöd av Novartis delar Föreningen Reumasjuksköterskor i Sverige, FRS,
ut ett stipendium som syftar till att
utveckla vården av patienter med reumatiska sjukdomar. I år gick priset till
Marie-Louise Karlsson, biträdande universitetssjuksköterska vid Karolinska
universitetssjukhuset.

M

arie-Louise Karlsson är ansvarig
sjuksköterska för TRA-flödet och
jobbar på reumatologmottagningarna i Huddinge och i Solna. Pengarna
kommer att gå till att utvärdera ett rökavvänjningsprogram.
Priset, som delades ut under Reumadagarna i Västerås, är på 50 000 kronor.
– Jag kommer att genomföra en mixmetod-studie om hur man upplevt att vara
med i en rökavvänjningsintervention. Syftet är att ta reda vilka delar av interventionen som varit hjälpsamma för att sluta röka,
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vad som inte kändes bra i interventionen
och vad som kan göras bättre. Studien kommer att innehålla enkäter och intervjuer.

Eva Nordin
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Världsunik patientkohort skapar
globala forskarsamarbeten
Fakta om stipendiet till Nanna Svartz
minne
Sedan 1999 delar Pfizer AB och Reumatikerförbundet årligen ut ett stipendium för
framstående reumatologisk forskning.
Utmärkelsen är instiftad för att hedra
Sveriges första kvinnliga professor i medicin, Nanna Svartz, som utvecklade ett av
världens första anti-inflammatoriska läkemedel mot reumatism.

Iva Gunnarsson, överläkare på reumatologkliniken på Karolinska universitetssjukhuset har tilldelats Nanna
Svartz stipendium för sin forskning
kring SLE och njurinflammation. Priset
på 50 000 kronor delades ut av Pfizer
i samarbete med Reumatikerförbundet
på Reumadagarna i Västerås.

I

va Gunnarsson är vid sidan av sin kliniska tjänst även adjungerad lektor vid
Institutionen för Medicin vid Karolinska Institutet. Hon har i många år arbetat
med klinisk forskning inom SLE (systemisk
lupus erythematosus). Hennes specifika
forskningsområde är njurinflammation,
dess uppkomst, utveckling och prognos vid
olika subgrupper av SLE.
− Iva Gunnarssons forskning är av särskild betydelse för förståelsen av hur
njurpåverkan vid SLE uppkommer. Hon
har bland annat identifierat biomarkörer
för prognos och behandlingssvar i nära
samverkan med forskare inom olika discipliner och patienter. Hon arrangerar också
regelbundet uppskattade föreläsningar för
patienter där forskningsresultat redovisas,
säger Li Alemo Munters, forskningschef på
Reumatikerförbundet.
Iva Gunnarsson har själv varit ansvarig
för ett multidisciplinärt forskningsprojekt

Iva Gunnarsson

kring SLE och njurar och tillsammans med
forskarkollegor byggt upp en longitudinellt
uppföljd SLE-kohort. Patientkohorten är
unik i världen och utgör basen för nationella och internationella samarbeten.
Vidare studerar Iva Gunnarsson även
hur de nya biologiska läkemedel som nu utvecklas fungerar i den kliniska vardagen vid
behandling av SLE-patienter. Vaskulitsjukdomar är ytterligare ett område som hon
ägnar sitt intresse.
Eva Nordin

Stipendiet har tidigare gått till
1999 Kerstin Eberhardt, Lund
2000 Björn Svensson, Helsingborg
2001 Ola Nived och Gunnar Sturfelt,
Lund
2002 Ingrid Lundberg, Stockholm
2003 Ingiäld Hafström, Stockholm
2004 Christina H. Stenström, Stockholm
2005 Solbritt Rantapää Dahlqvist, Umeå
2006 Thomas Skogh, Linköping
2007 Eva Kosek, Stockholm
2008 Tore Saxne, Lund
2009 Hans Carlsten, Göteborg
2010 Lennart Jacobsson, Malmö
2011 Charlotte Ekdahl, Lund
2012 Solveig Wållberg-Jonsson, Umeå
2013 Pierre Geborek, Lund
2014 Stefan Bergman, Spenshult
2015 Elisabet Svenungsson, Stockholm
2016 Kaisa Mannerkorpi, Göteborg

Bästa abstrakt
Marie Wahren-Herlenius, professor i experimentell reumatologi vid Karolinska
institutet, fick pris för bästa abstract
under Reumadagarna i Västerås:

A

uxilin is a novel susceptibility gene
for congenital heart block that directly impacts fetal heart function.

Marie Wahren-Herlenius
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REUMADAGARNA I VÄSTERÅS · Eva Nordin

Uppmärksammade avhandlingar
på Reumadagarna
Ioannis Parodis och Reem Altawil, reumatologer och forskare vid Karolinska
institutet, berättade om sina avhandlingsarbeten kring SLE och RA under
Reumadagarna.

I

oannis Parodis disputerade i mitten av
februari i år på en avhandling om SLE:
”Systemic lupus erythematosus - biomarkers and biologics”.
– Syftet med avhandlingen var att studera immunkomponenter som tidigare har
visat sig vara av betydelse för lupusnefrit
med avseende på deras förmåga att spegla
aktivitetsgraden i njurvävnad, terapisvaret
och långtidsprognosen, samt att rapportera kliniska och immunologiska effekter av
belimumabterapi hos longitudinellt följda
patienter med SLE.
Sammanfattningsvis, antifosfolipidantikroppar visade sig bidra till njurfunktionsnedsättning på kort sikt, men inte till bestående njurskada långsiktigt, medan låga
blodkoncentrationer av B-cellsaktiverande
faktorn BAFF vid terapistart förutspådde
ett bättre utfall med avseende på behandlingen av lupusnefritskov. Belimumabterapi ledde till sjunkande sjukdomsaktivitet
och kortisondoser. Omogna B-celler påverkades snabbt av terapin, medan B-celler tillhörande senare utvecklingsstadier
uppvisade en senare eller ingen påverkan.
Hög sjukdomsaktivitet och hög kortisondos
vid behandlingsstart var associerade med
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Ioannis Parodis

Reem Altawil

gynnsamma terapieffekter, medan rökning
och redan uppkommen skada var associerade med försvagade behandlingseffekter.
Höga BAFF-nivåer förutspådde klinisk
förbättring medan höga B-cellsantal förutspådde ogynnsamma behandlingsutfall, vilket tyder på att patienter med hög
B-cellsaktivitet, och därmed nedtryckt
BAFF-aktivitet, skulle kunna gynnas av
B-cellsdepletion före BAFF-neutraliserande behandling.
– Baserat på dessa resultat bör rökande
patienter som kvalificeras för behandling
med belimumab aktivt uppmuntras att sluta röka. En annan viktig slutsats som kan
ha betydelse för den kliniska användningen

av belimumab var att en alltför tidig utvärdering av behandlingen kan underskatta
fördröjda kliniska effekter till följd av sena
B-cellsförändringar, säger Ioannis Parodis.
Reem Altawil, disputerade i nov 2016 på
en avhandling om reumatoid artrit: ”Pain,
mechanisms of fatigue and autonomic
function in rheumatoid arthritis”.
– Kvarstående smärta är vanligt vid reumatoid artrit, trots adekvat antireumatisk
behandling. Därför behöver vi en strategi
för behandling av denna typ av smärta och
inte bara optimera behandlingen för grundsjukdomen.
Eva Nordin

REUMADAGARNA I VÄSTERÅS · Eva Nordin

Postersessioner
på Reumadagarna
Under Reumadagarna i Västerås berättade forskare från hela Sverige om sina
projekt på den välbesökta posterutställningen. Reumabulletinen träffade
några av forskarna.

T

homas Frisell är docent i epidemiologi på Karolinska institutet samt
samordnare vid enheten för klinisk
epidemiologi.
– I aktuella riktlinjer för biologisk behandling av RA sägs att abatacept, tocilizumab och rituximab vara jämförbara
med anti-TNF, när det gäller såväl generell
säkerhet som effektivitet. Dessa riktlinjer
baseras främst på jämförelser mellan olika randomiserade prövningar, men med
begränsade uppföljningsdata från klinisk
praxis.
I studien som pågick mellan 2010-2015,
ingick alla svenska patienter med reumatoid artrit som för första gången startat behandling med biologiska läkemedel, eller
vid första byte efter att ha börjat med ett
anti-TNF. Genom att länka kvalitetsregistret SRQ till nationella register jämförde
forskargruppen observerade behandlingsutfall ett år efter behandlingsstart.
– Trots att behandlingarna gavs till äldre
och sjukare patienter, var utfallet bättre för
de patienter som börjat ett icke-anti-TNF
läkemedel, särskilt för tocilizumab och rituximab. När vi tolkar detta bör vi komma
ihåg att det vid icke-randomiserade studier
alltid finns en risk att sambandet förklaras
av bakomliggande faktorer vi inte kunde
justera för, och att vi inte studerade långtidseffekter eller säkerhetsutfall.
Helena Enocsson är reumatolog och forskare vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin, IKE, vid Linköpings
universitet.

Thomas Frisell

– Vi har studerat löslig urokinas plasminogen aktivator receptor (suPAR) för att se
om koncentrationen av detta protein kan
förutspå risken för framtida organskador
hos patienter med SLE.
Resultatet från studien visar att det finns
ett starkt samband mellan suPAR-nivåerna
vid diagnostillfället och graden av ackumulerad organskada (SLICC/ACR damage index) 5 år senare.
– suPAR skulle därför kunna fungera som
en biomarkör för att tidigt identifiera SLEpatienter som löper risk att drabbas av ett
svårare sjukdomsförlopp.
Sharzad Emamikia är reumatolog och
forskare vid Institutionen för medicin vid
Karolinska institutet.
– Vår hypotes var att vi skulle hitta kopplingar mellan sidoeffekter och kortikosteroider när det gäller kumulativa doser med
eller utan kortikosteroider vid baseline,
men lyckades inte hitta det sambandet. De
flesta sidoeffekterna var signifikant mer
frekventa vid låga doser av kortikosteroider

Helena Enocsson

Sharzad Emamikia

och hos patienter utan kortikosteroider vid
baseline.

Eva Nordin
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ST-KRÖNIKA · Marie Holmqvist

Maries ST-krönika

Beslutet kändes så rätt. Ingen förslösad
tid. Lugn och ro. All energi kunde läggas på faktisk forskning och inte på förberedelser av resor, presentationer och
svårtransporterade postrar. Jag stannade hemma från ACR i San Diego i år.

F

ör fyra år sedan åkte jag tillsammans
med det som då var hela min familj
till konferensen i Kalifornien. Det
var en speciell resa och en mycket speciell
plats; värmen behaglig, vattnet varm, maten en enastående blandning av mexikanska och nordamerikanska smaker. Där tog
min äldsta son sina första steg och jag såg
en livslevande kolibri för första gången.
I Europa ligger konferenslokaler som
är tillräckligt stora att rymma konferenser
som EULAR eller ACR i hangarer långt utanför städernas attraktioner, gärna nära någon flygplats, och det är omöjligt att smita
ifrån för ett snabbt ärende. Utgång är lika
med hemgång och försten som går förlorar - undantaget är i Paris där den magnifika konferenshallen ligger högst upp på
Champs-Élysées, enastående läge. I USA

är det annorlunda. Hotellsängarna är skönare, servicen bättre och konferenshallarna
ligger mitt i smeten, vilket i San Diegos fall
innebär på stranden. Jag minns hur vi tog
pauser mellan postrar och presentationer
för att promenera i sanden med ”european
coffee” i muggarna och vinden i håret.

”Bättre att producera bra
forskning än att lägga tid
på konferenser”
Det var för fyra år sedan. Nu har jag fått
ytterligare ett barn, påbörjat min ST och
känner hur anslagsgivarna flåsar mig i
nacken. Det har gått sju år sedan jag disputerade och tiden sedan disputation måste
matchas med publikationer för att jag inte
hopplöst ska hamna längst ner i varje meriteringsrankning som görs vid ansökan om
pengar. Bättre att fokusera på att producera
bra forskning och att se till att färdigställa
publikationer än att lägga tid på konferenser. För det tar faktiskt tid! Skriva abstract,

få panik över att det blev en muntlig presentation, sitta uppe hela nätterna för att göra
kompletterande analyser till framställningen, göra begripliga powerpoint- bilder och
sedan öva, öva och öva på själva framträdandet. Därtill den långa resan, saknaden
efter barnen, jetlagen, och att det inte gå att
få tag på vettig frukost (var är havregrynsgröten?). Nej, det var nog mest jobbigt ändå,
var jag och min forskningskollega rörande
överens om. Skönt att stanna hemma och
fokusera på det viktiga, det tyckte vi hela
sommaren och långt in i oktober.
Det tyckte jag, ända tills jag pratade med
Julia, min vän som bodde i Stockholm
många år, men som nu arbetade som forskare vid Stanford University. Hon skulle
förstås till ACR. Och det skulle även Kaleb,
en annan vän från reuma-forskningen, som
jag träffade för första gången på EULAR i
Paris 2008. EULAR och ACR har varit viktiga mötespunkter för oss som är spridda
över stora avstånd och även enda tillfället
att träffa vänner från långt bort. Plötsligt
kändes det vemodigt och ledsamt att inte
vara på väg, men ytterligare ett färdigställt
manus lade plåster på de såren.
När regnet kom och fyra plusgrader, blev
det ytterligare lite svårare att känna sig helt
övertygad om beslutet att stanna hemma,
speciellt efter den gångna sommarens föga
infriade drömmar.
Nådastöten kom dock när jag, med vintervantar och skidmask på, gled av cykeln en
morgon när blankisen låg över Västerbron.
Efter att ha konstaterat att såväl cykel som
jag var hel vände jag upp blicken och möttes av ett hånfullt stirrande löp: ”INFOGA
BILD”
Inga publikationer i världen kunde stilla det blodvitet. Jag cyklade svårt skadad
vidare till mina datasets och konstaterade
tyst för mig själv att det hade suttit ganska
fint med en promenad i sanden ändå.
Nästa år är ACR i Chicago, även kallad
the Windy City. Inte California Dreaming
direkt.

Marie Holmqvist
marie.holmqvist@ki.se
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REUMAPODDEN · Tomas Bremell

Reumapodden
- en nyhet i molnet!
Sedan några månader finns Reumapodden. Ett podd-radioprogram producerat
av tre ST-läkare på Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
med undervisning i diagnostik och behandling av reumatiska sjukdomar. Initiativtagare är Marit Stockfelt, Martin
Joelsson och Jonas Mårtensson.

H

ur kom ni på denna idé? - Både
Martin och jag brukar lyssna på
poddradio - säger Marit - och vi
noterade att det inte fanns en podd om
reumatologi. Jonas hakade snabbt på och
nu drivs projektet som ett kvalitetsprojekt
inom ST-utbildningen. Meningen är att
skapa undervisningsradio med sändningstid runt 15-20 minuter för varje avsnitt.
Varje avsnitt är kvalitetsgranskat av av klinikens experter vilket gör Reumapodden
unik. - Oss veterligen har ingen klinik i Sverige gjort detta förut – dvs att presentera
kunskap om olika sjukdomar i egen poddradio - säger Jonas – och utan reklaminslag!
Hur går det då till?
Jo, de tre redaktörerna delar på ansvaret för
varje sändningsavsnitt – en har huvudansvar för avsnittet, en huvudansvar för korr
och genomlyssning och en ansvar för intervjun. Sedan växlar man vid varje avsnitt.
Hittills har gikt, SLE och reumatoid artrit presenterats. Närmast att produceras
framöver är axial spondartrit, psoriasisartrit och temporalisarterit/polymyalgi.
Varje avsnitt börjar med en faktagranskad översikt följt av en intervju med någon
av klinikens överläkare där man får kunskapen mer lättsamt och personligt.
Vem vänder man sig till?
Målgruppen är fr.a. läkarstudenter men
även läkare och annan sjukvårdspersonal.
Vi tyckte att studenternas föreläsningar inte täckte in hela det reumatologiska
spektrat – säger Marit. Podden passar ju
också utmärkt för allmänläkare, AT-läkare
och annan vårdpersonal med intresse av
ämnet.
Podden härbärgeras i något som heter
Soundcloud som också bidrar med besöksstatistik. Hittills har de tre avsnittet haft
2000 avlyssningar! En succe således.
Nu har man sökt pengar ur Sahlgrenskas
innovationsfond för att skapa en patientskola - Reumapodden för patienter.
Programmen låter verkligen som ”riktig”

Poddmakarna - Martin Joelsson, Marit Stockfelt och Jonas Mårtensson - ST-läkare i Göteborg

radio med logga (tack vare kompis till Martin) och jinglar (via Marits bror).
Podden kan höras i hela världen
Podden kan ju höras inte bara i Göteborg
utan även i resten av Sverige och i världen i övrigt. Hur bär man sig åt? - Gå in på
Podcaster, eller någon annan podcast-app,
tryck på sök och skriv reumapodden. Sedan
är det bara att lyssna.

”ST-läkarna utvecklar
reumatologin
digitalt”
Poddradion ger ju stora möjligheter att
lägga upp undervisning till olika grupper.
För de som är intresserade att nå redaktörerna - kan man kommunicera med Reumapodden via kontaktruta i podden men
också via e-mail – reumapodden@vgregion.se
Jag hoppas att podden utvecklas och görs
lättillgänglig via länkar t.ex. på SRFs hemsida eller andra forum.
Tomas Bremell
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KRÖNIKA · Ioannis Parodis

Ioannis krönika

Det är inte ofta man får se den Gyllene
salen i Stockholms Stadshus. Ännu mer
sällan ser man den pampigt prydd inför
en bankett, arrangerad för bland annat
sig själv. Jag pratar om promotionshögtiden för Karolinska Institutets nyblivna
doktorer som ägde rum fredagen den
10 november.

D

et lönar sig att ha jobbat hårt! Och
att se att fler än ens föräldrar och
handledare uppskattar och uppmärksammar ens insatser ger en en enorm
styrka för att fortsätta. Ja, då är man plötsligt ovanligt pigg på den efterföljande söndagsjouren.
Hösten brukar vara en intensiv årstid på
jobbet och den här hösten har inte varit
något undantag. Min tid har mest ägnats åt
undervisningsfrågor, men jag har även varit
på slutenvården en hel del. En mycket tacksam placering för min utveckling, både från
ett medicinskt och ett interprofessionellt
perspektiv. Där stöter man verkligen på allt
möjligt och det är inte ofta som det finns ett
färdigt recept, utan det gäller att hålla alla
sina sinnen öppna och mottagliga för de
minsta signalerna. Detektivhatten på och
förstoringsglaset i handen, och jobba! Även
om det ibland kan bli sorgesamt, särskilt för
de som är alltför empatiska, är det just i slutenvården som man blir påmind om varför
man en gång valde att bli reumatolog. Fak-

Stockholms Stadshus, Gyllene salen.
Mälardrottningen har klätt sig festligt och väntar på att få fira oss!

”Tillsammans med
Athena bör du också
röra handen”
tum är att vi arbetar inom en väldigt spännande specialitet. De som hamnat någon
annanstans får avundas. Eller ansluta! Det
finns gott om utrymme för fler, eller hur?
Under höstterminen har jag hos mig
en ny adept, Angie, en läkarstudent från
Odense i Danmark, som valde att göra
sitt examensarbete hos oss, och fördjupa
sig i patient-reported outcome measures.
Genom Angie fick jag träffa docent Anne
Voss – åtminstone virtuellt via Skype – en
mycket snäll och framgångsrik reumatolog
och forskare som jag blir glad av att få samarbeta med. Jag kan varmt rekommendera
att handleda studenter i deras examensarbete. Man får en sådan energi av de unga,
vetgiriga blivande doktorerna. Och man
kan ibland bli lite nostalgisk och resa tillbaka till minnen från studietiden. Jag såg
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Mattei Athena, Louvre.
Hon hjälper gärna till, men du bör också försöka!

KRÖNIKA · Ioannis Parodis

häromdagen ett citat på Facebook: ”jag vill
ha de bekymmer som jag hade 2003”. Jag
instämmer!
På senare tid har vi tackat av en handfull
kollegor, och det blir några avtackningar
till inom den närmaste framtiden. Det är
naturligtvis tråkigt varje gång en kollega
slutar, men ibland blir det extra sorgligt
på den personliga fronten. Saedis Saevarsdottir har under de senaste åren varit min
närmaste chef på kliniken. Nu har hon valt
att sluta hos oss och gå vidare i livet, genom
att bland annat återvända till Island. Saedis
och jag har tidigare delat rum i vår korridor
i Solna. Och vi blev specialister samtidigt,
nästan på dagen, i november 2012. Att hon
slutar är en stor förlust för kliniken, inte

minst för att Saedis helhjärtat bidrar till
den goda stämningen i korridoren. Hon är
dessutom en av dem som stannar länge på
kvällarna, vilket gör 19-pausen extra trevlig
och mindre ensam. Saedis, du får glömma
de gånger jag var krävande och jobbig, och
ta med dig alla goda stunder vi har upplevt
gemensamt. Lycka till på din fortsatta resa,
som jag hoppas förblir framgångsrik. Vi
kommer att sakna dig här i Solna!
Med detta avslutar jag numrets krönika,
med både hatt och ring på rätt ställe. Jag
hoppas att du får en fantastisk jul och en
god start på det nya året! Må jultomten ge
världen fred och oss ett ständigt leende på
läpparna. För det senare gäller det grekiska
ordspråket ”συν Αθηνά και χείρα κίνει” som

betyder ”tillsammans med Athena bör du
också röra handen”. Det innebär att utöver
Athenas förväntade hjälp behöver man också göra en egen insats för att nå sina mål.
Med andra ord, glöm aldrig att le!

Ioannis Parodis
ioannis.parodis@sll.se

KATERINAS CARTOON · Katerina Chatzidionysiou
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INTERNATIONELLT FORUM FÖR RA · Per Lundblad

Internationellt Forum för RA
Den 23:e till 26:e september var det
nionde gången som Internationellt
Forum för RA – IFRA – anordnades, men
det var första gången som mötet hölls
i Sverige. Det var till den moderna Aula
Medica på Karolinska Institutet i Stockholm som de totalt 378 anmälda kom
för att ta del av detta symposium om
reumatoid artrit. Reumabulletinen var
på plats fr.o.m. mötets andra dag och
presenterar här ett axplock ur det digra
programmet.

P

rof Lars Klareskog förklarade i sin
välkomsthälsning att mötet har flera
bakgrunder: Dels att fungera som
samlingspunkt och inspirationskälla för
forskning och klinik vid RA. Många internationella möten har RA som ett stort tema,
men inget har det som enda tema – och
sällan samlas forskare och kliniker för att
diskutera uppkomst, prevention och terapi
mot RA på ett samlat sätt.
En annan bakgrund är att Åke Wibergs
fond samt Journal of Internal Medicine
bidragit med ekonomiska medel för ett
sådant möte – med förhoppningen om att
svenska reumatologer ska kunna ta del av den
internationella forskningen, skapa kontakter och få inspiration för framtiden.
Till sist har man under åtta år i Kina och
Japan arrangerat internationella möten om
RA – främst för asiatiska reumatologer –
där Lars Klareskog varit medorganisatör.
Nu hade man kommit överens om att ordna
detta internationella möte i Europa, och det
blev alltså år 2017 i Stockholm.
Sammanfattande paneldiskussioner
Under kongressen var programmet indelat
i olika sessioner, där föredragen kretsade
kring ett visst tema. Sista programpunkten
i varje session bestod av en diskussion, där
samtliga som hade talat tog plats i en panel
på scenen. Det som framkommit under sessionen sammanfattades av en ordförande,
och sedan diskuterade både talare och kongressdeltagare det man hade hört. Dessutom
fick publiken möjlighet att ställa frågor som
besvarades av panelens medlemmar.
Bakterie som trigger för RA
Parodontit (tandlossning) är världens vanligast förekommande inflammation, och
sjukdomen har stora likheter med RA, sa
Karin Lundberg, Sverige, i sitt föredrag om
Porphyromonas gingivalis som en trigger
för ACPA-positiv RA. Bakterien är starkt
associerad till parodontit.
Hon presenterade fyra studier som un28
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dersökt den epidemiologiska associationen
mellan parodontit och RA. En av dessa visade att koncentrationen av antikroppar mot
Porphyromonas gingivalis (P.g.) är förhöjd
innan utbrott av RA-symptom.
– Det finns en korsreaktivitet mellan
monoklonal ACPA och de yttre membranproteinerna i P.g. En metaanalys bekräftar
att anti-P.g. antikroppar ökar vid RA, samt
för individer med förhöjd risk. Så vi tror

att P.g. är en trolig kandidat till att vara den
etiologiska länken mellan parodontit och
ACPA-positiv RA, summerade Karin.
Hon avslutade med att föreslå anti-CCp3
IgG som en serologisk markör för att identifiera patienter med parodontit som har en
ökad risk för ACPA-positiv RA.
Dysbios kan orsaka abnormt immunsvar
Dr Xuan Chang, Kina, talade om andra bak-

INTERNATIONELLT FORUM FÖR RA · Per Lundblad

terier – de som finns i tarmen. Mikrobiomets roll i patogenesen för RA, var titeln på
hans föredrag.
En studie han hade varit med om att genomföra har funnit att det sker förändringar i både sammansättning av, och funktionen för, mikrobiomet i tarmen och munnen
hos RA-patienter.
– Vi skapade även en diagnostisk modell
för att skilja RA-patienter från kontrollpersoner utan sjukdom. Den visade även att
mikrobiomet delvis normaliserades efter
behandling för RA, berättade Dr Chang.
Han slog fast att flera studier har föreslagit att mikrobiomet bidrar till utvecklandet
av autoimmuna sjukdomar.
– Humant mikrobiom kan samverka med
humant epigenom och reglera immunsvaret.
En obalans i tarmfloran kallas dysbios.
– Dysbios kan orsaka ett abnormt immunsvar vid autoimmun sjukdom via epigenetiska modifikationer, var Dr Zhangs
budskap.
Korskommunikation mellan T- och Bceller
En triggning som sker utanför lederna
innebär först en mognad av ett immunsvar
som sedan inriktar sig på perifera leder. Så

beskrev professor Vivianne Malmström,
KI, utvecklingen av RA.
– Här finns nya möjligheter för intervention – och även prevention, konstaterade
hon.
Vivianne talade om specifik T- och
B-cellsimmunitet vid RA.
Ungefär 2/3 av RA-patienter har ett autoimmunt särdrag: Autoantikroppar till
citrullinerade proteiner och peptider, autoantikroppar till Immunglobulin G (IgG) –
s.k. reumatoid faktor, var några av de hon
räknade upp.
– Detta tyder på en korskommunikation
mellan T och B celler.
Först beskrev hon immun-monitorering
av autoreaktiva T celler vid RA.
– HLA-tetramer medger studier av ovanliga antigen-specifika T celler. Ett flertal
citrullinerade kandidater till autoantigen
har föreslagits för RA. Det kommer att
krävas gränsöverskridande insatser för att
slå fast hierarkin för olika särdrag under
olika stadier av sjukdomen.
För B-celler och ACPA gäller att
monoklonala antikroppar kan genereras
från synovialvätskans vidhäftande synovialceller.
– ACPA är brett reaktiv för flera modifierade antigen, både på peptid- och protein-

Bill Robinson

Xuan Chang

nivå. Olika ACPA har tydliga effektorfunktioner, summerade Vivianne.
Tolerans medieras av två distinkta
signalsystem
Bill Robinson, USA, talade om den effekt
monoklonala antikroppar från RA-patienter har på funktionen för den medfödda immuniteten hos synovialceller. Först beskrev
han hur patologisk ACPA under den prekliniska fasen utvecklas.
– Det är immunglobulin A (IgA) plasmablaster som kodar ACPA, förklarade Bill.
Vid etablerad RA finns sedan ett persisterande plasmablast-svar för IgA. Det leder
till ett ökat antal perifera somatiska hypermutationer.
– ACPA har visats förvärra artrit hos
möss, samt dubbelt stimulera makrofager
till att producera anti-TNF. ACPA samverkar med RF och främjar inflammationen –
och därmed progredierar RA, sammanfattade han.
Om B-cellernas roll sa Bill att ACPA
B-celler går förbi toleransen i det primära
immunsvaret med hjälp av T-celler. RF
B-celler har medfödda immunsignaturer
som främjar återkallelse av minne.
– Så toleransen medieras av två distinkta
signalsystem som måste brytas för att generera ACPA och RF som samverkar för att
gynna utveckling av RA, summerade han.
”Warburg-effekten” betecknar ett förändrat metaboliskt tillstånd som främjar extremt snabb celldelning och tumörtillväxt.
Dr Karl Skriner, Tyskland, berättade att
hans studie hade funnit ett nytt Toll7/9-beroende autoantigen vid systemisk reumatisk sjukdom – muterat hnRNP-A3.
– Dess muterade proteiner utgör betydande komponenter av RNA och DNA, och
innehåller alternativa splicing-komplex
som leder till Warburg-effekten – och till
övervägande del förekommer vid erosiv
RA, samt vid RA med svårt sjukdomsförlopp, berättade Karl.
En användbar biomarkör?
Dr Jane Buckner, USA, talade om T-celler
vid RA.
CD4 T-celler är centrala för att hjälpa
B-celler att mogna och växla klass. De har
en effektor-funktion som direkt driver inflammationen. Genetiken för RA pekar mot
att det finns en roll för CD4 T-celler, sa hon
inledningsvis.
Ett flertal studier har arbetat med att
identifiera de antigen som driver CD4
T-cell svar vid RA.
– Dessa studier har fokuserat på antigen
som kan finnas i leder, med störst fokus på
citrullinerade antigen som känns igen av
ACPA, fortsatte Jane.
Hon ställde frågan om vi mer fullständigt
kan karaktärisera de T-celler som siktar in
sig på leden vid RA.
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– Det skulle vi kunna lära oss mycket
från. Vilka proteiner och epitoper känner
de igen? Dessa skulle kunna utgöra mål
för antigen-specifik tolerans. Vad är deras
frekvens och funktion? Svaret på det skulle kunna hjälpa oss att specifikt målsöka
patologiska celler. Dessutom skulle dessa
celler – om de kan påvisas innan sjukdomsutbrottet – kunna bistå med prediktion och
prevention av sjukdomen.
Antalet citrullin-specifika (Cit-specifika)
celler är högst under tidig sjukdom. Däremot förändras inte antalet hemagglutinin
specifika celler under sjukdomsförloppet.
Jane presenterade data som visade att antalet Cit-specifika celler är lägre hos individer
som är behandlade med ett biologiskt läkemedel – oavsett tid från diagnos.
– Patienter med RA har CD4 T-celler
för flera olika citrullinerade epitoper, och
dessa patienter uppvisar en ökning i frekvensen av Cit-specifika CD4 T-celler. Frekvensen av dessa celler hänger ihop med
längden av sjukdom och terapi för dessa
patienter – vilket talar för att Cit-specifika
CD4 T-celler skulle kunna vara en användbar biomarkör, summerade Jane.
Patofysiologiska effekter av citrullinerade proteinantikroppar
Post-translationella modifikationer (PTM)
vid RA beskrevs av professor Ger Pruijn,
Holland.
– Jag vill understryka att PTM förekommer även under normala förhållanden, sa
han.
PTM vid RA handlar om antikroppar –
ACPA, Anti-CarP och MAA var några som
Ger beskrev.
– Vid RA kan modifiering av protein förkomma i all vävnad – och det på ett sätt som
inte är normalt.
De patofysiologiska effekterna av citrullinerade proteinantikroppar omfattar formering av immunkomplex, fortsättande
av inflammation, stimulering av bildande
av NET, aktivering av osteoklaster samt
aktivering av synoviala fibroblaster, slog
han fast.
ACPAs effekt på osteoklaster
Akilan Krisnamurty, Sverige, presenterade
en studie som hade undersökt och jämfört
Fc (delen av antikroppen som interagerar
med cellytans receptorer) med Fab (den del
av antikroppen som binder till antigen) för
ACPAS effekt på uppkomst av osteoklaster.
– Vi ville undersöka effekten av monoklonal ACPA, samt effekten av andra RA-associerade antikroppar än ACPA, på uppkomsten av osteoklaster, berättade Akilan.
Han rapporterade att studiens resultat
var att både Fab och Fc bidrar till ACPAs
effekt på osteoklaster.
– Olika monoklonala ACPA har olika
effekt på osteoklasterna. RF har däremot
30
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ingen direkt effekt, men förstärker ACPAs
effekt.
Akilan avslutade med att berätta att de
hade identifierat en anti-MDA antikropp
med förmåga att inducera osteoklaster.
Vissa infektioner minskar risken för RA
– Varför fick just jag RA? Kommer sjukdomen att påverka mitt liv? Vad kan jag
själv göra för att bli bättre? Och vad kan
mina barn göra för att förhindra att de ska
få RA? Det är frågor om vi får av patienten
när de har blivit diagnostiserade, sa Saedis
Saevarsdottir, Stockholm.
Hennes ämne var modifierbara faktorer
för RA.
Saedis förklarade att litteraturen för prevention av RA ökar.
– Men den rådande evidensen om modifierbara faktorer kommer för det mesta
från patienter som uppfyller kriterierna för
RA-syndrom. Jag vill understryka att RA är
ett kriteriebaserat syndrom, med flera underliggande signalvägar.
Hon fortsatte med att tala om svårigheterna med att förmå patienten att förändra
livsstil och levnadsvanor.
– Enklast är rökningen – men det är inte
hela sanningen.
Kan en infektion trigga RA? Saedis visade
självrapporterade data från patienter.
– Intressant nog visar sammanställning-

Saedis Saevarsdottir

en att för gastroenterit, urinvägsinfektion
och genitala infektioner så innebär dessa
en minskad risk för att få RA! För alla övriga
ser man ingen förändrad risk, konstaterade
hon.
Mer forskning om prevention behövs
Vad gäller då för hormonella faktorer?
Saedis visade en studie som funnit att orala
preventivmedel är associerade med minskad risk – och även amning har konstaterats
vara det.
– Diet? Vi vet så lite om det, men en
studie har funnit att ett högt saltintag hos
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rökare är associerat med en förhöjd risk.
Ett flertal luftburna ämnen (rök, silikon,
asbest, textildamm och motoroljor) har
visat sig vara associerade med en ökad risk
för RA, och understryker därmed vikten av
en bra arbetsmiljö för att minimera exponering för dessa ämnen.
– Men bevisen indikerar att det krävs en
hög exponering. Även att det föreligger en
förhöjd risk om man utsätts för exponering
av flera ämnen, fortsatte Saedis.
Primärprevention genom livsstilsinterventioner som att sluta röka, gå ner i vikt
och en ökad fysisk aktivitet har betydelse
för RA – och kommer även att resultera i en
generellt förbättrad hälsa.
– Men ytterligare forskning behövs för
att förstå var och hur det här fungerar i
patogenesen för RA – så att vi kan skapa en
mer individualiserad prevention, avslutade
Saedis.
Ingen rätlinjig relation mellan ledsmärta
och subklinisk synovit
Hur ska vi förstå och mäta ”subjektiva
symptom” som har betydelse för patienten?
Frågan utgjorde rubrik på ett föredrag som
gavs av Karim Raza, Storbritannien.
Han inledde med att påpeka att utvecklingen till RA inte alltid är linjär.
– Alla inleder inte alltid med artralgi, för
att ta ett exempel, sa Karim.

Karim Raza

Det finns många skäl till att det är viktigt
att förstå och mäta symptom – för att identifiera symptom som allmänheten behöver
vara uppmärksamma på, och identifiera
relevanta symptom som en allmänläkare
direkt ska referera till specialistmottagning, var två av de som Karim nämnde.
Det finns inte många kvalitativa studier i
ämnet, och inga som specifikt ägnats åt att
undersöka tidiga symptom.
– I de studier som finns är nästan alla
patienter intervjuade flera år efter sin RAdiagnos.
Karim presenterade en studie som hade
intervjuat patienter när de befann sig i
artraligi-fasen av sin sjukdom. Han kom
med exempel som handlade om smärta,
oförmåga, osäkerhet – och fruktan för RA.
I sin sammanfattning underströk Karim
att relationen mellan ledsmärta och subklinisk synovit inte är rätlinjig.
– Medan subklinisk synovit förekommer
hos många patienter med kliniskt misstänkt artralgi, och imaging av synovit hjälper till att prediktera utvecklande av artrit,
så är det så att en del patienter upplever
led-relaterade symptom trots att de inte
har subklinisk synovit. Dessutom kan sådan
synovit finnas hos friska personer utan ledbesvär, summerade han.
Möjligheter för digital hälsoforskning
7 av 10 vuxna äger idag en smartphone,
berättade professor Will Dixon, Storbritannien. Han förklarade också att 1 av 20
sökningar på Google är medicinskt relaterad, att 6 av 10 vuxna i USA söker efter
hälsoinformation på nätet varje år samt att
1 av 3 vuxna i USA medger att de ställt en
självdiagnos på fakta de funnit online.
– Detta öppnar upp stora möjligheter för
epidemiologi, påpekade han.
Vad vi säger och gör på nätet sparas
digitalt, och det gäller för förekomst av
sjukdom, erfarenheter och konsekvenser
av sjukdom samt riskfaktorer förknippade
med beteende som motion, rökning och
diet.
Will visade upp en app för smarta mobil-

telefoner som kallas REMORA, och som
samlar upp dagliga symptom för patienter
med RA. Enligt honom innebär den stora
möjligheter – till egenomhändertagande,
till klinisk vård och för forskning.
– Forskningen går ut på att undersöka om
vi kan identifiera pre-skov, vad är det som
triggar ett sådant och om vi kan ingripa.
Will talade även om digitala journalsystem, s.k. ”wearables” – alltså digital teknik
som man bär på sig. De kan rapportera in
sensordata som t.ex. fysisk aktivitet och
puls.
Han avslutade sin föreläsning med att
summera de möjligheter som finns för digital hälsoforskning för RA.
– Det innebär att man kan samla in strukturerade och harmoniserade data av forskningskvalitet i den dagliga rutinmässig kliniska praktiken, och även komplettera med
patientrelaterade data. Dessa kan handla
om dagliga symptom, som inkluderar svar
på behandling. Men även erfarenheter av att
leva med RA – som livskvalitet, med fysisk
aktivitet inkluderat, sa Will.
Dagligen testar 150 - 200 personer sig
via app
Ont i lederna är en svensk web-applikation,
och Sofia Ernestam, Sverige, berättade om
bakgrunden till den. Hon inledde med att
berätta att det går lång tid tills dess att en
patient får sin RA-diagnos.
– Det är många förseningar på patientens
väg till diagnos, och vi upptäckte att många
av dem sökte efter information på internet.
Vi konstaterade också att den information
som finns där ofta är dålig. Därför skapade
vi den här appen, förklarade Sofia.
Appen är framtagen i samverkan med
primärvården, och skapad med inflytande
från många olika grupper, inklusive patienter.
– Den finns nu även på 177.se. Dagligen är
det mellan 150 - 200 personer som genomgår testet i appen.
För den som vill utforska testet närmare,
finns det fritt åtkomligt på reumatiskt.se/
ontilederna/.
Sofia påminde också om att alla inte har
artrit, vilket de måste ta hänsyn till och skapa en hjälp även för denna kategori.
Hon avslutade med att redogöra för de
legala aspekterna och behovet av integritet.
– Något vi måste ha är en diskussion om
är vem som äger de olika appar som patienten kan ladda hem idag, sa Sofia.
Elektronisk inrapportering är framtiden
Professor Tore K. Kvien, Norge, talade
om patientrapporterade utfallsmått – s.k.
PROMs (Patient reported outcome measures).
– PROMs kan vara generiska eller sjukdomsspecifika, inledde han med att konstatera.
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Generiska PROMs kommer troligen att
bli allt viktigare i framtiden, fortsatte Tore.
Att nu fatigue – trötthet – är ett utfallsmått,
är ett exempel på den ökade betydelse för
patienternas inflytande som kommit till
stånd. EULAR och ACR har publicerat
rekommendationer om att fatigue ska
rapporteras vid kliniska studier på patienter med inflammatorisk artrit.
– Men det kan råda skilda uppfattningar
mellan doktorn och patienten när det
gäller fatigue, så PROMs innebär en utmaning just när det gäller detta. Fatigue
korrelerar med smärta på väldigt olika sätt
hos olika patienter, konstaterade han.
Eftersom PROMs är viktiga vid randomiserade, kontrollerade studier och är responsivt, påverkar dess nivå utfallet – och
bör därför tas hänsyn till i treat-to-target
strategier.
– PROMs är viktiga för bedömningen av
sjukdomsbördan och för jämförande analyser.
Att mäta nytta är även viktigt för att
kunna göra analyser av kostnadseffektivitet. Tore påpekade även att patienters inflytande när det gäller att ta fram nya PROMs
är absolut nödvändigt.
– Så jag tror att elektronisk inrapportering – så som den har beskrivits av de
två föregående talarna – är framtiden, avslutade han.
Studie på tonsillär mikrobiota vid RA
Professor Zhan-guo Li, Kina, presenterades av Lars Klareskog som grundaren av
mötet IFRA. Zhan-guo var den sista talaren
i Stockholm, och han inledde sitt föredrag
med att hälsa alla välkomna till nästa års
IFRA – det tionde i ordningen – som hålls i
Peking den 14:e - 16.e september 2018.
Han presenterade en studie som funnit att dysbios i tonsillernas mikrobiota är
associerad med RA.
Hypotesen bakom studien var att en förändrad tonsillär mikrobiota leder till förändringar i mukosans immunitet, som i sin
tur leder till autoimmunt svar – som kan
leda till RA.
I studien hade man funnit att det råder
en reducerad diversitet avseende arter i
tonsillär mikrobiota vid RA. Denna dysbios
leder till störningar i den ekologiska balansen och i slutändan till immunsjukdom.
– Våra resultat innebär den första evidensen för en dysbios i tonsillär mikrobiota vid
RA. Det finns tonsillära mikrober som är
associerade med immunsvar vid RA, berättade Zhan-guo.
Dessutom hade studien visat att denna
dysbios kommunicerar med annan mikrobiota – i munnen, i lungorna och i tarmen.
Inför den sista paneldebatten, påminde
Lars Klareskog om att han vid mötets öppnande hade sagt att vi måste samarbeta
internationellt för att förbättra omhänder32
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tagandet av RA – och slutligen kunna bota
RA. Han underströk att industrins samverkan är central.
– Representanter från industrin har
också varit här på mötet – som vetenskapliga kollegor – vilket jag gläder mig åt. Därför
är även de inbjudna att sitta med på scenen.
Den sista debatten spände över vad som
framkommit under IFRA 2017, och när den
var över var också mötet till ända.

Per Lundblad
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NYTT FRÅN SRQ · Ralph Nisell

Nytt från SRQ
Tittar ut genom fönstret och det blir
mörkare på mornarna och kvällarna
för var dag. Hösten har kopplat ett fast
grepp över staden och landskapet, det
är morgonfrost, löven faller och vintern
kryper närmare.

N

aturens växlingar är självklara. Och
egentligen är det också självklart
att sjukvården och våra kvalitetsregister också kontinuerligt förändras. Vår
uppgift är att vi ska hjälpa och stimulera
utvecklingen så att den fortsatta processen
går åt rätt håll, vilket innebär att det på sikt
blir successiva förbättringar.
Häromdagen, den nionde november, var
jag på nationell kvalitetsregister konferens
i Stockholm tillsammans med kollegorna
Lotta Ljung och Kicki Dackhammar samt
vår precis nyanställde SRF-koordinator
Emma Touminen som ju till viss del arbetar
på SRQ kansliet men framför allt med SRF
och dess styrelse. Det har varit en snabb
och enastående registerutveckling de senaste åren där vi i Sverige idag har över 100
olika kvalitetsregister. SRQ (Svensk Reumatologis Kvalitetsregister) är ett av dem
och vi har all anledning att våra stolta över
vårt fina och till stora delar välfungerande
register. Emellertid är den extra statliga
satsningen på regsitrerna slut, det ekonomiska stödet minskar och förutsättningarna att driva och utveckla dessa guldgruvor
till databaser blir tuffare. Men vi på SRQ
har en plan för hur vi ska klara detta.
En av de stora utmaningarna är hur dessa

kvalitetsregister ska komma bli en integrerad och naturlig del av vårdarbetet – och
där ett självklart, individuellt och betydelsefullt beslutsstöd - med undvikande av
dubbelinmatning och extrajobb vilket ju
inte hinns med i den pressade rutinvården
och verksamheten.

”Vår uppgift är att hjälpa och
stimulera utvecklingen så
processen går åt rätt håll”
En annan avgörande utmaning är att ”få
med hela landet” på tåget, så att datakvalitet och nationell täckning blir så bra som
möjligt vilket innebär i princip uppemot
100%. Vi vill ju att alla patienter som får
behandling med moderna läkemedel såsom
biological (b)DMARDs eller targeted synthetic (ts)DMARDs registreras i SRQ. För de
nyligen-godkända JAK-hämmarna baricitinib (Olumiant) och tofacitinib (Xeljanz)
gäller så kallat ”ordnat införande”, vilket
innebär att introduktionen av dessa läkemedel organiseras via NT-rådet (NT= nya
terapier) och kommer att följas upp nationellt enligt en särskild plan.
För oss reumatologer som skriver recepten och regelbundet följer dessa patienter
innebär det att förskrivning, resultat och
eventuella biverkningar samt eventuell utsättning ska registreras i SRQ. JAK-hämmarna är så kallade tsDMARDs och hittas

under rubriken DMARD i SRQ:s läkemedelsmodul. För mer information, se länken
nedan här: http://janusinfo.se/Documents/
Nationellt_inforande_av_nya_lakemedel/
Baricitinib-(Olumiant)-och-tofacitinib-(Xeljanz)-171024.pdf
I SRQs styrgrupp finns representation
från SRF och SRQ och från alla landets 6
regioner, och även olika vårdprofessioner
samt patientföreningen. Det är styrgruppen
som fattar de strategiska besluten och bestämmer vägvalen för SRQ.
Styrgruppen kommer i samarbete med
SRQ kansli diskutera fram och formulera
SRQs vision och vi hoppas kunna presentera ett bra och användbart förslag på 2018
års Registerdag, som äger rum onsdagen
den 24 januari Stockholm. En vision är något högst angeläget att tillsammans sträva
emot. En klar och lysande vägvisande stjärna på den mörka himlen. Registerdagen
siktar framåt, mot framtiden, och på registerdagen kommer givetvis även nyheter
från SRQ att presenteras. Eftermiddagen
kommer fokusera på hur datakvaliteten i
registret ytterligare kan förbättras och på
sikt säkerställas. Vi måste redan idag rigga
för ett robust och pålitligt register som står
pall för kommande utmaningar.
Som ny och tillträdande registerhållare
är jag förstås angelägen om att så snabbt
som möjligt få, och i så hög utsträckning
som är möjligt ha ”koll på läget”, och därmed på ett konstruktivt sätt kunna ta mig
an de utmaningar som vi står inför. Vissa
är knepigare än andra, och det kan ibland
verka vara svårt att finna bra och snabba
lösningar, men det är förstås samtidigt angeläget att se möjligheterna trots att det
emellanåt kan vara motigt och se mörkt ut.
Mörkret lägger sig nu den kommande tiden som en tungt täcke över norra Europa
och Sverige. Men snart vänder det igen och
vi går då mot ljusare tider. Hoppas vi ses på
Register- och Riktlinjedagarna i Stockholm
den 24-25 januari. Önskar dig allt gott fram
till dess!
Ralph Nisell
Registerhållare SRQ
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POTTHOLZT · Thomas Weitoft

GRATULERAR · Tomas Bremell

Grattis Västervik!
Vi vill passa på att gratulera reumatologisektionen i Västervik!

P

ontus Vulkan, ST i reumatologi, har
tilldelats årets pris som bästa kliniska
handledare av Linköpings läkarstudenter.
AT-tjänstgöringen i Västervik rankades
som bäst i Sverige i SYLFs AT-ranking 2017.
AT-ansvarig på medicinkliniken (dit reumatologisektionen hör) är ST-läkare i reumatologi AnnaKajsa Sjöberg.
Därtill fick Västerviks sjukhus pris som
bästa mellanstora sjukhus 2016 i Dagens
Medicins undersökning. Chefläkare är reumatolog Anna Michaelsson. Triss i utmärkelser alltså!
Tomas Bremell
36
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AnnaKajsa Sjöberg, Pontus Vulcan och Anna Michaelsson på en blåsig terass på Västerviks
sjukhus.

IDOS HISTORIA · Sjukgymnastikens historia

Sjukgymnastikens historia från
medikal gymnastik till fysioterapi
Grekiska tänkare ansåg att gymnastik höll ande och kropp i harmoni och
Platon menade att moralisk och andlig perfektion kunde uppnås genom
gymnastik. I Kina utvecklades redan på
300-talet f.kr. rörelsetekniker såsom Qi
Gong och Tai Chi. De lärdes av munkar,
var länge förbehållet aristokratin och
utfördes för att balansera livsenergi –
Qi. Genom att skapa balans i kropp och
själ gavs förutsättningar för god hälsa.

U

nder upplysningstiden, med inspiration från Rousseau, förespråkades ett naturnära ideal. Människan
behövde mindre teori, mer frisk luft, mer
lek och rörelse. Kunskapen om människokroppen ökade vilket tillsammans med
medicinska upptäckter och antikens ideal
blev grunden för den moderna gymnastiken. Även i Tyskland inspirerades filantroperna av Rousseau och under senare delen
av 1700-talet upprättades gymnastiska centra på flera platser i landet och dessa idéer
spreds även till Sverige.
Pedagogisk, militär och medikal gymnastik
Sjukgymnastiken i vårt land har sin grund
i Lings gymnastiksystem. Per Henrik Ling
har ofta kallats den svenska gymnastikens
fader. Han grundade 1813 det Gymnastiska Centralinstitutet (GCI) och erhöll 1825
professors namn. Enligt Lings indelning
finns det fyra huvudformer av gymnastik:
Pedagogisk gymnastik varmed människan lär sig att sätta kroppen under sin egen
vilja.
Militär gymnastik varmed människan
med yttre ting, t.ex. vapen eller egen kroppskraft, lär sig behärska en annans vilja.
Medikal gymnastik varmed människan
söker lindra eller övervinna lidanden i den
egna kroppen.
Estetisk gymnastik varmed människan
kroppsligt åskådliggör sitt inre väsen - tankar och känslor.
Lars Ottossons bok ”Gymnastik som
medicin, berättelsen om en svensk exportsuccé”, belyser Lings betydelse och sjukgymnastikens fram till idag bortglömda
svenska historia.
Ling var inspirerad av de filosofiska
strömningarna i Europa och hade personliga erfarenheter av nyttan att röra på giktbrutna leder. År 1812 fick Ling i uppdrag
av uppfostringskommittén att grunda det

Lars Gabriel Branting*
1799
1813
1816
1820
1830
1837
1839
1861
1862
1881

Föds i Gröinge
Ordineras gymnastikbehandling
vid GCI på grund av sjuklighet
Antas som Lings biträde vid GCI
Ordinarie lärare vid GCI
Överlärare vid GCI
Får professorstitel
Utses till Lings efterträdare som
föreståndare vid GCI
Invald i Kungliga Musikaliska
Akademien
Avskedad från GCI - fortsätter
behandla patienter i egen regi
Avlider i Stockholm (*far till
Hjalmar Branting 1860-1925)
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”Människan behövde mindre
teori, mer frisk luft, mer
lek och rörelse”

1812
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statligt finansierade Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet i Stockholm (GCI).
Uppdraget var att ”dana skicklige lärare
till gymnastikens utbredande i landet, såväl för medborgare i allmänhet som för
krigsståndet”. Ling blev institutets chef
och lärare under många år. Studenterna var
ofta adelsmän med militär rang, framför allt
officerare.
Den som utbildade sig vid GCI blev
gymnastikdirektör, dvs. både sjukgymnast,
gymnastiklärare och militärgymnast. En
gymnastikdirektör hade rätt att öppna och
driva ett eget sjukgymnastikinstitut för att
behandla sjuka, vilket var ekonomiskt fördelaktigt då de välbeställda ofta anlitade
dessa institut. Eftersom kirurgi ännu inte
var vanligt ville läkare särskilt ortopeder,

Föds i Södra Ljunga, Småland
Ungdom i Lund, Uppsala och 		
Stockholm
Diktare, fäktare och gymnast vid
Köpenhamns Universitet.
Kommer i kontakt med Franz 		
Nactegalls gymnastiksystem
Fäktmästare vid Lunds Universitet. Påverkas av tysk romantik
och naturfilosofi. Lägger grund
till eget gymnastiksystem
Största (skön)litterära framgång
en ”Gylfe” publiceras. Ling kallas
”asabarden”.
Grundar, startar och leder Gymnastiska centralinstitutet (GCI) i
Stockholm
Invald ledamot i Svenska
Akademien
Avlider i Stockholm

arbeta på liknande sätt som sjukgymnaster
och många ortopeder utbildade sig vid GCI
för att sedan kunna starta ett eget institut.
År 1864 blev det tillåtet för kvinnor att
utbilda sig till gymnastiklärare och sjukgymnast. Gymnastikdirektörsutbildningens längd varierade från att initialt ha varit ca 6 månader till att efter 1864 bli två
år alternativt tre år. Efter första årets ”instruktörskurs” gavs de antagna möjlighet
att arbeta inom försvaret eller vid folkskola
och lägre elementarläroverk. Denna kurs
var inte tillgänglig för kvinnor. Efter det
andra året ”gymnastiklärarkursen” kunde
man anställas som gymnastiklärare vid alla
offentliga läroverk och efter det tredje året
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”sjukgymnastikkursen” blev man behörig
att verka som sjukgymnast och blev ”gymnastikdirektör”. Den sista kursen benämndes också ”läkarkursen” då läkare och medicinarstudenter gärna gick denna för att
bli gymnastikdirektörer och kunna öppna
egna institut.
En av Lings mest framstående elever
var eldsjälen Lars Gabriel Branting som
utvecklade sjukgymnastiken till en erkänd
vetenskap. Sjukgymnastik ansågs nu som
en vetenskapligt belagd metod att effektivt
behandla medicinska åkommor. År 1831
valdes Ling och Branting in i läkarsällskapet och när Ling avled 1839, efterträdde
Branting honom som chef vid GCI. Under
Brantings tid kom sjukgymnastiken att dominera vid läroanstalten. Det fanns flera
kända adepter och efterföljare till Branting
t.ex. Jonas Henrik Kellgren som blev berömd för ”Kellergrenska” nervmanipulationer, vilka nådde världsrykte. Thure Brandt
blev både nationellt och internationellt
beryktad för sin livmoder- och genitalmassage. Gustaf Zander utvecklade mekaniska apparater för att efterlikna Lings och
Brantings gymnastikrörelser med mindre
personalåtgång. Dessa maskiner kan på
sätt och vis ses som föregångare till dagens
träningsmaskiner, även om de förra nästan
uteslutande, liksom sjukgymnastiken, behandlade en passiv patient. Ling-gymnastiken och sjukgymnastiken - ”den svenska
gymnastiken”- blev känd långt utanför
Sverige med spridning och inflytande i Europa, Asien, Nord- och Sydamerika samt
Afrika. Faktiskt en länge bortglömd svensk
exportsuccé. Även moderna manuella terapiformer som kiropraktik, osteopati och
naprapati kan anses ha sitt ursprung i dessa
sjukgymnasters upplysningsarbete under
1800-talet.
Maktkamp gör yrket kvinnligt
Under senare delen av 1800-talet uppstod
en maktkamp mellan ortopeder och sjukgymnaster där i första vändan Branting,
som representerade sjukgymnasterna, vann
och ortopederna fick finna sig i att sjukgymnastik behandling utan förbehåll utfördes av dem som utbildats vid GCI. Kampen
fortsatte dock. Ortopeder och andra läkare
ansåg att sjukgymnastutbildningen måste
reformeras och att utbildning bara kunde
ges av personer med läkarexamen eller annan likvärdig medicinsk kompetens. Så blev
det också 1934 när utbildningen flyttades
från GCI till Karolinska Institutet (KI).
Drivande i denna fråga var Patrik Haglund (den svenska ortopedins fader).
Haglunds mål var att ortopederna skulle
operera och att sjukgymnasterna skulle rehabilitera i enlighet med läkares ordination.
Han hade stöd av de kvinnliga sjukgymnasterna och på så sätt kom sjukgymnasterna
in i sjukvården. Nu blev sjukgymnast ett
38
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En av Gustav Zanders mekaniska apparater.
Medicinalpersonal i Sverige 1948 fördelat på
yrke.

Medicinalpersonal i Sverige 1948 fördelat på
yrke.

”Sjukgymnastisk behandling
fick endast utföras av dem
som utbildats vid GCI”
kvinnligt yrke då män inte längre lockades till den förkortade och, enligt deras
åsikt, degraderade utbildningen. Kvar på
GCI fanns härefter endast den pedagogiska
gymnastiken (skolgymnastiken), och skolan kom sedermera att byta namn till gymnastik- och idrottshögskolan (GIH).
Sjukgymnastikens kvinnliga historia
Som andra yrkesgrupp efter läkarna fick
Brantings sjukgymnaster redan 1887 legitimation av Medicinalstyrelsen efter
genomförd utbildning vid GCI. Kvinnor
antogs till utbildningen redan 1864, trots
att kvinnor först 1927 kunde ta studentexamen vid offentliga läroverk. Detta möjliggjordes genom lägre antagningskrav
för kvinnor, jämförbara med de för ”högre
lärarinneseminarium”. Eftersom militärgymnastiken inte ingick i deras utbildning
blev utbildningen kortare. Kvinnliga och
manliga gymnastikdirektörers sjukgymnastiska utbildning var dock helt jämförbar
även om kvinnliga gymnastiklärare endast
tilläts undervisa vid kvinnliga läroanstal-

ter. Efter nyordningen 1934 då KI tog över
utbildningen av sjukgymnaster, skrevs år
1937 en ny förordning om legitimation av
sjukgymnaster (Medicinalstyrelsens kungörelse 1937:864). Sjukgymnastiken kom
att successivt etableras alltmer inom hälsooch sjukvården. Förutom vid KI, utbildades
sjukgymnaster vid Arvedssons gymnastiska
institut (AGI) i Stockholm och vid Sydsvenska gymnastikinstitutet (SSGI) i Lund. Vid
den senare var utbildningen först ettårig
men utökades till två år då även friskgymnastik lades till. De utexaminerade fick
fortfarande titeln gymnastikdirektör. År
1959 blev sjukgymnastutbildningen statlig
och sedan dess ansvarar medicinska fakulteten för utbildningen.
Då det sjukgymnastiska yrket efter 1934
framför allt utövades av kvinnor, bildades
år 1943 Kvinnliga Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund. År 1960 byttes namnet
till Legitimerade Sjukgymnaster Riksförbund (LSR), eftersom män börjat beviljas
medlemskap. I januari 2014, ändrade LSR
namn till Fysioterapeuterna, efter att fysioterapeut blivit en skyddad yrkestitel.
Vetenskapens återkomst inom fysioterapin
Sjukgymnastikutbildningens längd har varierat från två till dagens tre år och 180 högskolepoäng. Numera utbildas knappt 600
fysioterapeuter varje år, kvinnor som män,
vid åtta universitet och högskolor i Sverige:
Stockholm, Göteborg, Lund, Uppsala, Linköping, Umeå, Mälardalen och Luleå.
Sedan utbildningen 1934 överförts till KI
har man efterhand byggt upp vetenskaplig
evidens och gedigen forskning inom området. Efter en kandidatexamen som grundutbildning är det möjligt att läsa både ettårig
magister- och två-årig master-utbildning
och numera kan man som sjukgymnast/
fysioterapeut även antas till forskarutbildning. Margareta Lindh var den första
sjukgymnasten som disputerade år 1977
i Göteborg, och fram till idag har ca 400
sjukgymnaster/fysioterapeuter disputerat.
Den första professuren i sjukgymnastik
inrättades vid Lunds Universitet 1979 och
innehades av Ulrich Moritz som var läkare
och docent i reumatologi. Numera finns det
professurer i sjukgymnastik, som innehas
av sjukgymnaster, vid varje lärosäte som utbildar fysioterapeuter. Sannolikt är det idag
15 000 sjukgymnaster/fysioterapeuter som
förvärvsarbetar inom olika områden och
specialiteter.
Nyttan med och behov av specialisering
inom vissa områden uppmärksammades
och 1993 inrättades en särskild specialistkompetens i sjukgymnastik, vilken utfärdas
av LSR/Fysioterapeuterna. Specialistkompetens innebär idag fem års vidareutbildning efter grundutbildningen (inklusive
en magister- eller masterutbildning) samt
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att den sökande fått klinisk handledning
av specialistkompetent kollega under tre
år. Specialistkompetens kan sökas inom 17
olika områden: ergonomi, hjärt-kärlsjukdomar, fysisk aktivitet och idrottsmedicin, intensivvård, neurologi, obstetrik/gynekologi
och urologi, onkologi, ortopedi, ortopedisk
manuell terapi, pediatrik, primär hälsooch sjukvård, mental hälsa (psykiatri och
psykosomatik), respiration, reumatologi,
smärta och smärtrehabilitering samt äldres
hälsa. Specialistkompetens innehas idag av
cirka 1000 sjukgymnaster.
Det moderna sjukgymnastiska yrket definieras av förbundet Fysioterapeuterna:
”[yrket] baseras på specifik kunskap, akademisk utbildning och självständigt yrkesansvar till gagn för enskilda och det allmänna
bästa. Sjukgymnasten arbetar med rörelse
som huvudsakligt medel för att främja hälsa och minska ohälsa när människans hälsa
begränsas eller hotar att begränsas av sjukdom, skada, ålder och miljöfaktorer. Arbetet bedrivs som en klinisk resonerande- och
beslutsprocess, som innefattar undersökning, fastställande av diagnos och prognos,
målsättning och planering av terapeutiska,
pedagogiska och miljöinriktade interventioner, genomförande av dessa och utvärdering av resultat. Processen baseras på
gällande evidens och genomförs i samspel
med klienten, eventuella närstående och
andra yrkesgrupper” (definition ur Sjukgymnastik som vetenskap och profession
2009).
Betydelsen av fysisk aktivitet för att bibehålla en god hälsa har under senare år
framstått allt tydligare och är ett område
där fysioterapeuter arbetar både preventivt
och behandlande. Gränsen mellan friskoch sjukgymnastik suddas återigen ut.

•
•

https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.
aspx?id=10716
Lundgren E. Sjukgymnastiken en rafflande
historia. GUSpegeln 2008, 4; 4-6
Ottosson A. Gymnastik som medicin. Berät-

•

telsen om en svensk exportsuccé. Atlantis AB,
2013. ISBN 978-91-7353-613-4.
Statistiska centralbyrån (SCB): www.scb.se/statistik/am/uf0504/2004a01/uf0504_2004a01_
br_03_am78st0401.pdf

Sjukgymnastens/fysioterapeutens professionshistoria
1812

Kungliga Gymnastiska Centralinstitutet i Stockholm startar (GCI).

1864

Kvinnor tilläts delta i utbildningen vid GCI.

1887

Legitimation av Medicinalstyrelsen.

1937

Ny förordning om legitimation av sjukgymnaster.

1934

Utbildning till sjukgymnast flyttades från GCI till
Karolinska Institutet.

1943

Kvinnliga Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund.

1959

Utbildningen förstatligas och bedrivs vid medicinska fakulteter.

1960

Legitimerade Sjukgymnaster Riksförbund (LSR), män kan bli 		
medlemmar i förbundet.

1977

Första sjukgymnasten disputerar vid Göteborgs Universitet:
Margareta Lindh med avhandlingen ”Physical performance lung
volumes and energy expenditure in scoliosis”.

1979

Sveriges och Nordens första professur i sjukgymnastik: Ulrich
Moritz, Lunds Universitet.

1993

Specialistordningen inrättas.

2000

Den 100:e sjukgymnasten disputerar vid Lunds Universitet: Eva
Nordmark med avhandlingen ”Measurements in children with
cerebral palsy”.

2006

Den 200:e sjukgymnasten disputerar vid Karolinska Institutet:
Anna Frohm med avhandlingen ”Patellar tendinopathy:
on evaluation methods and rehabilitation Techniques”.

2010

Den 300:e sjukgymnasten disputerar vid Karolinska Institutet:
Marie Kierkegaard med avhandlingen “Disability and Physical
Exercise in adults with Myotonic Dystrophy type 1”.

2014-01-01 Leg sjukgymnast blir Fysioterapeut och LSR byter namn till
Sofia Hagel
fysioterapeut, med.dr.
Lunds Universitet
sofia.hagel@med.lu.se

Fysioterapeuterna.
2015-08-01 Cirka 400 disputerade sjukgymnaster/fysioterapeuter.

Ann Bremander
fysioterapeut, professor i biomedicin
Högskolan i Halmstad
ann.bremander@med.lu.se
Källor
•

•

•
•

Broberg C, Tyni-Lenné R. Sjukgymnastik som
vetenskap och profession. Stockholm http://
www.fysioterapeuterna.se/Professionsutveckling/Om-professionen/
Drakenberg S. Lars Gabriel Branting. Svenskt
Biografiskt Lexikon, Band 06 (1926), sida 8,
https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.
aspx?id=16867
Kungliga medicinalstyrelsen. Allmän hälsooch sjukvård år 1948
Lindroth J. Per Henrik Ling. Svenskt Biografiskt Lexikon, Band 23 (1980-1981), sida 679,

Artikeln är tidigare publicerad i SRF:s jubileumsbok Reumatologins Rötter 2016: 155-59.
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Reumatologi i Norrbottens län
Månadens reumatologenhet är denna
gång den reumatologiska verksamheten vid Sunderby Sjukhus. ReumaBulletinen har besökt kollegerna vid
Norrbottens läns centralsjukhus, vackert beläget i Södra Sunderbyn mellan
Luleå och Boden nära stranden av Lule
älv.

S

edan 1935 fanns det vid Garnisonssjukhuset i Boden, liksom på flera andra orter i Sverige, en särskild
reumatikeravdelning. Den var inrättad av
Pensionsstyrelsen, som sedermera blev
Riksförsäkringsverket (RFV). Det uttalade
ändamålet med vården där var att förebygga förtidspensioneringar. Medicinskt ansvarig var medicinöverläkaren och för avdelningsarbetet svarade en medicinunderläkare. Torsten Ström kom till Boden 1970
som biträdande överläkare vid medicinkliniken och fick då ansvar för denna avdelning. Det militära Garnisonssjukhuset blev
senare landstingets centrallasarett och
RFV:s reumatikeravdelning överläts 1973
till landstinget.
Under de följande åren utvecklades och
moderniserades behandlingen. År 1978 inrättades en självständig reumatologisk klinik för Norrbottens län. Torsten Ström,
som blev klinikens förste chef, har i artikeln
”När reumatologin kom till Norrbotten” i
ReumaBulletinen Nr 70, 2008, berättat om
den process som ledde till klinikens bildande.
Nya Sunderby sjukhus
Det helt nya Sunderby sjukhus, som ersatte
de båda sjukhusen i Boden och Luleå, invigdes 1999. Det ligger 15 km från centrala
Luleå och 22 km från Boden. Den reumatologiska verksamheten överflyttades till
Sunderbyn i början av 2000. Upptagningsområdet, Norrbottens län, har 250 000 invånare. Av dessa är 55% män och medelåldern är hög. Länets area är 97 239 km2, en
fjärdedel av Sveriges totala yta och en bra
bit större än Götaland. Det är alltså ett glesbefolkat område med vad det innebär av
avstånd och långa resvägar. Förutom länssjukhuset finns det sjukhus i Kiruna, Gällivare, Kalix och Piteå.
ReumaBulletinen besökte i augusti
Sunderby sjukhus och träffade då Suzanne Wenndahl, verksamhetschef, Susanne
Sundvall, enhetschef och Maria Linder,
medicinskt ansvarig överläkare.
Suzanne Wenndahl förklarar den nuvarande organisationen:
– Region Norrbotten, som det nu heter,

Medarbetare på Reumatologiska enheten, Sunderby sjukhus, Region Norrbotten. Från nedersta trappsteget och uppåt: Susanne Sundvall, enhets- och sektionschef, Carola Nilsson,
sjuksköterska, Panagiota Vlachogianni, ST-läkare, Veronica Karlsson, sjuksköterska, Maria
Gustavsson, reumatolog, specialistläkare, Katarina Wänkkö, ST-läkare, Maria Balogh, sjuksköterska, Gunilla Nygård, undersköterska, Hanne Dijgstra, fysioterapeut, Monika Lindberg,
arbetsterapeut, Michal Bikowski, överläkare, reumatologspecialist, Maria Klosinska Linder,
läkarchef, överläkare, reumatologspecialist, Maria Bodin Andersson, sjuksköterska, Lenita
Muotka, sjuksköterska, Helena Lehto, sjuksköterska, Anna-Stina Henriksson, medicinsk sekreterare, Anneli Wickbom, arbetsterapeut, Ulrika Åström, utvecklingssjuksköterska. Foto:
Bengt Lindell

”Genom åren har det varit
omsättning av medarbetare
och flera omorganisationer”
gjorde för 3 ½ år sedan en omorganisation
som innebar en indelning i närsjukvårdsområden och länssjukvård. Officiellt har
man avskaffat begreppet kliniker. I stället
heter det nu ett kompetenscentrum och
inom detta finns sektioner, men i dagligt
tal kallas dessa ibland ändå för kliniker. Vi
tillhör närsjukvårdsområdet Luleå–Boden.
Där ingår psykiatri, internmedicin, geriatrik, allt som har med akut omhändertagande att göra samt rehabilitering. Inom
detta bildades ett kompetenscentrum som
innehåller infektionsmedicin, reumatologi,
lungmedicin, hudsjukdomar och vårdhygien. Jag är i grunden infektionsläkare och
var tidigare medicinskt ledningsansvarig
och läkarchef för Infektion. Från 1 januari 2014 blev jag verksamhetschef för detta
större kompetenscentrum. För reumatologiska sektionens del är Maria Linder medicinskt ansvarig och också läkarchef, medan

Susanne Sundvall som enhetschef svarar
för omvårdnadspersonalen.
Susanne Sundvall har arbetat som sjuksköterska inom reumatologin sedan 1995:
– Jag har alltså varit med sedan Bodentiden. Jag blev enhetschef för reumatologen
2011. Sedan 2014 när vi gick in i närsjukvårdsområdet blev jag sektionschef – tillsammans med Maria Linder. Det betyder
alltså att vi två har ett delat ledningsansvar
för reumatologin.
Maria Linder har arbetat inom reumatologin i Norrbotten 19 år:
– Före verksamhetsstarten i Sunderbyn
arbetade jag under två år vid reumatologiska kliniken i Boden tillsammans med Åke
Karlman och Yngve Adolfsson. De båda
hade varit där sedan Torsten Ströms tid. Efter Torsten var Yngve Adolfsson klinikchef
i Boden och därefter Lisbeth Söderlund.
(Efter en organisationsändring blev det
sedan sektionschefsskap). Därefter kom
Bozena Möller och nu de senaste åren har
jag varit läkarchef i ett delat chefskap med
Susanne Sundvall.
– Genom åren har det varit omsättning
av medarbetare och flera omorganisationer, men jag tycker den nya strukturen med
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kompetenscentrum fungerar mycket bra.
De ingående verksamheterna har mycket
gemensamt. Tidigare hade vi en samordning med rehab och med ortopedi. Fortfarande är vår mottagning fysiskt belägen tillsammans med ortopediska mottagningen
och det är bra förutsättningar för kontakter
och samarbete med den.
Poliklinisering och flexibla öppenvårdsformer
Susanne Sundvall fortsätter:
— När vi kom till Sunderbyn 2000 hade
vi våra slutenvårdsplatser tillsammans
med ortopeden och organisatoriskt hörde
vi ihop med dem som en enhet för rörelseorganen. Vid den tiden hade vi 15 reumatologiska slutenvårdsplatser. Vid nästa
omorganisation hamnade vi i en basenhet
tillsammans med rehabiliteringskliniken.
Basenhet Reuma-Rehab hette det, och då
blev vår slutenvård inrymd tillsammans
med Rehab. Antalet reumatologiska platser
minskades stegvis och de flyttades mellan
olika avdelningar. Slutligen har vår slutenvård nu blivit 1-3 ”dragspelsplatser” som
tillsammans med några hudvårdplatser är
inrymda på en avdelning som huvudsakligen är infektionsvård. I dagens läge motsvarar detta antal platser ungefär behovet.
Också för hudsektionens del har behovet av
sluten vård minskat betydligt. Utöver denna inneliggande vård finns här också ett patienthotell, där det kan ges en del behandling, såsom blodtransfusioner, infusioner
och parenteral antibiotikabehandling.
– Ett problem är trånga lokaler. När vi
flyttade in 2000 hette det att man hade
byggt Europas modernaste sjukhus. Men
snart visade det sig vara för trångt redan
från början. Det finns alldeles för få arbetsplatser för läkare, och i mottagningen är vi
delvis hänvisade till små dikteringshytter,
som inte kan fungera som personliga arbetsplatser.
– Så verksamheten består av öppen vård,
ett litet mått av slutenvård, och sådan behandling som kan ges vid patienthotellet
eller vid vår egen behandlingsenhet, där vi
ger infusioner av läkemedel.
Det finns också en filialverksamhet med
mottagningsdagar i Kiruna. Det är två reumatologer härifrån (Antje Braun och Maria
Linder) som delar på detta och reser dit vissa tider. Avståndet härifrån till Kiruna är 34
mil. I detta upptagningsområde med glest
utbredd befolkning och mycket långa resvägar är detta enklare och effektivare än att
låta patienter långväga ifrån resa till Luleå.
Också andra specialiteter arbetar på detta
sätt.
Totalt har man i Sunderbyn och vid filialmottagningen i Kiruna cirka 5 500 fysiska
patientbesök per år, varav 3 600 till läkare.
Övriga är behandlingsbesök, såsom infusioner och andra sköterskebesök för läkeme42
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Sunderby sjukhus, huvudingången. Foto: Bengt Lindell

Suzanne Wenndahl, Susanne Sundvall och Maria Klosinska Linder. Foto: Bengt Lindell

delsstart m.m. Per månad inkommer omkring 90 nya remisser. På väntelista fanns
vid vårt besök 83 patienter som väntade på
nybesök och 1 305 som väntade på uppföljande återbesök.
Reumatologens telefonmottagning tar
emot omkring 7 000 samtal per år – det rör
sig om rådgivning och ombokningar, och i
”Mina Vårdkontakter - 1177” handläggs totalt c:a 3 000 ärenden per år.
Team-rehabverksamheten omfattar c:a 8
patienter per månad (dagvård), med uppehålll under sommaren och vid storhelgerna. I rehabteamet ingår sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och kurator och
läkare är kopplad till teamet. Historiskt har

reumapatienter också behandlats vid en
rehabiliteringenhet vid ”Garnis” i Boden,
men i dagsläget sker rehabiliteringsinsatser
för reumapatienter i primärvården (nivå 1),
vid länssjukhusen (nivå 2) och som specialistrehabilitering vid reumatologenheten
vid Sunderby sjukhus (nivå 3). De långa
avstånden gör att man ofta nyttjar övernattning vid patienthotellet Vistet.
Läkarbemanningen utgörs just nu av 7
specialister och 2 ST-läkare, men det är flera som inte tjänstgör på heltid. Bozena Möller, tidigare vid kliniken, är nu verksam som
privat reumatolog i Luleå.
Av sjuksköterskor finns 6 som är knutna
till mottagningen och 2 på reumatologens

MÅNADENS REUMAENHET · Bengt Lindell

– Det pågår i landstinget försök med telemedicinsk verksamhet, men vi har ännu
inte tyckt att det skulle fungera så bra för
reumatologens del. Men inom SRQ arbetar vi med PER och vi låter också patienter
göra sin PER-registrering hemifrån.
– Till universitetsklinik remitteras kanske 5-10 patienter per år. Det är i första
hand speciella svåra fall med systemsjukdomar. För patienter med systemisk skleros
har vi samarbete med kliniken i Lund. Reumakirurgi hanteras till största delen här i
Luleå. Patienter i behov av nack-kirurgi remitteras till Umeå – men nackortopederna
från Umeå kommer ibland hit och opererar
i Luleå.

Flygbild över Sunderby Sjukhus. Foto: Joakim Syk/Wikimedia Commons (CC BY 3.0)

behandlingsenhet, ”droppet”. Vidare finns i
teamet 3 sjukgymnaster, en arbetsterapeut
och en kurator.
Samarbete med primärvård
Maria Linder berättar gärna om samspelet
med primärvården:
– Jag tycker vi har goda relationer och
ett gott samarbete. Men det är en svaghet
att primärvården är lågt bemannad och till
viss del bygger på stafetter. I genomsnitt får
vi in 100 nya remisser per månad. Av de inkommande remisserna får vi prioritera och
sortera. Särskilt viktigt är det att identifiera
de patienter som skall komma till tidig-artrit-mottagning med kort väntetid. Prioriteringen är en viktig uppgift och det gäller att
vara noggrann och vaksam. När det behövs
får man begära kompletterande uppgifter.
– Av remisserna är det 60-80 procent
som leder till att patienten kallas till nybesök. En inte så liten del av remisserna
returneras alltså, då vi bedömer att specialistbedömning inte är nödvändig. De av patienterna som vi har handlagt och som inte
visas ha inflammatorisk reumatisk sjukdom
remitterar vi tillbaka till primärvården. Så
sker vanligtvis också med patienter som
inte står på DMARDs.
– I detta utbyte med primärvården har
vi gott stöd av de handläggningsöverenskommelser (HÖK:ar) som vi sedan tidigare
tillsammans med primärvården har utarbetat. Det var Lisbeth Söderlund och Bozena Möller som tog initiativ till och ledde
denna process. För detta förbättringsarbete
belönades kliniken med ett pris av Region

”Reumatologin uppfattas som
en intressant specialitet mitt
i en spännande utveckling”
Norrbotten. För att detta skulle lyckas var
det av avgörande betydelse att representanter för primärvården var delaktiga i att
ta fram HÖK:arna. Reumatologin var först
i Norrbotten med sådana överenskommelser. HÖK:arna är avsedda att vara stöd för
primär utredning, definierar lämplig vårdnivå, och anger vilka patienter som skall
remitteras och vilka åtgärder som för olika frågeställningar skall göras före remittering. Grundtanken med organisationen
med närsjukvårdsområdet var att organisationen skulle underlätta samarbetet mellan
sjukhusvård och primärvård. Det bedrivs
också regelbunden utbildning riktad till
primärvården.
– Kompetensväxling är ju en väg att utnyttja de totala resurserna effektivare,
säger Susanne Sundvall. Vi har jobbat en
del med det. Exempelvis kan sjuksköterskemottagning för återbesök och telefonuppföljning avlasta läkarmottagningen en
del genom att hantera de patienter som
fungerar väl på behandlingen. Sjuksköterskorna på behandlingsenheten gör ju vid
varje behandlingstillfälle en klinisk bedömning. Sacroiliitmottagning med sjukgymnaster som följer upp patienter är ett annat
exempel.

Rekrytering för framtiden
– Genom åren har det varit litet svajigt
med läkarbemanningen, berättar Suzanne
Wenndahl. Det är svårt att rekrytera specialister utifrån. Det är bättre att satsa på att
utbilda ST-läkare som är inhemskt rekryterade. Så vi måste satsa på att intressera
AT-läkare för denna spännande specialitet
som utvecklas så mycket nu. Och det är
nog en fruktbar strategi. De senaste åren
har 80% av AT-läkarna valt att efter sin AT
stanna kvar i Region Norrbotten. Och en
rekryteringsbas för Norrbottens del tror jag
kan bli att vi nu har läkarutbildning i Luleå
som en filial till Umeå universitet. Det är
10 läkarstuderande som börjar sin kliniska
tjänstgöring här varje termin, och även om
placeringen i reumatologi är ganska kort,
får de möjlighet att bli bekanta med vår
verksamhet.
– Och reumatologin uppfattas alltmer
som en intressant specialitet som är mitt
inne i en spännande utveckling, tillfogar
Maria Linder.
Den reumatologiska verksamheten i
Norrbotten har genom åren haft att jobba
med förändringar och omorganisationer.
De särskilda svårigheter, som glesbygdsförhållandena och de långa avstånden erbjuder, har man kunnat bemöta med anpassade arbetssätt och lösningar och med
väl definierade former för samarbete med
primärvården.
Bemanningen på läkarsidan, har ibland
varit tunn. I dag har man en stabil, kompetent och väl samtrimmad personal, men
kapaciteten är knapp och väntetiderna,
framför allt för uppföljning och återbesök, är fortfarande bekymmersamma. Men
verksamhetens företrädare menar att det
ser positivt ut för framtiden och man förväntar sig att det nu kommer att vara goda
möjligheter att rekrytera nya medarbetare
till specialiteten.

Bengt Lindell
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UR VARDAGEN · Ioannis Parodis

Ur vardagen
I förra numret presenterades av Katerina Chatzidionysiou en 35-årig helsvensk man som sammanfattningsvis
besvärades av feber, svettningar, viktnedgång, torrhosta, återkommande
aftösa sår i munnen samt hudutslag på
ryggen och bröstet. I anamnesen omnämndes epididymit och utredningen
visade tromber i höger hjärtkammare.

I

detta nummer vill jag presentera Fredrik, en 62-årig helsvensk man som jag
träffade i våras på vår slutenvårdsavdelning, och som utöver ursprunget uppvisar en del andra likheter med förra numrets
patient, bland annat förekomst av endokardiella tromber.
Socialt
Gift med två vuxna barn. Har rökt tidigare
men slutat sedan cirka 15 år tillbaka. Måttlig alkoholkonsumtion. Arbetar som dockmästare på fartygsvarv.
Anamnes
Fredrik är en man som innan den aktuella
sjukdomshistorien hade upplevt sig väsentligen frisk förutom att han hade besvärats
av astma sedan 16 år tillbaka. Han hade
även en känd prostatahyperplasi.
Innan kontakten med Reumatologen
Fredrik insjuknade för cirka två år sedan
med smärtor i vänster fot initialt och så
småningom även i höger fot. Symptomen
förvärrades successivt och under hösten
2016 drabbades patienten av en vänstersidig droppfot samt karpaltunnelsyndrom
som opererades på båda sidorna. Under våren 2017 blev patienten kraftigt försämrad
med muskelsvaghet, generell muskelatrofi,
uttalad viktnedgång och svettningar. Patienten sökte vård. SR och CRP var kraftigt
förhöjda. Bilden tolkades som ett oklart
inflammatoriskt tillstånd, eventuellt PMR,
och i april 2017 blev patienten insatt på 40
mg Prednisolon med efterföljande nedtrappning till 20 mg dagligen. SR och CRP
sjönk fint med den behandlingen.
Patienten blev extensivt utredd av neurolog. Misstanke om ALS avskrevs. Lumbalpunktion genomfördes och fynden från
cerebrospinal vätskeanalys var utan anmärkningar. Neurografi visade bild som vid
en uttalad sensomotorisk axonal polyneuropati. EMG visade huvudsakligen myopatiska förändringar såväl proximalt som
distalt i extremiteterna men även i m orbicularis oris, m sternocleidomastoeideus
och m rectus med förekomst av spontanak-
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tivitet i form av fibrillationer och positiva
sharp waves. Bortfall av muskelaktivitet
sågs enbart i m tibialis anterior och i m
gastrocnemius. MEP visade normala centralmotoriska överledningstider.
Muskelbiopsi visade skelettmuskulatur
med variation i fiberstorlek med förekomst
av antydda grupper av tämligen små fibrer,
vilket kan tyda på neurogen skada. Inflammatoriska cellinfiltrat påvisades inte. I de få
små inkluderade kärlen sågs inga hållpunkter för vaskulit.
DT thorax i april 2017 visade inga infiltrat. I upprepad undersökning två månader
senare hade patienten rikligt med pleuravätska på höger sida, samt en patologiskt
förstorad lymfkörtel och flera icke-patologiskt förstorade lymfkörtlar i mediastinum.
Han hade även perihilära infiltrat bilateralt
och en skrumpningstendens i höger ovanlob. Bronkoskopi utfördes och BAL-vätskeanalys visade inga maligna celltyper, en
CD4+/CD8+-cellskvot på 1,5 och inga håll-

punkter för non-Hodgkinlymfom. Odlingarna utföll negativa, förutom ett positivt
svar för Candida albicans i BAL.
I juni 2017 utvecklade Fredrik en grav
hjärtsvikt av oklar bakomliggande genes.
MR hjärta visade en dilaterad vänster kammare med uttalad funktionsnedsättning, EF
var 11% med liten slagvolym 27 ml, CI 1,6 l/
min/m2 av oklar anledning, och inga väggförändringar påvisades vare sig lokalt eller
med diffus utbredning. Hjärtbiopsi visade
hypetrofi men ingen nämnvärd inflammation. Ingen eosinofili, inga granulom, inga
jätteceller. Ingen morfologisk misstanke
om inlagring av amyloid och kongofärgningen utföll negativ.
På reumatologisk slutenvård
Vid denna tidpunkt togs patienten över till
reumatologisk slutenvårdsavdelning för
fortsatt utredning. Vid ankomsten var han
något hes och hade en produktiv hosta med
vitaktigt slem. Han blev andfådd vid lätt

UR VARDAGEN · Facit

ansträngning. Han hade ingen dysfagi, ingen feber, inga tarmsymtom, inga urinvägssymtom, inga artriter. Han var uppenbart
muskelsvag. Han uppvisade Raynauds fenomen, men inga sår. Han klagade över en
nytillkommen synnedsättning i höger öga.
Han hade ingen huvudvärk, ingen skalpömhet och ingen tuggclaudicatio. Under hela
vårdtiden var patienten kardiellt stabil med
något lågt blodtryck.
ANA och ANA-subspecificiteter inklusive anti-dsDNA-antikroppar var negativa. ANCA, kryoglobuliner och antifosfolipidantikroppar var också negativa. Även
antikroppar associerade till neurologiska
sjukdomar testades och var negativa. Komplementnivåerna var normala. Myositspecifika antikroppar var negativa. CK var
normalt.
Patientens underben illustreras i bilden.
Hjärnan undersöktes vid ett antal tillfällen
med både MR och DT-angiografi som sammanfattningsvis visade flera relativt färska
infarkter bland annat occipitalt på väster
sida, kortare lumenförsnävade partier i
enstaka kärl inom media- respektive posteriorterritorierna. Fynden var svårtolkade. Misstänkta kaliberväxlingar i MR förde
tankarna till vaskulit, men efter kompletterande DT-angiografi och flera granskningar bedömdes förändringarna utgöras av
ateroskleros snarare än vaskulit. Patienten
hade dock haft kortison under en längre tid
när dessa undersökningar gjordes.
Den kliniska bilden förde tankarna till
vaskulit, närmast PAN. Hjärtsvikten förblev gåtfull. Med tanke på infarkter i hjärnan inleddes behandling med Fragmin i
profylaktiskt syfte, samt Trombyl på inrådan av neurolog.
Arbetsdiagnosen var vid den tidpunkten
PAN och behandling med Sendoxan enligt
EUVAS-protokollet diskuterades. Oklart
var fortfarande hur lungförändringarna
och den oklara hjärtsvikten skulle kunna hänga ihop med en eventuell PAN, och
huruvida en malignitet skulle ändå kunna
ligga bakom denna komplicerade bild. Hepatitserologi kontrollerades och var negativ. QuantiFERON-test hade utförts i mars
– innan kortisonbehandling initierades –
och var negativt. Nervbiopsi gick inte att
genomföra akut, utan man kunde tidigast få
en tid till hösten 2017. Patienten fick även
en Doxyfermkur ex juvantibus mot eventuell borrelios trots låg misstanke (förekomst
av IgG- men inte IgM-antikroppar hos man
som hade vaccinerats mot TBE).
Efter en relativt snabb nedtrappning av
kortisondosen, som inte ledde till någon
nämnvärd försämring, utfördes i juli PET
med 18F-FDG samt DT. Lunginfiltraten
hade gått i regress och ingen neoplastisk
process kunde påvisas.
Ekokardiografi i början av juli visade en

normalstor vänster kammare med uttalat
nedsatt systolisk funktion, generell hypokinesi och i apexområdet en rundad väggfast
struktur, cirka 10 x 15 mm, med en mer ekogivande rörlig slängande struktur i den fria
delen, misstänkt tromb. Normalstor höger
kammare med normal systolisk funktion. I
början höjdes dosen Fragmin på grund av
falltendens (patienten hade fallit vid ett
tillfälle under vårdtiden).
Vid den tidpunkten blev jag involverad i
patientens vård. Arbetsdiagnosen var PAN.
Vid ronden noterades utbredda hudreaktioner på stället där patienten hade fått
Fragminsprutor. I munhålan sågs aftösa sår
som inte hade varit särskilt besvärande för
patienten eller smärtsamma.
Tromben i hjärtat var ett bekymmer. Den
bedömdes i första hand bero på den globala
hypokinesin i hjärtat, men orsaken till hypokinesin var fortfarande oklar. Ischemisk
genes bedömdes inte utgöra någon större
sannolikhet med tanke på den globala utbredningen. Man gick över till Waran efter
att ha vägt risker mot nytta.
Ögonläkare undersökte patienten och
bekräftade – utöver diskret katarakt, framför allt på höger sida – en synfältspåverkan
med homonym högersidig hemianopsi vilket föranledde körförbud. Inga tecken till
intraokulär inflammation och ögonbottenundersökningen var utan anmärkning.
Återigen, patienten hade haft kortison under en längre tid när undersökningen gjordes.

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@sll.se.

Frågor
1. Vad tror du om diagnosen?
2. Hur skulle du behandla?

Ioannis Parodis
Karolinska Universitetssjukhuset
ioannis.parodis@sll.se

Tills dess, njut och le!
IOANNIS PARODIS

Facit till Ur vardagen
FACIT till både RB 5 och RB 7 för
2017 kommer till RB 1 för 2018 på
grund av likheter mellan patientfallen.
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2018

Reumakalender

24 jan

SRQs registerdag
Clarion Hotel Sign, Stockholm

24 maj

Cutting Edge Rheumatology meeting
Lund

25 jan

SRFs riktlinjedag
Stockholm

5 sep

15 mar

SK-liknande kurs: Bild och funktionsmedicin
15-16 mars
Göteborg

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

17 sep

SK-kurs: Reumatologisk farmakoterapi
17-21 september
Lund

19 sep

SRFs Reumadagar
19-21 september
Uppsala

19 nov

SK-kurs: Ovanliga Inflammatoriska
systemsjukdomar
19-22 november
Umeå

12 apr

19 apr

21 maj

Fortbildningskurs:
Akut reumatologi för specialister
12-13 april
Göteborg
Nationella ST-dagar
19-20 april
Lund
SK-liknande kurs: Grundläggande immunologi
och immunologiska sjukdomsmekanismer
21-25 maj
Göteborg

Reumatologins rötter
Bidrag från His

toria med Ido

Reumatologins Rötter
Boken Reumatologins rötter, den andra jubileumsboken, utdelades till deltagarna i Reumadagarna i Västerås. I anslutning till föreningens 70-årsjubileum 2016 belyser den reumatologispecialiteten från ett medicinhistoriskt perspektiv, De
medlemmar, som inte var där, kommer att få boken per post.
Hör av dig till tony@mediahuset.se om boken inte kommer
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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