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Olumiant
förstahandsval
av JAK-hämmarna, enligt
NT-rådet2

OLUMIANT® (BARICITINIB)
TAR BEHANDLINGEN AV
RA TILL NÄSTA NIVÅ
För patienter med måttlig till svår aktiv reumatoid artrit (RA) som inte svarar
tillräckligt på eller är intoleranta mot ett eller flera DMARDs. Olumiant kan
användas som monoterapi eller i kombination med metotrexat1

Olumiant är en oral JAK 1- och JAK 2-hämmare som tas en gång dagligen, godkänd för patienter med måttlig till
svår RA som inte tolererar eller har har otillräcklig effekt av sin DMARD-behandling1. Olumiant har erfarenhetsdata
från kliniska prövningar med fler än 3 400 patienter1. I en studie hade patienter som behandlats med Olumiant
signifikant bättre effekt på flera RA-symptom* än patienter som behandlats med Humira® (adalimumab)1.
Olumiant verkar dessutom snabbt – resultat kan ses redan efter en vecka1.

* Patienter som behandlats med Olumiant 4mg/dag hade statistiskt signifikant bättre ACR20-, ACR50-, ACR70-svar,
efter 12 v i jämförelse med adalimumab , bägge behandlingarna i kombination med metotrexat. I RA-BEAM resulterade
behandling med Olumiant i signifikant förbättrning enligt patientens och läkarens allmänna bedömning och av HAQ-DI,
smärtbedömning och CRP vecka 12,24 och 52, vid jämförelse med adalimumab.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
O l u m i a nt 2 mg , 4 mg f i l m d ra g e ra d e t a b l e t t e r ATC - ko d : L04AA37
Indikationer: Olumiant är avsett för behandling av måttlig till svår aktiv
reumatoid artrit hos vuxna patienter med otillräckligt behandlingssvar på eller
intolerans mot ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel
(DMARDs). Olumiant kan användas som monoterapi eller i kombination med
metotrexat (se andra avsnitt i produktresumén för tillgängliga data om olika
kombinationer). Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen
eller mot något hjälpämne. Graviditet. Varning: Baricitinib förknippas med högre
infektionsfrekvens, t.ex. övre luftvägsinfektioner, än placebo. Patienterna ska
genomgå tuberkulostest innan behandling med Olumiant påbörjas. Olumiant
ska inte ges till patienter med aktiv tuberkulos (TB). Om en patient får herpes
zoster ska Olumiantbehandlingen sättas ut tillfälligt tills sjukdomsepisoden
klingat av. Dosberoende förhöjda blodlipider rapporterades hos patienter som

behandlades med baricitinib vid jämförelse med placebo. Efter statinbehandling
sjönk de förhöjda LDL-kolesterolvärdena till samma värden som före behandling.
Lipidparametrar ska analyseras omkring 12 veckor efter insättningen av
Olumiant. Användning av levande, attenuerade vacciner under eller omedelbart
före behandling med Olumiant rekommenderas inte. Djup ventrombos (DVT) och
lungemboli (PE) har rapporterats hos patienter som får baricitinib. Olumiant ska
användas med försiktighet till patienter med riskfaktorer för DVT/PE, såsom hög
ålder, fetma, medicinsk historia av DVT/PE eller kirurgi och immobilisering. Datum
för översyn av produktresumén: 2017-07-20 För ytterligare information och
priser se www.fass.se. Rx, F Begränsning av subvention: Subventioneras endast
för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit hos vuxna med otillräckligt
behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera sjukdomsmodifierande
antireumatika (DMARDs).

Olumiant är ett registrerat varumärke som ägs eller licenseras av Eli Lilly and Company, dess dotterbolag eller filialer. Humira är ett registrerat varumärke
som tillhör AbbVie Inc.
1. Olumiant produktresumé, www.fass.se
2. http://janusinfo.se/Documents/Nationellt_inforande_av_nya_lakemedel/Baricitinib-(Olumiant)-och-tofacitinib-(Xeljanz)-171024.pdf
Eli Lilly Sweden AB, Box 721, 169 27 Solna Besöksadress: Gustav III Boulevard 42, Solna Telefon: 0 8 737 88 00 www.lilly.se
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DMARD = sjukdomsmodifierande antireumatiskt läkemedel; JAK = januskinas.
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REDAKTÖRENS RAD · Tomas Bremell

Redaktören har ordet
Välkommen till ReumaBulletinens sommarnummer! Som vanligt domineras
numret av en redovisning av läkarbemanningen 2018 med försök till analys.

D

e aderton nya specialisterna gratuleras och sedan följer en artikel
om ev kommande strider för vår
specialitet. Läkarbemanningen ökar något
med i stort sett all ökning på länssjukhusen – både avseende specialister och STläkare. Strukturen på universitetssjukhusen
avseende tillsättning av ST-tjänster torde
utgöra ett viktigt hinder för flexibel rekrytering av nya ST-läkare. På länssjukhusen
styrs ST-tillsättning mer av individens val
av specialitet – mindre av varje specialitets
ekonomiska ramar. Intresset på universitetssjukhusen hos läkare att bli specialister
i reumatologi är ofta stort – men strukturen
och ekonomiska ramar utgör hinder.
Små moln har dykt upp på specialitetens
himmel men dessa bekrigas av SRFs styrelse. Mer om detta i Cecilia Carlens ledare
och i min debattartikel. När läkarutbildningen görs om till sex års grundutbildning
med läkarlegitimation efterföljt av basår
och ST-utbildning påverkas utbildningsboken - dvs vad specialistutbildningen skall
innehålla. Jag tror att det är viktigt att vi
strider för en specialitetsutbildning vid den
medicinska fronten och undviker att bli
för allmänna. Dvs bejakar vår specialitets
särart – det är så vi hjälper våra patienter
bäst. Även Stefan Lindgrens förslag att göra
om Svenska Läkaresällskapet till ”föreningarnas förening” diskuteras och ifrågasätts.
Vi får passa oss för allmänvurmande internmedicinare!

Ido Leden redovisar vad olika gravfynd
ger oss för information om reumatiska
sjukdomar. Hur gamla är de sjukdomar vi
behandlar? Vad kan utgrävningar i kombination med modern teknik ge oss för information?

”Vi måste bejaka
vår specialitets särart”
Utbildningsansvariga redovisar tankar
från studierektorsmöte och poängterar
vikten att göra det diagnostiska provet.
För första gången redovisas och premieras
de ST-läkare som skrivit minst fyra diagnostiska prov. Kerstin Lillpers (text) och
Jacob Sode (foto) berättar om de Nationella
ST-dagarna i Glumslöv/Skåne. Dessa årliga
dagar stärker rekryteringen till reumatologi och gör det roligt att bli reumatolog.
Sammanhållningen och kontakter mellan
våra ST-läkare är bra för framtiden.
Månadens reumatologenhet är den nystartade Centrum för Reumatologi – en
öppenvårdsenhet i Stockholm - vilket också
påverkat detta nummers omslagsbild. Meningen är att bedriva akademisk öppenvård
med registeruppföljning och i nära anslutning till den övriga reumatologiska vården
i Stockholm.
Yvonne Enman, hedersmedlem i SRF, har
belönats med att utnämnas till hedersdoktor vid Karolinska Institutet och intervjuas
av Per Lundblad. Yvonne spelar en viktig
roll i reumaforsknings-Sverige som aktör
inom Reumatikerförbundet men även som

en mycket drivande redaktör bakom några av våra svenska läroböcker. Hon lyckas både med organisation och struktur på
böckerna men även att få delförfattare att
leverera – nog så viktigt! Grattis Yvonne!
Cecilia Carlens beskriver i sin ledare striderna för vår specialitet. Det är viktigt att
agera tidigt – proaktivt. Vetenskaplige sekr
uppmanar oss att åka till Uppsala 19-21 sept
på Reumadagarnas intressanta program.
Därutöver bidrar Ioannis Parodis med sin
krönika och Ur Vardagen, Aikaterini med
Katerinas Cartoon.
Vi har en ny ST-krönikör – nämligen
Marit Stockfelt från Göteborg. Hon gjorde
först en AT-månad inom reumatologi, och
har nu gjort ST i några år samt disputerade i nov-17 på en avhandling om IL-17/
IL-23-mekanismer. Hennes första krönika
handlar om att fråga. Läs den!
Därutöver vill jag uppmana alla att kolla annonser om höstens begivenheter med
Reumadagar, Utvecklingsdag, Post-ACR
och flera kurser och utbildningar!
Ha en trevlig sommar i båten, hängmattan eller grekiska ö-världen!

Tomas Bremell
tomas.bremell@vgregion.se

Antagna vid styrelsemötet 2018-03-09
Nya ordinarie medlemmar
Cathrine Ersmarker, Örebro
Johanna Karlsson Sundbom, Boden
Agnes Szentpetery, Uppsala
Peter Örneholm, Helsingborg
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FRÅN STYRELSEN · Cecilia Carlens

Brev från ordföranden
Nu har vi på Reumatologi/Karolinska
äntligen flyttat in i den nya sjukhusbyggnaden i Solna. Patienterna var
nyfikna på det nya sjukhuset och hade
tålamod med de saker som inte riktigt
flöt på som planerat.

J

ag har på olika sätt arbetat med den
nya sjukhusbyggnaden, hur vi ska
arbeta där och hur vi ska vara organiserade sedan 2008. Det har varit olika
faser, förutsättningarna har varierat och
vi har fått göra om arbetet många gånger.
Med andra ord har det varit en lång och tålamodsprövande resa och det känns fantastiskt skönt att vi nu är på plats och på riktigt
kan utveckla våra arbetssätt i de nya, fina
lokalerna.
För några veckor sedan startade arbetet
med den nya Nationella kunskapsstyrningen som jag beskrev i förra numret. Reumatologin ingår fortfarande i Programområdet Rörelseorganens sjukdomar. Den
nationella programområdesgruppen består
av 6 representanter, en från varje region,
och leds av Maziar Mohaddes, ortoped i
Västra Götaland. Ralph Nisell, representant
från Stockholm, är den enda reumatologen
i gruppen. Vi i styrelsen, verksamhetsföreträdare på olika håll i landet och Ralph själv
har på olika sätt försökt få till en förändring
så att reumatologi blir ett eget programområde, men än har vi inte lyckats få till en
förändring. Förutom olika skrivelser har jag
medverkat i en paneldebatt på ett seminarium arrangerat av Dagens Medicin och varit
med och diskuterat ämnet på Läkarförbundets möte för specialitetsföreningarna tillsammans med ansvariga tjänstemän. Det
är inte bara själva indelningen i programområden som är lite feltänkt utan att man
tror att det på tjänstemannanivå går att på
papperet rita upp en toppstyrd kunskapsstyrningsorganisation som bättre än dagens
strukturer ska kunna leda till en god och
jämlik vård i hela landet. Kunskapen finns
ju inte i ”toppen” utan en ”bottom-up” organisation som vi har skapat och som bygger på regional förankring tror jag är betydligt mer ändamålsenlig. Samtidigt finns
det en hel del problem med att ny kunskap
inte implementeras och att utdaterad kunskap inte fasas ut på önskvärt sätt inom alla
områden i alla delar av vårt avlånga land,
så behov av förändring finns för att ge alla
patienter i Sverige en god och jämlik vård.
I den nationella programområdesgruppens
arbetsuppgifter ligger att omvärldsspana,
göra behovs- och ”gapanalyser”, ansvara för de nationella kvalitetsregistren och
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tex bestämma vilka som kanske inte längre bör finnas kvar, stödja Socialstyrelsen i
arbetet med nivåstrukturering av vården,
ordnat införande av läkemedel, se till att
kunskapsstöd för vård och behandling tas
fram, samarbeta med myndigheter och utse
nationella arbetsgrupper. Det är ett stort
ansvar. Tanken är också att de nationella
programområdesgrupperna ska speglas i
regioner och landsting, men hur det ska gå
till är fortfarande oklart.

”Även Läkarförbundet
tyckte att SLS förslag
var problematiskt”

På Läkarförbundets möte framkom det
väldigt tydligt att många andra specialiteter
också ser problem med den nya kunskapsstyrningsorganisationen och ingen förstår
riktigt hur den ska fungera. Inte heller
den ansvarige för kunskapsorganisationen
i SLL, Johannes Blom, som hade en presentation på Dagens medicins seminarium,
förstod hur han skulle få region StockholmGotlands struktur att matcha den nya nationella organisationen. Häromdagen hade
jag ett långt samtal med ordförande Mazair
och han vill gärna att reumatologin ska
vara kvar inom Rörelseorganens sjukdomar
eftersom han ser oss som en förebild och
uppfattar att ortopedin har väldigt mycket
att lära av vårt sätt att arbeta med riktlinjer och rekommendationer. Nu inväntar vi
beslut om eventuella förändringar i programområdena som utlovats av de ansvariga.
Händer ingenting gällande reumatologi
närmaste månaden får vi fortsätta våra aktioner.
SRFs nya ledarskapssatsning RUCh börjar nu ta form och 10 adepter är anmälda.
Vi har också 10 mentorer som ställer upp
att med sin tid och erfarenhet. Stort tack
till er! Programmet startar med första modulen 10-11 oktober i Göteborg och avslutas
ett drygt år senare 14-15 november i Stockholm. Jag är övertygad om att det kommer
att bli givande såväl för adepter som för
mentorer! Läs gärna mer på vår hemsida.
Alla våra uppdaterade riktlinjer är nu
fastställda av styrelsen och finns på hemsidan. Hoppas att de kommer till stor användning i vårt dagliga arbete! Programmet
för Reumadagarna i Uppsala 19-21 september är snart klart och det är beslutat att

Reumadagarna 2019 kommer att gå av stapeln i Falun och värd 2020 är Stockholm.
I år kommer SRF att ha ett seminarium
i Almedalen tillsammans med Reumatikerförbundet onsdagen den 4 juli. Vi kommer
att diskutera vilka konsekvenser utredningen ”En god och nära vård” och den nya nationella kunskapsorganisationen kan få för
reumatologin och hur vi effektivt inhämtar, implementerar och sprider kunskap på
ett säkert sätt. Möter de nya förslagen och
strukturerna kraven från dagens ofta mycket snabba kunskapsutveckling och strävan mot alltmer individualiserad behandling?
På Läkarförbundets representantskapsmöte för specialitetsföreningarna i förra
veckan diskuterades också Svenska Läkaresällskapets förslag om att alla nuvarande sektioner ska anslutas med samtliga
medlemmar. Många föreningar var mycket negativa till förslaget och uppfattar det
som ”tvångsmedlemsskap” för de enskilda
medlemmarna och att det är ett sätt att
kompensera för SLSs bristfälliga förmåga
att skapa en bra och relevant verksamhet
som är angelägen för alla läkare i Sverige.
De tyckte också att det är en stor risk att
föreningen inte längre kan bestämma över
sin medlemsavgift utan är i händerna på
SLS och flera föreningar var oroliga för att
tappa medlemmar. Även Läkarförbundet,
LF, tyckte att förslaget var problematiskt.
Det ger stora praktiska problem då fakturering av specialitetsföreningarnas medlemmar som också är medlemmar i LF, idag
sker via LF vilket skulle betyda att LF också
då skulle ansvara för medlemsavgiften till
SLS. SLS å sin sida erbjuder att ta över hanteringen av medlemmar. En medlem i en
specialitetsförening kan välja att lämna LF
men inte SLS och risken är att förslaget leder till en splittring av läkarkåren. Vi får se
hur omröstningen går på fullmäktigemötet
den 15 maj.

Cecilia Carlens
Ordförande
cecilia.carlens@sll.se

FRÅN STYRELSEN · Per-Johan Jakobsson

Brev från vetenskaplige
sekreteraren
Reumadagarna i Uppsala kommer att
bli en engagerande tillställning med
uppdateringar inom RA, AS, PsA, och
systemsjukdomar.

U

ppsalas lokala organisationskommitté har lagt ned ett stort jobb på
att skapa ett intressant program
med lokal prägel. Årets Nanna Svartzföreläsare är Professor Merete Hetland från
Rigshospitalet i Köpenhamn. Merete är
reumatolog och ansvarig för DANBIO registret och kommer att föreläsa om sin RA
forskning. Assistent Professor Laura Cappelli från Johns Hopkins School of Medicine, Baltimore, USA, kommer att att föreläsa
om konsekvenser för oss inom reumatologin av modern onkologisk behandling med
så kallade” immune checkpoint inhibitors”,
se gärna vetenskapliga sekreterares brev i
RB7-2017 för en kortare sammanfattning.
Vi hoppas få lära oss mer om dessa läkemedel och få bättre kunskap om hur vi ska
hantera konsekvenserna av den här cancerbehandlingen, samt börja fundera på hur
vi på bästa sätt samarbetar med onkologer
i detta växande terapiområde. Vi är även
jätteglada att Dr Johanna Dahlqvist ( ja,

efternamnet känns igen) har tackat ja till att
komma till vårt möte för att presentera nya
rön inom genetiken vid reumatiska sjukdomar.

”Reumadagarna i Uppsala
bjuder på givande
postersessions”
Vi har även glädjen att presentera årets
tre guldsponsorer för mötet, nämligen Bristol-Myers Squibb som fokuserar sitt symposium på reumatoid artrit; Eli Lilly bjuder
in föreläsare om psoriasisartrit och resultat
från Fas-III studier; och slutligen Novartis
som fokuserar på axial spondylartrit.
Som tidigare kommer vi att få höra presentationer från de som väljs till ”bästa abstract”, stipendiater och axplock från nya
avhandlingar. Jag räknar även med en givande postersession där vi minglar och diskuterar vetenskap, mycket uppskattat från
reumadagarna i Västerås.
Det tvärvetenskapliga programmet har
också tagit form och lovar till intressanta

föreläsningar, kunskapsspridning och evidensbaserad vård. Lär dig mer om hur du
kan arbeta med övergången från barn till
vuxen för personer med juvenila reumatiska sjukdomar. Teamet på Astrid Lindgrens
barnsjukhus på Karolinska kommer att
berätta om rekommendationer från EULAR och PReS och hur de praktiskt arbetar
med detta. Sessionen om systemsjukdomar
kommer att ge en allmän överblick från teamet och om de många olika aspekter som
vården behöver ta hänsyn till vid systemsjukdomar.
Väl mött i Uppsala!

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

Brev från utbildningsansvariga
I skrivande stund har många ST-läkare
just spenderat några härliga dagar på
vackra Örenäs slott utanför Landskrona
där årets ST-dagar i Reumatologi gick
av stapeln den 19-20e april.

A

laddin Mohammad, studierektor
för södra regionen hade ordnat ett
mycket fint program med fokus på
vaskuliter. Själv uppskattade jag (Ylva) särskilt dr. Ömer Karadag som kommit ändå
från Ankara för att föreläsa för oss om kliniska manifestationer av Behςets syndrom
(eller om det kanske är dags att börja kalla
det för Behςets sjukdom, vilket dr. Karadag
lutade åt). Läs mer om de nationella STdagarna i en separat artikel.
Vi hann även med att ha möte med studierektorsgruppen, bland annat arbetas
det just nu på att uppdatera checklistorna
till målbeskrivningen för ST i reumatologi.
Trots att checklistorna aldrig kan bli eller bör bli alltför detaljerade, är de ett bra
verktyg att använda för sig själv och tillsammans med sin handledare när man planerar
och utvärderar sin ST-utbildning.
Ett annat tillfälle för inlärning var årets

diagnostiska prov, vi hoppas att riktigt
många fick möjlighet att skriva detta. På
vissa orter brukar man gå igenom svaren i
grupp. Om man inte gör så hos dig kan du
som ST-läkare se till att avsätta tid för att gå
igenom provet tillsammans med din handledare. Genomgång och möjlighet att hitta
kunskapsluckor att senare fylla igen är det
allra viktigaste med det diagnostiska provet. Och stort grattis till er som meddelat
att ni skrivit provet fyra gånger! Ert utlovade diplom är på gång, den som väntar på
något gott och så vidare.
I samband med studierektorsmötet fick
vi också förmånen att få en föreläsning av
Ulrica Uddenfeldt Wort som är barnläkare
och övergripande studierektor på SUS. Ulrica påtalade vikten av feedback och vi vill
gärna uppmana både handledare och ST-läkare att aktivt planera in tillfällen för utvärdering till exempel med verktyg som ”360
grader”. Och med feedback är det självklart
som med allt annat att övning ger färdighet!
Vi vill påminna om att via socialstyrelsens
hemsida gå in och söka höstens SK-kurser
Reumatologisk farmakoterapi som går oktober i Lund och Ovanliga inflammatoris-

ka systemsjukdomar som går i november
i Umeå. För övriga kurser se Kalendariet i
Reumabullen/svenskreumatologi.se, men
även EULARs hemsida. Om du redan har
en annan specialitet när du ska bli reumatolog är det en fördel att tidigt tänka på
alternativa kursmöjligheter. SK-kurser i
socialstyrelsens regi har en strikt antagningsordning som inte kan rubbas och som
vanligen innebär att specialister antas efter
ST-läkare. Men med kurs menas ett avgränsat avsnitt i en utbildning, det skall finnas

”Som specialistläkare i
reumatologi är ansvaret för
fortbildning ett egenansvar”
ett schema och någon form av utvärdering
eller examination så att kurshållaren kan
intyga viss kunskap i förhållande till kunskapsmål. Här finns alltså möjlighet att använda utbildningsdagar och liknande om
det innebär att ST-kunskapsmål uppfylls.
Som specialistläkare i reumatologi är
ansvaret för fortbildning till största del ett
egenansvar. Färre kurser ordnas specifikt
för detta ändamål, därför var det roligt att
se en helt ny kurs gå av stapeln, ”Akut reumatologi för specialister”. Vi ser fram emot
fler nydanande utbildningsalternativ för såväl ST-läkare som specialister. Kanske med
utgångspunkt från ett organsystem, med
basen i modern pedagogik eller som en interaktiv distansutbildning? Här finns stora
möjligheter till innovativt tänkande.

ST-läkare som genomfört fyra
diagnostiska prov
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Mohaned Hameed - Malmö
Pavlos Stamatis - Lund
Mihaela Florea - Karlskrona
Karin Bengtsson - Göteborg
Erik Myrberg - Göteborg
Josefin Marklund - Göteborg
Magnus Hallström - Göteborg
Liselott Tidblad - Stockholm
Kristin Waldenlind - Stockholm
Reem Altawil - Stockholm
Åsa Ribers - Umeå
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Ylva Borgas
Yngreläkarrepresentant
Reumatologkliniken
Skånes Universitetssjukhus
ylva.borgas@skane.se
Katarina Almehed
Överläkare Reumatologi
Sahlgrenska Universitetsjukhuset
Utbildningsansvarig SRFs styrelse
katarina.almehed@vgregion.se

FRÅN STYRELSEN · SRF
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SRF´s STYRELSE 2018
Cecilia Carlens
Ordförande
Reumatologiska Kliniken
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
Tel: 070-737 5390
cecilia.carlens@sll.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

Hur behandlar SRF dina personuppgifter?

F

rån och med den 25 maj 2018 gäller en
ny lag i Sverige och samtliga EU-länder angående dataskyddsförordningen, som kallas för GDPR. Förordningen syftar till att skydda enskildas grundläggande
rättigheter och friheter, särskilt rätten till
skydd av personuppgifter. Vi vill därför informera dig om hur vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss.
Svensk Reumatologisk Förening (organisationsnummer 812000-5445), ansvarar för
hanteringen av personuppgifter. Behandling av personuppgifter som du lämnar
till oss avser medlemsadministration, tid-

ningsdistribution och nyhetsbrev samt inbjudan till möten, utbildningar och kurser.
Personuppgifterna lämnas som huvudregel
inte ut till tredje part, förutom i de fall då
det är nödvändigt för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig som medlem.
Om du vill uppdatera eller ändra dina
uppgifter i registret kan du göra det själv
genom att logga in på www.svenskreumatologi.se. Om du vill radera dina uppgifter
eller om du inte kommer in på hemsidan
kan du kontakta SRF:s koordinator:
(koordinator@svenskreumatologi.se).

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

Ylva Borgas
Ledamot,
yngreläkarrepresentant
Reumatologkliniken
Sektionen Reumatologi
Skånes Universitetssjukhus
205 02 Malmö
Tel: 040-332489
ylva.borgas@skane.se
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FRÅN STYRELSEN · Kerstin Lillpers

ST-dagar i april
Solen strålade och våren hade bokstavligt talat exploderat lagom till de årliga
nationella ST-dagarna i Reumatologi
som i år hölls på Örenäs slott i Skåne.

U

ppslutningen var mycket god, vi
slog rekord till och med. Sextio av
landets cirka hundra ST-läkare var
på plats och det var ett ypperligt tillfälle
att knyta kontakter och utbyta erfarenheter. ”Det är det bästa med de här dagarna”
menar Mia Lutvica och My Sjödal från
Västerås som är med för tredje respektive
första gången. ”Jätteroligt att träffa andra
ST-läkare från hela Sverige”.
I pauserna mellan föreläsningarna fick vi
njuta av god mat och det fanns till och med
en mycket uppskattad frozen yoghurt maskin!

Temat för årets möte var vaskuliter
och programmet var välkomponerat med
många intressanta föreläsningar. Första
dagen fick höra om ANCA-vaskuliter av
Aladdin Mohammad, Mårten Segelmark

”Ett ypperligt tillfälle
att knyta kontakter och
utbyta erfarenheter”
och Jörgen Wieslander. Andra dagen bjöd
på presentationer om jättecellsarteriter av
Carl Turesson och Aladdin Mohammad
samt spännande internationellt besökt i
form av Ömer Karadag från Turkiet som
talade om Behçet. Härefter fick vi höra Ola

Rauer som på ett pedagogiskt och passionerat sätt berättade för oss om ögonmanifestationer vid samma sjukdom.
”Patientfallen som presenterades vid de
olika föreläsningarna hjälpte till att illustrera verkligheten som vi ställs inför i vår
kliniska vardag” menar Petrus Linge, ST-läkare i Lund. ”De var väl valda och relevanta”.
När vi hade lite tid mellan föreläsningar
och matintag så hann vi njuta av de vackra slottet med omgivning och utsikten över
Öresund och Hven.
Avslutningsvis fick vi två givande och intensiva dagar som blev extra härliga med
den sköna solen. Stort tack till arrangörerna. Nästa år ses vi i Uppsala!
Kerstin Lillpers (text)
Jacob Sode (foto)
ST-läkare Skånes Universitetsjukhus

Örenäs slott
Ömer Karadag och Aladdin Mohammad

ST-läkarna
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Prof. Jörgen Wieslander och prof. Mårten
Segelmark

AVHANDLINGAR · Tomas Bremellomas Bremell

Nya avhandlingar
Fr.o.m. detta nummer kommer vi inte
att redovisa abstracts avseende avhandlingar. Istället kommer några
avhandlingar att lyftas fram i ReumaBulletinen VETENSKAP och alla avhandlingar att publiceras på hemsidan
www.svenskreumatologi.se/forskning/
avhandlingar.

M

eningen är att alla som disputerar skall sända in sin avhandling
till SRFkoordinator som lägger
in avhandlingarna i kronologisk ordning.
Bifoga abstract, publikationslista, spikblad
och fullständig avhandling digitalt. Detta
gynnar en god spridning av forskningsresultaten och sporrar till fortsatt och utvidgat vetenskapligt arbete.

Avhandlingar som nu finns på hemsidan:
2018
•

Aspects of physical activity in Rheumatoid Arthritis: associations with
inflammation and cardiovascular
risk factors. Kristina Hörnberg, Umeå
universitet, Umeå 6.4.2018

•

Molecular and Clinical Sexual Dimorphism in Systemic Autoimmunity. Jorge Ramirez, Karolinska Institutet, Stockholm 19.1.2018

•

Impact of Drug Induced Remission
in Rheumatoid Arthritis. Jon Einarsson, Lunds universitet, Lund 19.1.2018
2017

•

Risk factors for autoimmune-mediated congenital heart block. Sabrina
Meisgen, Karolinska Institutet, Stockholm 15.12.2017

•

The Interleukin-23 axis and innate immunity in the airways. Marit
Stockfelt, Sahlgrenska akademin, Göteborg 1.12.2017

•

Studies on Cardiovascular Disease in
Systemic Lupus Erythematosus. Helena Tydén, Lunds universitet, Lund
24.11.2017

•

Lifestyle habits and quality of life
in established rheumatoid arthritis.
Karina Malm, Lunds universitet, Lund
17.11.2017

•

Modulation of Receptor Signaling
and Functional Selectivity in Neutrophils. Michael Gabl, Göteborgs universitet, Göteborg 17.11.2017

•

Systemic lupus erythematosus - biomarkers and biologics. Ioannis Parodis, Karolinska Institutet, Stockholm
17.02.2017

•

Cardiovascular disease in rheumatoid arthritis: risk factors, clinical
presentation, treatment and prognosis. Ängla Mantel, Karolinska Institutet, Stockholm 8.9.2017

•

Adaptive immune maturation in relation to allergic disease and vaccine
responses in children. Anna Strömbeck, Göteborgs universitet, Göteborg
16.2.2017

•

Predicting and monitoring disease
course in rheumatoid arthritis: imaging, biomarkers, risk factors, and integrative medicine. Adrian Levitsky,
Karolinska Institutet, Stockholm
29.5.2017

•

•

PGE2 and other lipids in rheumatic
diseases. Joan Raouf, Karolinska Institutet, Stockholm 17.3.2017

Functional Modulation of the Pattern Recognition Formyl Peptide Receptors in Neutrophils Lipopeptides
– allosteric modulators of G-protein-coupled receptors. Malene Winther, Göteborgs universitet, Göteborg
10.2.2017

•

The role of interferonregulated genes in the immune system. Maria Sjöstrand, Karolinska Institutet, Stockholm 17.2.2017

Vi ser fram emot att du sänder in din
avhandling till Emma Touminen dvs SRF
koordinator.

Tomas Bremell
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ST-KRÖNIKA · Marit Stockfelt

ST-krönika, att fråga

Vill du hjälpa mig? Eller förresten, jag
klarar det själv. Jag borde kunna detta
redan. Du har nog viktigare saker för
dig. Nu frågar jag för mycket igen!

T

idigt i karriären är frågorna många
och arbetsuppgifterna nya varje
dag. Man vill gärna vara kapabel
och visa framfötterna. Samtidigt inte vara
till besvär, vara självständig men inte göra
fel. Ekvationen är svår att balansera. När
ska man fråga? Som helt ny första veckan
är svaret: typ jämt. En klok ST-läkare sprider dock sina gracer och hittar några mer
erfarna ST-kollegor för det mest basala –
men ack så viktiga. Hur ser jag vem som är
PAL? Vart skickas DEXA-remisserna? Och
var finns det godaste kaffet? När allt är nytt
blir frågorna därefter. Med tiden utvecklar
de sig, från ”hur ska jag göra?” till ”kan jag
göra så här?”, och vidare mot mer och mer
självständiga beslut.
Någon gång har jag hört ”du ska inte fråga för att lägga ifrån dig ansvaret. Du ska
fråga för att du vill ta ditt ansvar.” Min goda
vän Cissi har klara och bestämda åsikter om
det mesta. Hon säger: ”Du ska fråga av två
anledningar. För det första för din patients
skull. Du ska ge din patient den bästa vård
du kan, och det innebär att du ofta ska fråga
mer erfarna doktorer om råd. För det andra
för din utbildnings skull. Du går en utbildning som du driver själv, och dina kollegor
är också dina lärare.”
Som AT på kirurgen mötte jag en fråga-inte-kultur. Akuten bemannades av en
kader vik-ul före och efter AT. Alla med
samma framtidsdröm: en kirurg-ST på Universitetssjukhuset! Om drömmen skulle
besannas krävdes många jourer, hårt arbete
och, framför allt, självständighet. Den som
inte ringt sin bakjour under småtimmarna
fick beröm på morgonmötet. Och det gick
ju bra – oftast. Nu kan jag jämföra detta med
den kunskapskultur jag ser på min hemklinik. Här är det viktigare att göra bra än att
göra själv och den erfarnaste överläkaren
drar sig inte för att diskutera sina knepiga
patientfall med kollegor på konferenser och
i fikarum. Samma fråga kan ha flera svar,
och diskussionerna blir ibland högljudda
med olika åsikter och varianter på hur vi
kan hjälpa patienten på bästa sätt. Annars
kan man ha en tendens att se ett svar som
sanningen – ungefär som kvällstidningarnas ”forskningen säger”. Om en erfaren kollega har sagt något måste det vara sant. Om
man själv tänkt på samma sätt som kollegan
så tänkte man rätt. Men många vägar leder
till Rom, och samma fråga kan ha flera svar
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– gränsen mellan exspektans och åtgärd är
ofta en bedömningsfråga.
Man vill bli omtyckt – då får man inte be
om hjälp hela tiden! Är det så? Efter Ben
Franklin uppkallades en effekt som grundar sig i att den som hjälper snarast blir mer
benägen att hjälpa en i framtiden. Enligt sin
självbiografi hade Franklin en fiende och
konkurrent, en ”gentleman of fortune and
education”.
Having heard that he had in his library
a certain very scarce and curious book, I
wrote a note to him, expressing my desire
of perusing that book, and requesting he
would do me the favour of lending it to me
for a few days. He sent it immediately, and

”Man vill vara självständig
och inte till besvär – men
samtidigt inte göra fel”
I return’d it in about a week with another
note, expressing strongly my sense of the
favour. When we next met in the House,
he spoke to me (which he had never done
before), and with great civility; and he ever
after manifested a readiness to serve me
on all occasions, so that we became great
friends, and our friendship continued to his
death.
Franklin-effekten förklaras ibland som
exempel på kognitiv dissonans; att vi ändrar våra tankar för att minska dissonansen
till våra handlingar. Vi vill hjälpa de vi tycker om, och effekten blir omvänt att vi är mer
benägna att tycka om någon vi har hjälpt.
Att be om hjälp är också en sorts beröm
– vi ser att någon annan äger något vi behöver, i form av kunskap, förmågor eller erfarenhet. Det är ett tecken på respekt och
beundran. Det är ju också med värme man
pratar om sina hjälpsamma äldre kollegor
(med en touch av humor för deras egenheter). Samma värme man kan höra i deras
röster när de pratar om sina äldre kollegor
– nu historiska figurer som enligt sägnen en
gång gått på klinikens golv. En anledning att
det är svårt att be om hjälp i början av sin ST
är kanske att man ber om så mycket hjälp

i förhållande till det man själv ger tillbaka
till sina kollegor. Det är väldigt trevligt och
smickrande när man själv på vissa områden
uppnår tillräcklig erfarenhet för att själv bli
tillfrågad. Det är också fint hur ett samarbete kan uppstå, när man har ett gemensamt
ansvar för patienternas välmående. Som
den tillitsfulla känsla som kan uppstå på en
avdelning efter några dagar när man arbetat ihop sig, känner hur ens överläkare vill
organisera arbetet, förstår sin överläkares
beslut och känner att denne litar på ens förmåga att fråga när det behövs.
Att göra fel, be om hjälp, lära sig och göra
igen är en del i läroprocessen. Jag minns
fortfarande när jag som nyutexad underläkare missade ett förhöjt TNT jag hade ordinerat på en av avdelningens patienter med
nytillkommen bröstsmärta. Svaret damp
ned i signeringskorgen någon dag senare.
Jag fick tag på min överläkare och berättade
med gråten i halsen. Hon, som dittills mest
hade visat sig kort och bestämd blev plötsligt varm och hjälpsam. Hon rådde mig att
ringa kardiologjouren, och följde med mig
när jag pratade med patienten. Det visade
sig att de läkemedel som kunde vara aktuella var redan insatta, och patienten och anhöriga blev mest smickrade av all uppmärksamhet de fick. Av min överläkare lärde jag
mig både att följa upp mina provsvar och
hur man stöttar en kollega.
Frågor är vårt viktigaste arbetsverktyg
för att få reda på vad vi behöver göra. Allt
börjar med anamnesen. Forskning börjar
i en undran över hur det egentligen ligger
till. Verksamhetsförbättring utgår från funderingen över hur saker kan fungera på ett
bättre sätt. Den kompetenta läkaren slutar
aldrig fråga.
Någon annan klok person har sagt: om du
klarar alla dina projekt själv jobbar du med
för små projekt.
Så därför tänker jag fråga friskt. För klinikens, patientens och min egen skull.
Vill du hjälpa mig?

Marit Stockfelt
ST-läkare Reumatologi/
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
marit.stockfelt@vgregion.se

EULAR

Highlight
15 juni 2018 - Amsterdam
”Mötet är kostnadsfritt och riktar sig till läkare och sjuksköterskor.”

Inbjudan

Göteborg mars 2018

Välkomna på highlightmöte med föreläsning och diskussion om vad som presenterats hittlls på EULAR
den 15 juni i Amsterdam. Lokal: Het Groene Paleis, Rokin 65, 1012 KK Amsterdam

Prel Program:
Moderator:
Carl Turesson,
Johan Wallman mfl

19:15
Samling m chips/frukt +
soft drinks/mineralvatten
19:40
Inledning/välkomna
19:45
Presentation/diskussion
21:15
Middag i restaurangen

Med förhoppning om en trevlig kväll!
Anmälan på www.svenskreumatologi.se, www.mediahuset.se/calendar
eller direkt via länken: https://goo.gl/Mr1mxm
Frågor till: Jens Bäck, jens@mediahuset.se +46 730 85 23 59 +46 31 707 19 30

Arrangör: Mediahuset i Göteborg AB

Utställare: tbd

Mötet arrangeras i enlighet med LERs/LMIs regelverk avseende:
Programinnehåll, Inga sociala aktiviteter, Kostnad för måltider, Föreläsararvoden, Utställare kan ej påverka det vetenskapliga programmet.
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SLÅ TILLBAKA

MOT SNABBT
PROGREDIERANDE RA

Förekomst av autoantikroppar och lederosioner är prognostiska indikatorer
för snabbt progredierande RA1
T-cellsaktivering leder till bildning av autoantikroppar och cytokiner 2, 3
ORENCIA® modifierar T-cellsaktiveringen och minskar därmed produktionen
av autoantikroppar och cytokiner 4

ORENCIA® (abatacept) 125 mg injektionsvätska för subkutan injektion och 250 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska för intravenös infusion. Immunosuppressivt medel. Indikation: Subkutan och intravenös
beredningsform: Reumatoid artrit – ORENCIA® i kombination med metotrexat är indicerad för: • behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit (RA) hos vuxna patienter som svarat otillräckligt på tidigare behandling
med en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs), inklusive metotrexat (MTX) eller en TNF-hämmare. • behandling av högaktiv och progressiv sjukdom hos vuxna patienter med reumatoid
artrit som inte tidigare behandlats med metotrexat. Vid kombinationsbehandling med abatacept och metotrexat har reduktion av progressiv leddestruktion och förbättring av fysisk funktion påvisats. Psoriasisartrit
- ORENCIA®, ensamt eller i kombination med metotrexat (MTX) är indicerad för: • behandling av aktiv psoriasisartrit (PsA) hos vuxna patienter när svaret på tidigare DMARD-behandling inklusive MTX har varit
otillräckligt och för vilka ytterligare systemisk behandling för psoriatiska hudskador inte krävs. Endast intravenös beredningsform: Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit – ORENCIA® i kombination med metotrexat är
indicerad för behandling av måttlig till svår aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit (JIA) hos pediatriska patienter från 6 års ålder och uppåt som svarat otillräckligt på andra DMARDs inklusive åtminstone en TNFhämmare. ORENCIA® har inte studerats hos barn under 6 år. Kontraindikationer: Allvarliga okontrollerade infektioner, som sepsis och opportunistiska infektioner. Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot
något hjälpämne. Förpackningar: Fyra förfyllda sprutor med 125 mg abatacept i en ml lösning. Fyra förfyllda pennor med 125 mg abatacept i en ml lösning. En injektionsflaska med 250 mg pulver och en silikonfri spruta.
Ytterligare information: ORENCIA® är receptbelagt och förmånsberättigat. För fullständig information och pris, se www.fass.se. Baserad på produktresumé: 25 juli 2017.
Bristol-Myers Squibb AB, tel: 08-7047100
www.orencia.se | www.orenciapatient.se | www.bms.se
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LÄKARBEMANNING FÖR REUMATOLOGI

Läkarbemanning för
reumatologi, mars 2018
Specialistläkare		Offentlig tjänst					257 (+5)
			Privat tjänst					9 (-4)
			Totalt						266 (+1)
			Tjänstgöringsgrad specialister			64% (-6)
ST-läkare 								108 (+6)
Inom parentes = förändring jmf med 2017.

Behov			
			
			

Sett sjukvårdsregionvis (dvs. såväl länssjukvård som regionsjukvård)behövs 5 specialister/100 000 inv.
(med ca 70% tjänstgöringsgrad) dvs totalt 500 specialister i reumatologi. Kan också uttryckas som 4
specialister/100 000 invånare för länssjukvård och 1 specialist/100 000 invånare för regionsjukvård.

Nu finns 266 spl varav 93 beräknas pensioneras (>65 år) inom 10 år = 173 kvar. ST-utbildning idag = 108. Utbildningskrav = 219 nya ST-läkare
ytterligare på 10 år (utöver nuvarande 102) Nya specialister 2000-2017 = 276 (13-18-12-18-13-11-15-12-9-24-15-13-25-21-13-22-22-18=16/år).
Ett annat mått på utbildningskrav skulle vara socialstyrelsecertifiering av 33 nya specialister/år (jmf idag runt 20 nya specialister/år) t.o.m. år
2027. Vi måste alltså kraftigt öka utbildningen jmf med idag. Bemanningen är uträknad med det uppdrag vi har idag dvs. begränsat till enbart
kunskaps- och bedömningsansvar vid artros eller värktillstånd.
1. Regionsjukhus 		

Specialistläkare		

ST-läkare

			139 (-4)			62 (+1)
Karolinska		
33 (-5)
		
16
Sahlgrenska		
36 (+1)
		
19 (+1)
Lund/Malmö (SUS)		
23 (+2)
		
9 (-3)
Linköping (länsklin)
12 (-2)
		
5 (+1)
Uppsala			
12 (-2)
		
6 (+2)
Umeå (länsklin)		
14 			
2
Örebro			
9 (+2)
		
5

3. Länsdelssjukhus		Specialistläkare		ST-läkare
			
10 			
5 (+1)
Arvika			0 (-1) 			0
Ängelholm		
2 			
1
Trelleborg		2			1 (+1)
Simrishamn		2 			0
Alingsås			0*			0
Västervik		
2			
2
Visby			
2 (+1) 			
1

2. Länssjukhus		Specialistläkare		ST-läkare

4. Privatpraktiker		Specialistläkare		ST-läkare

			108 (+9)			41 (+4)
Kristianstad		
4 (-1) 			
0
Helsingborg		
2 (+1) 			
1
Blekinge			
4 			
1
Halland			8 (+3) 			2
Växjö			3 			0
Borås			6 			1
Skövde			5 			3
Uddevalla		2 (-2)			4 (+1)
Jönköping		
6 (+1) 			
4 (-1)
Kalmar			4 (+1) 			1 (-1)
Danderyd		9 (+1) 			1
Centrum Sthlm		
11 (+7)			
1 (+1)
Sörmland		
5 (+1) 			
4
Västerås			
7 (-1) 			
4 (+2)
Karlstad			3 (-2) 			1 (-1)
7 			
2 (-1)
Falun			
Gävleborg		
9 (+1) 			
5 (+3)
Östersund		4			2 (-1)
4 			
2 (+2)
Västernorrland		
Luleå			5 (-1)			2

			9 (-4)			0

Kommentar
1. Flera sjukhus är länskliniker t.ex. Blekinge (Karlskrona+Karlshamn), Östergötland, Sörmland (Eskilstuna+Nyköping), Gävleborg (Gävle, Hudiksvall, Bollnäs/Söderhamn) , Västernorrland
(Sundsvall, Örnsköldsvik), Västerbotten (Umeå, Lycksele, Skellefteå) med tjänstgöring utanför det större sjukhuset.
2. Alingsås har ingen egen reumatolog utan försörjs via avtal med
Sahlgrenska med motsvarande 1-2 specialister.
3. Flera enheter har timanställda seniora specialister. Karolinska
har flera, Kristianstad 2, Kalmar 1, Västervik 1, Jönköping 3,
Eskilstuna 1, Helsingborg 3, Borås 1, Uddevalla 1, Göteborg 2,
medan Sundsvall uppger att man har 2 halvtidspensionärer. Vid
minst halvtidsarbete räknas de in i ordinarie bemanning.
4. Alla ST-läkare räknas in – även de som anges som ”gråblock”.
5. Antal privatpraktiker är svårt att beräkna eftersom dubbelarbete förekommer och redovisningen är ngt osäker. Så gott som
hela privatpraktikerkåren pensioneras t.o.m. år 2026.
6. Tjänstgöringsgraden (reumatologi) har alltid kretsat kring
70% men tycks visa en svag nedgångstrend de senaste åren till
knappt 64%.
7. De bolagsdrivna enheterna Halland (Capio), Simrishamn (Capio) och Danderyd (bolag inom SLL) räknas in i de offentliga
eftersom de har ett anvisat områdesansvar liknande offentlig
enhet.
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Kommentar till
läkarbemanningen 2018
Antal ST-läkare ligger över 100 - idag 108 personer!
Antalet ST-läkare ligger stabilt runt 100 stycken sedan flera år. Totalt finns 108 ST-läkare (inkl gråblockare) i reumatologi dvs en viss
ökning jmf 2017. På regionsjukhusen ser vi en ökning med en ST-läkare jmf 2017 men sett under de senaste fem åren en ökning med 13
– från 49 till 62! Även på länssjukhusen ser vi en uppgång senaste
fem åren – från 30 till 41 varav årets ökning är 4. Sedan 2004 har
antalet ST-läkare inom länsreumatologi ökat från 19 till nuvarande
41. Länsdelssjukhusen ligger stabilt med 5 ST-läkare 2018. Således
totalt 46 ST-läkare inom länsreumatologin. Antalet nya ST-läkare i
reumatologi i Sverige som tillkommit under 2017 kan – ur de siffror
som enkäten ger – beräknas till 24 personer.

Antal ST-läkare i Sverige
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Specialister i offentlig tjänst ökar - privatpraktiker minskar
Under 2017 har vi sett en ökning av antalet specialister till 266. De
offentliganställda står för hela ökningen (+5). Privatpraktikerna
har en minskande trend under de senaste sex åren (20-18-16-13-139), men är något svåra att beräkna.
Antal nya specialister
Under 2017 erhöll 18 läkare specialistbevis i reumatologi. Detta är
en minskning jmf föregående år. Detta är emellertid till viss del förutsägbart eftersom antal nya ST-läkare 2011 och 2012 endast var 13
resp. 15. Med så klen anställning av nya ST-läkare är det svårt att
prestera bättre än 18 nya specialister år 2017. Med 108 ST-läkare
och en ST-utbildning om minst fem år är det svårt att producera
mer än 20-25 specialister/år. Vi förlorar i pensioneringar ca 10 specialister/år och andra kan ju förloras till andra uppdrag inom sjukvård eller industri. För att få ett substantiellt nettotillskott borde vi
ha 150 ST-läkare under utbildning!
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Antal nya specialister i Reumatologi i Sverige
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Timanställda specialister
Vi ser en tendens att specialister timanställs/visstidsanställs efter
sin pensionering (t.ex. i Kristianstad eller Kalmar) eller vid övergång till arbete i t.ex läkemedelsindustrin (Stockholm). Totalt rör
det sig om 15-20 specialister som på detta sätt ofta arbetar 1-2 dagar per vecka. Denna kategori kan öka. Arbetar den pensionerade
läkaren minst 50% räknas denne in i normala läkarbemanningen.
När sker pensionen?
I våra beräkningar räknar vi 65 års ålder som pensionsålder och
vi mäter antal nu arbetande specialister som blir 65 år under närmaste 10-års period. Vi har valt 10 år eftersom utbildningstiden
för ny ST-läkare till färdig specialist ofta är nästan så lång tid pga
föräldraskap, forskning m.m. Men det tycks som om 65-åringarna
dröjer sig kvar några år till varför pensionsförlusterna kanske blir
något mindre än beräknat. Nu räknar vi med att drygt 90 specialister försvinner fram tom 2027 – vilket innebär knappt 10/år. Kanske
är den verkliga siffran något lägre till följd av friskheten och arbetsvilligheten hos våra äldre kollegor. Om man ser hur olika sjukvårdsregioner har det med rekrytering vs pensionering dvs ta antal
nuvarande ST-läkare minus antal kommande pensionärer inom 10
år erhåller vi följande siffror (där + anger att rekrytering är större
än pensionering): Södra (utom Halland) -2, Halland -4, Västra Götaland +12, Sydöstra +5, Sthlm inkl Gotland +2, Uppsala/Örebro +10
och Norr -5.
14
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Antal reumatologläkare (spec+ST) på läns- /länsdelssjukhus
resp. regionsjukhus
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Pension tom 2027

Privatpraktiker
Beräkningen av antalet privatpraktiker, deras sysselsättningsgrad
och pensionsålder vilar på något osäker grund pga bristande rapporteringsrutiner. Under de fem senaste åren rapporteras siffrorna
24-20-18-16-13-13-9 dvs en klar minskning. Utifrån privatpraktikernas födelseår torde hela kåren vara pensionärer år 2027.

Tjänstgöringsgrad
Tjänstgöringsgraden bland specialister ligger på knappt 64% med
en tendens till minskning under de senaste åren. Sättet att rapportera skiljer sig dock åt mellan olika kliniker vilket medför att exakta
tal angående tjänstgöringsgrad inte kan sättas – men tjänstgöringsgraden så länge vi gjort mätningar är 64-74% - och ofta betydligt
lägre på universitetssjukhusen pga forskning och andra uppdrag.
Hur många behöver vi vara?
I framtiden kommer vi att ta hand om såväl en allt ökande patientkader med avancerad immunomodulatorisk behandling och ligga
långt framme i tillämpning av den nya biologin. De Nationella Riktlinjerna (NR) för behandling av RA, SpA och PsA som kom under
2012 förstärkte behovet. Ett kommande ökat engagemang i diagnostik och behandling av gikt kan ytterligare öka behovet av reumatologer. Därutöver kommer nya åtaganden såsom behandling av
bieffekter till onkologins nya immunologiska cancerbehandlingar,
ökat engagemang i behandling av jättecellsarterit och ökade önskemål från andra specialiteter (t.ex. Ögon) om hjälp med immunomodulation. SRF och Reumatikerförbundet beräknar behovet av
reumatologspecialister – beräknat på hel sjukvårdsregion, dvs såväl regionsjukvård som länssjukvård - till 5 specialister/100 000
inv. Eller 4 specialister för länssjukvård och 1 specialist för regionsjukvård/100 000 invånare. Detta är beräknat utefter nuvarande
tjänstgöringsgrad och utan nya arbetsuppgifter eller åtaganden.
Vi behöver således aktivt arbeta med rekrytering av nya ST-läkare.
Utifrån beräknat behov torde vi behöva rekrytera ytterligare 219
ST-läkare under närmaste 10 åren – fr a under de första fem – eftersom vi behöver socialstyrelsecertifiera 30-35 nya specialister/år.
Produktion av nya specialister räknat från år 2000 ligger på drygt
16/år med en tendens till ökning de senaste åren till drygt 20. Vår
organisation med regional ST-studierektor, SK-kurser (C-kurser)
tidigt, Riks-ST-dagar m.m. skall stärka rekrytering. SRF bör göra
rekrytering till en överordnad fråga.
Länssjukhusen ökar mest!
Totalt sett ser vi fortsatt ökning av antalet läkare (specialist+ST-läkare) på länssjukhusen. Regionsjukhusen minskar något med 201
specialister+ST-läkare (204 förra året) medan läns-och länsdelssjukhusen ökar kraftigt - 2018 jmf med 2017 - med 14 ytterligare läkare – 118 specialister+46 ST-läkare till 164 läkare. Sett från 20042018 ser vi att läns-/länsdelssjukhusen växer kraftigare även rent
numerärt – inte bara relativt. På specialistsidan + 30 (88-118) och på
ST-sidan +27 (19-46) jmf med regionsjukhusens + 22 (117-139) resp.
+19 (43-62). Det tycks bara vara en tidsfråga innan antalet läkare
inom reumatologi på läns-/länsdelssjukhusen är lika stort som på
regionsjukhusen. En utveckling vi inte anade för tio år sedan.
Regionsjukhusen har en marginell ökning sett ur längre tidsperspektiv från 187 (2014) till 201 (2018).
Forskning – även på länssjukhus!
Reumatologi är en attraktiv specialitet eftersom vi ligger i framkant
i den medicinska utvecklingen med såväl framstående forskning
som klinik. Arbetets innehåll och den relativt lindriga jourbelastningen kan också stärka attraktionskraften för vår specialitet.
Ett område att ytterligare utveckla är forskning på länssjukhusen
– med handledning från universitetssjukhusen. Digitaliseringen
i allmänhet och vårt vältäckande SRQ bidrar till att reumatologin har bättre förutsättningar än andra specialiteter att utveckla
forskningssidan på länssjukhusen. Dessutom har vi många handledarkompetenta på regionsjukhusen. När läkarutbildning i ökande
grad förläggs till länssjukhusen ökar också kraven och behoven av
akademisk kompetens där. Många länssjukhus ligger ju också på
orter med högskola eller universitet. Reumatologin kan således gå
i spetsen för akademiseringen av vissa större länssjukhus, vilket ytterligare skulle kunna öka viljan att söka ST i reumatologi där. Vi
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bör vara kända som den forskande specialiteten – även på länssjukhusen. Forskning på länssjukhus kräver – liksom på regionsjukhusen – också ytterligare läkare så att inte forskningstjänstgöringen
leder till minskad klinisk verksamhet. Överbemanna inom ekonomisk ram!
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Vilka skall man rekrytera?
I kommentarerna till enkäten påtalar flera enheter svårigheter att
rekrytera specialister. Jag tycker att det är ett feltänk att rekrytera
färdiga specialister – om inte dessa kommer från utlandet. Annars
riskerar vi ju en sorts kannibalism inom svensk reumatologi. Den
enda framkomliga vägen är att själva utbilda specialister – dvs rekrytera nya ST-läkare. Och ge dessa en trevlig och stimulerande
arbets- och lärandemiljö. Några enheter med brist på specialister
utmärker sig här positivt. Strategin kräver ofta att arbetssättet tillfälligt ändras så att man tar väl hand om de nya ST-läkarna. Här
utmärker sig t.ex. Jönköping, Eskilstuna, och Uddevalla med 4
ST-läkare. Även landsting med hygglig specialistbemanning såsom
Västerås (4 ST-läkare) och Gävleborg (5 ST-läkare) har fin rekrytering. Efter ett halvårs lite fylligare introduktion och stöd kan ju
en ST-läkare hjälpligt simma själv och blir snart en viktig kugge på
enheten. Var således inte rädda att ”överrekrytera” ST-läkare när ni
har specialistbrist! Ändra arbetsformerna istället!

Antal reumatologer i storstadsregionerna
– mars 2018
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Antal ST-läkare/100 000 invånare år 2018
1,8

Privata aktörer skapar osäkerhet
Simrishamns uppdrag i reumatologi har reducerats med 2/3 vilket
överförts till Kristianstad utan att resursförstärkningar följt med.
Frågan huruvida Simrishamn skall drivas av Capio eller landstinget är ej färdigbehandlad politiskt.
Halland (Capio) har svårt att få landstingets medfinansiering av
ST-tjänster. Avtalet mellan Halland och Capio går ut maj-19.
I Stockholm höll en stor del av öppenvården på att privatiseras
(vårdval reumatologi) men detta stoppades i sista stund.
I Gävleborg tycks emellertid samarbetet mellan Gävle/Hudiksvall(landstinget) och Bollnäs/Söderhamn (Aleris) fungera. Men
även här finns ju avtal och upphandlingar som är tidsbegränsade.
Ur organisatorisk synvinkel skulle man ju få en långsiktigare planering, en bättre samordning och lättare att genomföra ST-utbildning om samtliga enheter ingick i landstingsvården och inte splittrades på olika privata vårdgivare med tidsbegränsade avtal. Man
kan fråga sig vad ett landsting tror sig vinna när det upphandlar
privat vård som det lika väl kan tillhandahålla själv. Misstror man
de egna medarbetarnas förmåga eller den egna organisationen?
Ligger medel till ST centralt eller ute på kliniken?
På fr.a. regionsjukhusen ligger medel för ST centralt och måste sökas i konkurrens med andra specialiteter och kliniker. Så är fallet i
t.ex Stockholm, Umeå och Lund. Detta skapar ett stelbent system
som har svårt att ta in de spontana variationer i bemanning som
16
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Länsenheter
Många enheter fungerar som länsenheter dvs tar emot hela länets
patienter på flera olika mottagningar. Här finns ju sedan gammalt
Västerbotten, Västernorrland, Gävleborg, Sörmland, Östergötland,
Blekinge. Nu diskuterar reumatologin ett liknande upplägg i Skåne
– dvs en regionklinik med centrum på SUS och med ingående länsenheter för att underlätta rekrytering och stärka omhändertagandet av reumatiker. I Skåne framstår Helsingborg som den största
krisorten med endast 2 specialister (och några timanställda) och
samtidigt omfattande utbildning av läkarstudenter och ett stort
upptagningsområde. Medicinklinikens krav på dubbelspecialisering och deltagande i medicinjour är ett påtagligt hinder för rekrytering och utbildning av nya ST-läkare. Men reumatologi är ingen
grenspecialitet till internmedicin. All ev dubbelspecialisering måste vara en fråga för den enskilde ST-läkaren och inte bestämmas av
medicinkliniken.
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kan ge utrymme för nya ST-tjänster. I Västra Götaland ingår sedan
urminnes tider ST-läkarna i klinikens budget kompletterat med
centrala avtal hur mycket av en läkares randningslön som hemmakliniken resp. mottagande kliniken betalar. Detta gör det möjligt
att – inom personalbudgeten - ersätta en föräldraledig specialist eller en överläkare med lön från vetenskapsrådet eller en tjänstledig
kurator med nya ST-läkare. Centrala ST-medel bidrar till den svaga
bemanningsutvecklingen på de flesta regionsjukhusen.
Antal ST-läkare/100 000 invånare
Vi har inte tidigare redovisat antal ST-läkare/100 000 invånare.
Här ser vi skillnader som kommer att få effekt på antalet specialister framöver. I topp ligger Västra sjukvårdsregionen inkl norra Halland med 1.62 ST-läkare/100 000 inv och Uppsala/Örebro
(Svealand) med 1.51 ST-läkare/100 000 inv medan Södra sjukvårdsregionen (Skåne, Södra Halland, Kronoberg, Blekinge) med
0.74 och Stockholm med 0.78 ligger lägst. Dvs om Stockholm eller
Södra sjukvårdsregionen skulle vara i nivå med Västra eller Uppsala/Örebro så hade man haft 35-40 ST-läkare.
Lokala kommentarer
I Skåne finns missnöje med sjukvårdsorganisationen och man försöker driva frågan att få bilda en gemensam klinik för hela Skåne. I
Helsingborg finns grav underbemanning till följd av medicinklinikens uttalade krav på invärtesmedicin ”first”. I Trelleborg (upptag
100 000 inv men endast 2 specialister) hindras verksamheten av
medicintjänstgöring och medicinbakjourer.
Västra Götaland har god rekrytering till nya ST-tjänster men de
regionala medlen till ST-tjänster håller på att fasas ut efter att ha
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Utveckling 2004-2018 av spec + ST-läkare på regionsjukhus resp läns-/länsdelssjukhus
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varit i bruk sedan 2001. Uddevalla har tappat 3 specialister fr.a. pga
2004
pension och är i uppbyggnadsfas. Skövde rapporterar goda förhållanden och ett gott rykte bland läkarkollegor.
Inom Östra Götalandsregionen är antalet ST-läkare i ökande.
Stockholms svårigheter finns belysta längre ned.
Värmland har noterat svårigheter – Arvikareumatologin läggs
ned pga pension och man förlorar såväl specialister som ST-läkare.
Totalt 8 läkare (spec+ST) 2017 har blivit 4 idag.
Västerås och Gävleborg rapporterar goda möjligheter att nyanställa ST-läkare.
Östersund rapporterar god stämning och jourfrihet men landstingets urusla ekonomi är ett hot.
Västernorrland rapporterar två nya ST-läkare. Man önskar mindre jouråtagande och mer möjligheter till forskning. I landstinget
bemannar Per Skude Härnösand och stafetter Örnsköldsvik inkl
regelbundet stöd från Umeå. Sunderby rapporterar svårigheter att
rekrytera ST-läkare.
Bemanning – glädjeämnen och svårigheter
Glädjande är att antalet ST-läkare stiger från 102 till 108. Vi ser en
stabil och ökande bemanning på många länssjukhus. Denna ökning
har varit bestående och stabil under en följd av år. Västerås har 7
specialister och 4 ST-läkare. Falun 7 specialister och 2 ST-läkare.
Gävleborg ökar till 9 specialister och har 5 ST-läkare under utbildning dessutom. Sundsvall har rekryterat två ST-läkare under året.

Stockholm

Uppsala/Örebro

Norra

Krisorter
varierar över tid. Just nu är Värmland med halverad be2018
manning liksom Växjö – fortfarande utan ST-läkare – några problemområden. Helsingborgs underbemanning under flera år är påtaglig medan grannen Ängelholm andas optimism.
På länssjukhusen ingår ofta reumatologenheten i medicinkliniken. Utveckling för reumatologin kräver därför förståelse från
klinikchefen vad gäller jourinsatsen, ev krav på dubbelspecialisering m.m. Här finns – ur reumatologins synvinkel - goda exempel
– Karlskrona, Eskilstuna, Jönköping, Skövde och Uddevalla. Några
enheter saknar ST-läkare – Växjö och Kristianstad - vilket med tanke på utbildningstiden minst 5 år är bekymmersamt.
Beträffande antalet specialister + ST på regionsjukhusen ser vi
siffrorna 187-193-203-204-201 för perioden 2014-2018. En relativt
blygsam ökning mycket beroende på att tillräckliga resurser saknas
eller pga det administrativa systemet runt fördelning av ST-tjänster. Intresset för ST i reumatologi på universitetssjukhusen är stort.
Vi ser att de något mindre universitetssjukhusen Uppsala och Linköping tappat två specialister vardera – 14 till 12 – men kompenserar detta genom ökad ST-utbildning.
Ta höjd för befolkningsökningen!
Sett till bemanning regionalt utmärks Sydöstra regionen av låg reumatologtäthet – 2.2 specialister/100 000 invånare – medan övriga
regioner redovisar 2.5-3.1 specialister/100 000 invånare. Sydöstra
regionen har också lägst allmän läkartäthet i Sverige. Norra regiReumaBulletinen Nr 126 · 4/2018
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onen har högst reumatologtäthet med 3.1 specialister/100 000 invånare.
Sett till storstadsregionerna är Västra Götaland i topp med 3.0
specialister/100 000 invånare Skåne har 2.8 specialister/100 000
inv och Stockholm 2.5 specialister/100 000 invånare. Skånes och
Stockholms nedgång hänger samman med att ett oföränderligt antal specialister skall ta hand om en kraftigt ökad befolkning.
Vi måste ta höjd för den snabba befolkningsutvecklingen. Sverige
rymmer idag 10 miljoner invånare och ökningen har gått snabbt
– betydligt snabbare än utbildningen av nya specialister. Befolkningsökningen är alltså ett viktigt argument för att få anställa fler
ST-läkare.
Stockholm
Reumatikervården i Stockholm genomgår en kraftig omställning
till följd av den alliansledda majoritetens vurm för OPS-lösningar,
värdebaserad vård innebärande slopande av kliniker och inrättandet av flöden (värdebaserad vård i t.ex Västra Götaland innebär inte
organisation med flöden utan fortfarande kliniker), privatiseringsiver m.m. Karolinska minskar medan Centrum för reumatologi ökar
kraftigt. Hittills har inte ST-tjänster funnits på Centrum för reumatologi men det kommer förhoppningsvis under 2018. På Danderyd (drivs av landstingsägt bolag) får man inte inrätta ST-tjänster!
Totalt har Stockholm 18 ST-tjänster – om man varit på samma nivå
som Västra Götaland hade man haft 36 - det dubbla! Man undrar
hur Stockholms läns landsting (SLL) tänker sig framtida rekrytering. Stockholm har under flera år stått still i totalbemanning avseende reumatologi och ser man på relationen ST-läkare vs. pensionering ses inga tecken till kommande ökning av nya specialister.
Detta är ett hot mot reumatikervården i Stockholm, vilket ytterligare förstärks av att befolkningen har ökat under hela 2000-talet –
nu med motsvarande ett Halmstad om året! Enbart sett till ökningen av befolkningen borde antalet specialister i Stockholm ha ökat
med två/år under hela 2000-talet. Svensk reumatologi behöver ett
starkt Karolinska som ett nav för såväl klinik som forskning. Även
sjukvårdspolitiskt – när det gäller att påverka Socialstyrelsen, Riksdagen och departementen – är ett starkt Reuma-Stockholm viktigt.
Framtidens reumatologi
Vi har alltid varit en expansiv specialitet i så måtto att vi nu tar

hand om nästan alla patienter med systemsjukdomar och behandlar artritsjukdomar allt bättre och effektivare. Hur ser morgondagens expansion ut? Går vi i riktning mot att förstå och ta hand
om mer av icke-inflammatorisk sjukdom eller expanderar vi inom
inflammations-immunomomodulations-området dvs sköter immunomodulation för andra specialiteter och behandlar nya sjukdomsgrupper där inflammation är en viktig sjukdomsfaktor? Vi
ser ett ökat antal giktpatienter. Ny behandling ökar behovet av vår
kompetens för patienter med svår jättecellsarterit. Vi börjar få patienter med läkemedelsinducerad inflammatorisk sjukdom sekundärt till immunbehandling av cancer. Jag är också övertygad om
att vi kommer att få många fler biologiska tillämpningar avseende
såväl diagnos, prognos som värdering av terapieffekter.
Jag tror således fr.a. på inflammations-/immunomodulationsspåret.
Vi har utmärkta förutsättningar att bli en ännu mer forskande
specialitet., vilket kan stärka våra möjligheter till rekrytering. Just
variationen i yrket – klinik, undervisning, forskning, ledningsarbete
- skapar ett uthålligt arbetsliv inom reumatologin.
Hur som helst tror jag att det är viktigt att vi - i vår rekrytering av
nya läkare - alltid har ett framtidsperspektiv. Vi kan lova våra ST-läkare 30-40 års spännande tjänstgöring i en specialitet som inte alls
kommer att se likadan ut år 2050 som den gör idag. Och kanske är
svår att förutse.
SRF måste ha tydliga rekryteringsmål!
SRF borde ha mer tydliga bemanningsmål som kan artikuleras ut
till enheterna och till Reumatikerförbundet och samhället i övrigt.
Dessa mål får gärna läggas upp på hemsidan och kontinuerligt redovisas så att vi får ett bra incitament att arbeta med rekrytering.
Någon i SRFs styrelse borde vara ”rekryteringsansvarig”. Eftersom rekrytering av ST-läkare är grunden till ökning av antalet specialister skulle jag rekommendera mål där ST-läkare och specialister sammanräknas. Här är mina förslag:
Mål till 2019: 400 läkare (Spec+ST) inom reumatologi (idag är vi
266+108 dvs 374) dvs en ökning med 26 läkare.
Därefter ökning med 25 läkare (Spec+ST)/år.
Eftersom antal pensionerade uppgår till ca 10/år kräver detta en
rekrytering av 35 nya läkare/år.

Reumatologtäthet i olika sjukvårdsregioner – mars 2018
Sjukvårdsregion			Antal				Antal/100000
Inv (milj)		5/100 000 inv.
		
Spec ST pension till 2026
Södra				51 14		21		3.0		1.7		85
(inkl södra Halland)
53 28		
17		
2.9		
1.8		
90
Västra (inkl norra Halland)		
Sydöstra				24 12		7		2.2		1.1		55
59 19		
17		
2.6		
2.3		
115
Sthlm inkl Gotland			
Uppsala-Örebro			
53
27		
18		
2.9		
1.8		
90
(inkl Gävleborg)
Norra (ej Gävleborg)		
28 8		
17		
3.1		
0.9		
45
Kommentarer:
1. Privatpraktiker är inräknade – alla pensioneras till 2027.
2. Svårt placera Halland – fördelas så att 3 spec och 1 ST (Varberg) går norrut och 5 spec och 1 ST (Halmstad) söderut och dela befolkningen.
Reumatologtäthet i storstadsregionerna – mars 2018
Antal				
Sjukvårdsregion			
				Spec ST pension till 2026
57
18
19		
Stockholm			
Västra Götaland			
50
27
16		
Skåne				
37
12
13		
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Antal/100000

Inv (milj)

5/100 000 inv

2.5		
3.0		
2.8		

2.27
1.67
1.32

114
84
66
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18 nya specialister 2017
Nya specialister 2017		

Nuvarande arbetsplats

Alrawi		Zaid		Karlskrona
Antovic 		

Aleksandra

Stockholm

Besenyei		Timea		Ljungby
Dahl 		Christian		Kalmar
Exarchou

Sofia		

Malmö

Gheorghe

Karina		

Stockholm

Grenholm

Emma		

Falun

Gustavsson

Maria		

Luleå

Liapi		Matina		Karlskrona
Nilsson		Anna		Linköping
Nyholm Gam

Arne		

-

Pikwer		Mitra		Eskilstuna
Roseman

Carmen		

Malmö

Saleh		Muna		Helsingborg
Sigurdardottir

Valgerdur

Falun

Wahab		Abdul		Landskrona
Wesamaa

Janna		

Västerås

Zamout		Petros		Örebro

Vi säger stort grattis till 18 nya reumatologspecialister
under 2017!
Jag har inte lyckats spåra aktuell arbetsplats på alla. Det är
möjligt att någon enbart tagit ut specialistkompetens i Sverige
utan att ännu ha arbete ordnat. Under 2014-2015-2016 fick vi
13-22-22 nya specialister och nu 18 nya reumatologspecialister år 2017. Medianålder för nybliven specialist är – liksom
förra årets nyblivna specialister - 39 år. Yngst är 35 år och
äldst 62 år. 13 av 18 är kvinnor. Majoriteten tycks ha utländsk
bakgrund. Reumatologin är på så sätt en vinnare i dessa folkvandringens tid. Anmärkningsvärt är att Västra Götaland inte
producerat någon ny specialist under 2017. Däremot har vi två
från vardera Stockholm, Malmö, Falun och Karlskrona.
Från 2000 och fram till nu har 294 nya specialister certifierats av socialstyrelsen. Det täcker antalet pensionsavgångar
och skapar en måttlig tillväxt av antalet specialister. Vi skulle
emellertid behöva skapa 33 nya specialister/år för att motsvara bemanningsmålet 5 specialister/100 000 inv. till år 2027. Vi
behöver bli 500 specialister i reumatologi! Nu – år 2018 – är vi
266 reumatologspecialister
Således – än en gång – grattis till specialistkompetens år
2017!
TOMAS BREMELL
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ORENCIA® SOM FÖRFYLLD PENNA

CLICKJECT

®

MED ETT
KNAPPTRYCK
Patienten injicerar dosen med
ett knapptryck

MED GREPPVÄNLIG
FORM
Halkfritt material för ett säkrare grepp

MED STORT FÖNSTER

ORENCIA® (abatacept) 125 mg injektionsvätska för subkutan injektion och 250 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska för intravenös infusion. Immunosuppressivt medel. Indikation: Subkutan och intravenös
beredningsform: Reumatoid artrit - ORENCIA® i kombination med metotrexat är indicerad för: • behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit (RA) hos vuxna patienter som svarat otillräckligt på tidigare behandling
med en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs), inklusive metotrexat (MTX) eller en TNF-hämmare. • behandling av högaktiv och progressiv sjukdom hos vuxna patienter med reumatoid
artrit som inte tidigare behandlats med metotrexat. Vid kombinationsbehandling med abatacept och metotrexat har reduktion av progressiv leddestruktion och förbättring av fysisk funktion påvisats. Psoriasisartrit
- ORENCIA®, ensamt eller i kombination med metotrexat (MTX) är indicerad för: • behandling av aktiv psoriasisartrit (PsA) hos vuxna patienter när svaret på tidigare DMARD-behandling inklusive MTX har varit
otillräckligt och för vilka ytterligare systemisk behandling för psoriatiska hudskador inte krävs. Endast intravenös beredningsform: Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit - ORENCIA® i kombination med metotrexat är
indicerad för behandling av måttlig till svår aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit (JIA) hos pediatriska patienter från 6 års ålder och uppåt som svarat otillräckligt på andra DMARDs inklusive åtminstone en TNFhämmare. ORENCIA® har inte studerats hos barn under 6 år. Kontraindikationer: Allvarliga okontrollerade infektioner, som sepsis och opportunistiska infektioner. Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot
något hjälpämne. Förpackningar: Fyra förfyllda sprutor med 125 mg abatacept i en ml lösning. Fyra förfyllda pennor med 125 mg abatacept i en ml lösning. En injektionsflaska med 250 mg pulver och en silikonfri spruta.
Ytterligare information: ORENCIA® är receptbelagt och förmånsberättigat. För fullständig information och pris, se www.fass.se. Baserad på produktresumé: 25 juli 2017.
Bristol-Myers Squibb AB, tel: 08-7047100
www.orencia.se | www.orenciapatient.se | www.bms.se
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Blå indikator visar tydligt när hela
dosen är injicerad

DEBATT - FRAMTIDA SPECIALITETSSTRIDER? · Tomas Bremell

Framtida specialitetsstrider?
Under 2002-2005 försvarade reumatologin framgångsrikt sin plats som
enskild basspecialitet. Bl.a. i strid med
dåvarande dekanus Stefan Lindgren i
Skåne vilken ville att reumatologi skulle vara en grenspecialitet till internmedicin.
Aktuell debatt i Läkartidningen
Nu hörs återigen tongångar som kanske
förebådar nya strider för vår specialitet. I
Läkartidningen 12/2018 hade Stefan Lindgren - nu ordf i Svenska Läkaresällskapet
(SLS) - en artikel om framtida kompetensutveckling för läkarna. Han menade att
det i framtiden behövdes färre och bredare specialiteter och att den huvudsakliga
specialistutbildningen skulle komma efter
att läkaren blivit specialist. En sådan utbildning skulle göra läkaren möjlig att placera var som helst i landet och inom vilken
verksamhet som helst. Dvs en satsning på
en bred allmän kompetens till förfång för
specialkompetensen. Som skäl angavs bl.a.
förändringar vad gäller klimat/miljö, globalisering och migration. Lindgren kunde
emellertid inte visa varför just dessa parametrar skulle implicera färre och bredare
specialiteter. Jag bemötte hans inlägg med
en artikel på Läkartidningens web-upplaga
180406 med titeln ”Medicinsk utveckling
styr sjukvården” vilket följdes av Lindgrens oprecisa svar samt ytterligare en replik från mig ”Mer specialkompetens – inte
mindre!”. Ni hittar hela debatten på www.
lakartidningen.se/opinion.
Ny läkarutbildning
Stefan Lindgren har ett visst inflytande på
sjukvårdspolitiken – både som ordf i SLS
och som tidigare utredare av den nya 6-åriga läkarutbildningen.
Med den nya läkarutbildningen följer –
med läkarlegitimation efter 6 års studier
- ett allmänt basår efterföljt av specialistutbildning. Den nya läkarutbildningen medför att utbildningshandboken för ST-läkare
kommer att omformuleras. Hur mycket är
svårt att veta – men Lindgrens intentioner
är uppenbarligen att öka allmängodset vilket följaktligen minskar specialkunskapen.
En stötesten är också hur basåret skall integreras i specialistutbildningen. Lindgren
vill således ha en så bred specialistutbildning som möjligt. Detta krockar med den
snabba medicinska kunskapsutvecklingen
vilken leder till ökade krav på specialkunskap – även specialisering inom varje specialitet. Vi måste stå upp för vår specialitets särart och för våra patienters behov av

specialiserad sjukvård med nya läkemedel,
nya diagnostiska metoder och kompetent
uppföljning. Här finns ju även ett nationellt
intresse att dyra, nya läkemedel används så
effektivt som möjligt.

”Mer specialkompetens
- inte mindre!”
SLS - ”föreningarnas förening”?
Ytterligare ett tecken i tiden är SLS förslag under Stefan Lindgrens ledning att
vara ”föreningarnas förening”, dvs. att individuellt medlemskap skall ersättas av
att specialitetsföreningarna (sektioner)
är medlemmar och betalar medlemsavgift
(200-300kr/medlem) i förhållande till antalet medlemmar. Varför kommer ett sådant förslag nu? Svaret torde vara att SLS
brottas med ett kontinuerligt medlemstapp
när de gamla medlemmarna dör och få nya
kommer till. Under 1980-90-talet när den
av SLS arrangerade Medicinska Riksstämman besöktes av hela Sveriges läkarkår
var ett medlemsskap i SLS självklart – det
berättigade till inträde till Riksstämman.
Riksstämman självdog gradvis för 5-10 år
sedan när sektionerna hellre ordnade egna
vetenskapliga möten (kirurgveckor, reumadagar etc). Nu har SLS mer blivit Stockholms Läkaresällskap än Sveriges. SLS vill
alltså att specialitetsföreningarna skall räd-

da SLS ur sin kris. En förklaring till förslaget ”föreningars förening” är alltså ekonomisk. Dessutom - SLS legitimitet minskar
när medlemsantalet sjunker.
Avvaktande hållning?
Men det finns ytterligare en omständighet
i SLS nya organisationsförslag som kräver
speciell uppmärksamhet. När specialitetsföreningarna är medlemmar innebär det
att man får en mer styrd diskussion och
ställningstaganden där resp. specialitets intressen styr. Det innebär att allmänintresset
viker och vi riskerar att få en dominans för
de stora specialiteterna – t.ex. internmedicin och allmänmedicin. Vill vi ha en sådan
organisation? Hur påverkas SLS remissvar
och yttranden? Kommer SLS som en ”föreningarnas förening” att försvara vår specialitet?
Vi måste samverka med andra mindre
specialiteter i denna och andra specialitetsfrågor.
En annan ytterligare fråga rör reumatologi som kompetensområde kopplat till rörelseorganen. Här har SRF protesterat (se
Cecilia Carlens ledare i detta nummer).
Sammanfattningsvis - SRF bör vara på
tå igen eftersom vår specialitet kan bli tillbakaträngd av omständigheter i sjukvårdspolitiken och hotas av allmänvurmande internmedicinare.

Tomas Bremell
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KATERINAS CARTOON · Katerina Chatzidionysiou

GRATTIS · från SRF

Grattis Katerina Chatzidionysiou
Reumabulletinen gratulerar Katerina
Chatzidionysiou som erhöll utmärkelse
för bästa Grand Round-föreläsning under höstterminen 2017.

T

iteln på föreläsningen var ”On the
road” och handlade om ett ovanligt
patientfall som visade sig vara Behçets sjukdom. Fallet har också blivit presenterat i Ur vardagen i ett tidigare nummer av RB (nr 5, 2017 - facit i RB nr 1, 2018).
Mer om priset
Karolinska Institutet och Institutionen för
medicin, Huddinge delar två gånger per år
ut ett pris till värdet av 5000 kronor till den
bästa Grand Round-presentationen under
terminen. Vid varje föreläsning poängbedöms presentationen (1-5) av slumpvis utvalda åhörare (ett fixt antal), och den presentation som får högst medelpoäng vinner.
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KRÖNIKA · Ioannis Parodis

Lördag den 28 april 2018

Ioannis krönika

Tre dagar efter deadline
Klockan är 20:00 och jag har precis kommit
hem efter en träff med tre studenter som
kallar mig mentor. Sara, Nils och Theodor,
eller SaNiTé efter Yvonne Dellmarks förslag. Hon är fyndig, Yvonne! Mini sa ju för
ett par år sedan att det är underbart att följa
studenternas resa under läkarutbildningen.
Se hur de växer i doktorsrollen. Auskultera
deras tankar. Vägleda dem genom svårigheter. Snart är termin fem avslutad för SaNiTé. Jag visade runt i det nya huset – NKS
– och hörde hur det går för dem. Blandade erfarenheter och mycket som påminner
mig om mig själv när jag befann mig i det
stadiet. Kan jag tänkas ha bidragit till nya
insikter? Kanske nya synvinklar för ett och
annat av deras bekymmer? Jag hoppas det!
En vecka efter de tråkiga nyheterna om
att Avicii inte längre är med oss
Är inte livet orättvist ibland? I och för sig
hör man om att han kanske inte var så snäll
mot sin bukspottskörtel, men man blir
också häpen över de påfrestningar som
han hade varit med om. Är det inte sjukt
att folk tvingas jobba i en sådan omfattning för att perifera personer ska gynnas?
Och hur sorgligt är det inte när man inser
att det faktiskt är på dessa principer som
vårt samhälle i stort är byggt? Avicii är inte
med oss längre, men hans själ skulle säkert
bli lugnare om vi alla tog oss en stund och
reflekterade över vad press kan ha för konsekvenser, och faktiskt våga tala högre om
våra fysiska och psykiska gränser. Låt oss
göra honom den tjänsten.
En månad efter min resa till Gdansk
Det var en spontan utflykt, mest för att få
lite kort men koncentrerad kvalitetstid tillsammans med mina föräldrar. Gdansk visade sig vara en liten pärla, fint belägen vid
Östersjöns sydöstra kust. Stadens skönhet
bland floder och kanaler tillsammans med
dess historiska betydelse före, under och
efter andra världskriget gör att besökaren
översvämmas av intryck. Jag blev också
mycket positivt överraskad över den goda
maten. Är maten god lyfts ju upplevelsen till
en annan nivå. Så ser mina kriterier ut! Jag
återvänder gärna till Polen och upptäcker fler städer. Jag har hört mycket gott om
Krakow och Warszawa med. Gdansk är ju
dessutom alldeles i närheten av Stockholm.
Fyrtio minuters flyg från Skavsta. Man har
precis hunnit slå på datorn när man ska
packa ner den igen. I det avseendet var den

Underbara Gdansk. I bakgrunden, där molnen är som mörkast, står stolt det nya museet om
andra världskriget. Dess moderna, stilrena arkitektur gör att det sticker ut i den omgivande
medeltida miljön. Jag ser en konstnärlig symbolik om hur ”krig ofredar”. Vad ser du?

visserligen ingen produktiv resa. Jag hade
en lista med saker som jag skulle skriva under flyget men jag var lite för optimistisk.
Vilket nog inte kommer som någon blixt i
klar himmel för dig som känner mig väl.

”för att drömmen om att ge
reumatikern den bästa vården
inte ska förmörkas”
Sex veckor efter det europeiska SLEmötet i Düsseldorf
Mötet var mycket inspirerande i år. Det var
glädjande att den svenska representationen
var stor och bidrog brett med både klinisk
och experimentell forskning. Dessa mindre
möten utgör utmärkta forum för att knyta
kontakter och bli uppdaterad på det som
är nytt i fältet. Programmet var fylligt och
spännande och tillät ingen skolkning. Inte
en sekund, faktiskt!
Några timmar innan söndagsjouren
Tiden går fort och snart är det läggdags. Jag
ser inte fram emot att vakna tidigt imorgon
bitti och åka till NKS. Nej, just det. Först ska
jag till gamla KS för att byta om ju. Hemvisten är kvar i den gamla byggnaden och
det är fortfarande oklart vart den ska flytta.
Det är dock klart att vi ska vara i den gamla
hemvisten minst året ut, förmodligen längre, vilket innebär att vi kommer att träna
mycket kondition när vi springer till det
nya sjukhuset och tillbaka i den kalla kulverten. Tio minuter tidigare väckning och

tjugo minuter kortare lunchpaus om man
är snabb nog. Fast det är ju omtänksamt av
sjukhusstyrelsen och konsulterna att se till
att vi får välbehövd daglig träning och inte
latar oss… Däremot vittnar de här senaste
dagarna om en ökad uppmärksamhet från
den politiska världen som plötsligt håller
med läkarkåren i allt, och skjuter upp viktiga beslut – som t.ex. utförsäljningen av
gamla Karolinska – till efter valet! Hmm…
Skumt, va?
Men vi måsta tänka positivt. Glaset är
halvfullt, inte halvtomt. Arbetspassen blir
längre men dessa ska inte få ta all min energi. Inte minst för att drömmen om att ge
reumatikern den bästa vården inte ska förmörkas av vare sig paralogiken med NKS
eller något annat nyfunnet koncept – läs
t.ex. vårdval.
Är inte det ett bra löfte att avsluta numrets krönika med? I gengäld lovar du mig
det jag alltid vill höra, nämligen att du inte
glömmer att le! Så ses vi igen när dagarna
förhoppningsvis är några grader varmare.

Ioannis Parodis
ioannis.parodis@sll.se
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YVONNE ENMAN HEDERSDOKTOR · Per Lundblad

Yvonne Enman
- hedersdoktor vid KI
Forskningshandläggare och medicinska
journalisten Yvonne Enman, MDhc, på
Reumatikerförbundet blev den 4:e maj
utsedd till hedersdoktor vid Karolinska
Institutet. För många verksamma inom
svensk reumatologi är hon ett välkänt
namn – bl.a. har Yvonne varit redaktör
för flera läroböcker i reumatologi.

R

eumabulletinen träffar Yvonne på
hennes arbetsplats på Reumatikerförbundet, några dagar innan promoveringen.
– Det är ingen journalist som någonsin
tidigare blivit hedersdoktor vid Karolinska Institutet – i år är det tre kvinnor som
premieras för att deras arbeten har betydelse för många människors vardag, berättar
hon.
Har haft flera skov
Redan år 1981 diagnostiserades Yvonne
med SLE.
– Kunskapen som fanns då var långt ifrån
vad den är idag, både i övriga samhället och
i vården, säger hon.
Det började med att Yvonne gick till sin
vårdcentral för en förkylning som inte ville
gå över. Dessutom hade hon fått ont i händerna.
– Jag fick ett skov som fullständigt däckade mig – jag kunde till slut inte gå upp ur
sängen själv, minns hon.
Till sist blev det en utredning på reumatologen, där de initialt inte heller visste vad
hon drabbats av. Hela processen fram till
diagnos tog 4 - 5 månader.
– Jag sattes in på kortison, och det gav en
omedelbar effekt. Det fanns ingen annan
medicin då. Och jag står fortfarande på det
– en underhållsdos på 5 mg – och nu börjar
biverkningarna att ge sig till känna...
Yvonne har under alla dessa år haft flera
skov. Det senaste kom när hon fyllde 40 år,
och hon avslöjar att det tog 10 år innan hon
kom ur det.
– Jag fick bensår, och var mycket nära att
bli amputerad.
Dock klarade Yvonne sig med delhudstransplantation på båda underbenen –
som genomfördes under lokalbedövning,
eftersom hennes tillstånd inte medgav något annat.
Annonserade på reumamottagningar
Yvonne återvänder till år 1981 då hon fick
sin diagnos.
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Yvonne Enman

”Yvonne har en högsta grad
levande personlighet med
engagemang och humor”
– Man berättade för mig att jag hade något som hette SLE. Jag läste i en bok om
sjukdomen, och där stod det att jag hade
mellan tre och fem år kvar att leva. Då bestämde jag mig för att jag skulle leva så bra
som möjligt under dessa – och fler år, förklarar hon.
Men det har nu gått 37 år sedan dess.
Yvonne lever fortfarande, om än med funktionsnedsättningar. Hon klarar dock sin
vardag, och hon syns ofta på konferenser
och möten. Dessutom så har Yvonne en i
högsta grad levande personlighet – med ett
stort patos för individer som drabbats av
reumatiska sjukdomar. Hon är engagerad,
vetgirig och intresserad av forskning – samt
i besittning av en smittsam humor.
Dessutom är hon en fighter.
– Jag och några andra patienter med SLE
som jag träffat bestämde oss för att starta en
förening för människor med SLE. Resultatet blev Svenska SLE-gruppen.
Året var 1983. Yvonne förklarar att de
i gruppen tog personlig kontakt med alla
reumatologikliniker i Sverige, och fick dem
att sätta upp ett papper om SLE-gruppen i
väntrummet på sina kliniker. Metoden gav
omedelbart resultat.
– Redan efter en vecka blev vi cirka 1000
medlemmar, minns hon.

Började en journalistisk karriär
Har man en förening, så måste man också
skriva ett medlemsblad, fortsätter Yvonne.
– Jag åtog mig den uppgiften – här krävdes kunskap och information, och jag kände att jag kunde bidra med det. I början bestod bladet av ett A4 med text på fram- och
baksida. Jag intervjuade olika läkare, och
publicerade dessa i vad som kom att kallas
SLE-Bulletinen.
Så höll det sedan på under många år.
Yvonne berättar att hon rörde sig mycket i
och kring Reumatikerförbundet.
– SLE-gruppen gick in i Reumatikerförbundet som en intresseorganisation i mitten av 80-talet.
År 2002 (efter det sista, tio år långa skovet) blev Yvonne direkt anställd av Reumatikerförbundet.
– Redan innan dess hade jag fått erbjudande om att skriva om forskning, patientporträtt mm. i Reumatikerförbundets tidning och forskningsbilagor.
När Yvonne anställdes var det för att hon
skulle ta hand om dem. Då slutade hon arbeta med SLE-Bulletinen.
Men idag har denna tidning bytt namn
till Bulletinen för inflammatoriska, reumatiska systemsjukdomar – och det är Yvonne
som är redaktör och ansvarig utgivare. Cirkeln är därmed sluten.
En fantastisk resa
Reumatikerförbundets forskningsavdelning
har tre stipendier som de delar ut, och i år

YVONNE ENMAN HEDERSDOKTOR · Per Lundblad

delar Reumatikerförbundet ut 15,5 miljoner
kronor i forskningsanslag. Yvonne förklarar
att det är en lång process runt detta förfarande.
– Den vetenskapliga nämnden lämnar
rekommendationer på utdelning till förbundsstyrelsen. Jag sköter – numera tillsammans med den nya forskningschefen
– det administrativa runt processen, förklarar hon.
Det betyder att Yvonne har befunnit sig
i mitten av den revolution – för, som hon
påpekar, något annat ord kan man inte använda – som den samlade kunskapen om
reumatiska sjukdomar och behandlingar
har genomgått.
– Jag har verkligen fått följa allt på nära
håll. Det har varit en fantastisk resa, och
den innebär att det idag finns ett hopp om
en bättre framtid som jag vill förmedla till
andra personer med dessa sjukdomar.
Bokredaktör och föreläsare
Yvonne är också redaktör för boken Reumatologi, vars första upplaga utkom år 2005.
Det är en lärobok för blivande läkare och
vårdpersonal, samt för primärvården som

uppslagsbok. I augusti 2017 utkom en tredje, reviderad (reumatologi är ett område
med dynamisk utveckling) upplaga av boken. År 2008 kom boken Barnreumatologi,
som även den hade Yvonne som redaktör.
Hon har även skrivit diverse informationsmaterial till patienter.
– Min roll i dessa böckers tillkomst har
varit att vara sammankallande – och se till
att texten är skriven på förståelig svenska,
säger Yvonne.
(Måhända är hon här något blygsam: Enligt andra källor så var det i praktiken Yvonne som såg till att böckerna verkligen kom
ut – de övriga författarna hade stundtals
svårt att leverera).
Hon förklarar att hon även har föreläst
mycket, ofta utifrån Reumatikerförbundets
perspektiv, men även om egna, självupplevda tankar.
Kommunikation åt två håll
Vi kommer så till den stundande promoveringen, och citerar därför Karolinska Institutet:
”Hedersdoktor är den person som en
fakultet utsett att ha doktors heder och

värdighet – det vill säga som får rätt att använda denna titel utan krav på att formellt
uppfylla de fordringar som brukar krävas
i universitets studieplaner och övriga bestämmelser...Sedan 1999 utser styrelsen för
forskning, i egenskap av fakultetsnämnd,
hedersdoktorer vid KI.”
De första hedersdoktorerna utsågs år
1910, och genom åren har sammanlagt
drygt 300 utsetts vid institutet.
– Jag får det för mitt skrivande. Det
handlar om dubbelriktad information och
kommunikation. Dels att ge hopp åt personer med reumatiska sjukdomar – men
också att kunna förmedla till forskare och
vårdpersonal vad patienten behöver: Förklara behov, önskningar och tankar – i ett
prestigelöst möte, där de kan fråga utan att
blottlägga sig själva.
Yvonne understryker att patienterna är
människor.
– Och det är forskarna också – de är inga
robotar! Det är för denna dubbelriktade
kommunikation som jag får utnämningen.
Hämtar styrka från familjen
Yvonne har alltså svår SLE med betydande
ledpåverkan och invaliditet. Ändå framstår
hon som glad, öppen och ständigt på hugget. Var kommer styrkan ifrån?
– Jag låter inte min sjukdom bestämma
över mig. Jag gav mig själv redan år 1981
löftet att jag skulle leva så bra som möjligt
– och då gör jag det, svarar hon.
Yvonne berättar att hon hämtar kraft från
sin familj – syskon och syskonbarn som hon
betraktar som sina barn. (Att själv skaffa
barn avråddes hon bestämt från efter sin
diagnos).
– Dessutom har jag min numera f.d. man,
som fortfarande är min bästa vän. Han kan
ge mig den hjälp jag behöver, när jag behöver den.
Hon berättar också att hon har en hund.
Den första skaffade Yvonne när hon fick sin
sjukdom. Nu har hon hund nummer 3 i ordningen sedan dess.
– Jag har ett rikt privatliv, vilket jag också
tror är viktigt, tillägger hon.
En annan sak Yvonne påpekar är att hon
har en elektrisk rullstol – som hon idag beklagar att hon inte ville acceptera tidigare
i livet.
– Det är en riktig elrullstol, som jag kan
åka med i skogen. Jag har byggt upp min kolonilott med hjälp av pallkragar så jag kan
odla i midjehöjd och dit åker jag med elrullen och hunden, avslutar Yvonne.
Och efter att ha mött och samtalat med
henne, låter detta faktiskt fullkomligt rimligt.
Reumabulletinen gratulerar Yvonne Enman till utnämningen Hedersdoktor!
Per Lundblad
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NYTT FRÅN SRQ · Ralph Nisell

Nytt från SRQ
April och maj är en underbar tid med
alla förändringar och nytt i naturen och i själen. Det verkligen spirar och
formligen exploderar när våren gör sin
entré under den så skönt värmande,
energibringande och efterlängtade solen, och särskilt häftigt och härligt efter
en ovanligt lång och bister vinter.

L

ivet kommer så att säga tillbaka. Och
man skulle också kunna säga att vi
är beroende av sköna maj och ljuva
sommaren för att må bra och fungera som
människor resten av året. Ett beroende som
vi kan njuta av.
Nationella kvalitetsregister och däribland även vårt reumatologiska kvalitetsregister SRQ (www.srq.nu) måste – mitt i denna vår dvs efter den 25 maj – helt anpassas
till det nya EU dataskyddsdirektivet GDPR
(General Data Protection Regulation). Syftet är att personuppgifter ska stärkas och

skyddas på ett bättre sätt än tidigare för alla
eu-medborgare och GDPR ersätter därmed
den gamla svenska PUL (personuppgiftslagen). Det nya dataskyddsdirektivet måste
följas, annars riskeras straff i form av oproportionellt höga böter.
Vi på SRQ gör allt vad vi kan för att hantera detta så rätt och smidigt som möjligt och

”Antal patienter som
använder sig av PER ökar
stadigt varje år”
vi hoppas förstås att det kommer att blir bra
även framöver, men ännu vet vi inte riktigt i
detalj vad utfallet och konsekvenserna blir
och vad detta egentligen för med sig för oss
vårdgivare som använder SRQ i sitt dagliga
arbete. Vi bevakar detta noga – och även

konsekvenserna angående utvinnandet av
ny kunskap från registret, dvs registerforskning – och vi håller samtidigt tummarna att
allt kommer att ordna sig.
SRQ kansliet arbetar just nu med att slutföra arbetet med årsboken för 2017 som
kommer i tryck i maj. Årsrapporten har
genomgått en layoutmässig ”make over”
där kommunikatör Emma förtjänstfullt har
hållit i taktpinnen. I årsrapporten sammanställs mycket av det som hänt inom SRQ under det gångna året. Det finns uppdaterade
rapporter + diagram av utvalda variabler vi
årligen följer och en hel del annat intressant att läsa.
Exempel på översikter i årsrapporten är
antal SRQ-inkluderade patienter som stadigt växer, se diagrammet. Volymerna och
täckningsgraden i Sverige är imponerande
och vi vill och försöker verkligen registrera
alla i vårt land som drabbas av en reumatisk
inflammatorisk sjukdom och som får antireumatisk behandling med DMARDs.
Även antalet patienter som använder
sig av PER (patientens egen registrering)
i samband med de reumatologiska vårdkontakterna ökar stadigt varje år, se stapel-diagrammet. Allt fler reuma-enheter i
landet nyttjar PER som en naturlig rutin i
samband med patient-kontakter. Det är bra
och viktigt eftersom patientens delaktighet
har stor betydelse för god datakvalitet och
även för positivt behandlingsutfall. Många
patienter tycker det är tjatigt att fylla i PER
ofta, vid varje besök, och vi jobbar med en
”PER-light” version för att underlätta.
Förhoppningsvis löser det sig med funktionaliteten för SRQ och för övriga nationella kvalitetsregister trots de nya och
stränga europeiska dataskyddsdirektiven,
och trots att många nya PUB-avtal (PersonUppgiftsBiträdes-avtal) måste skrivas, och
alla mer eller mindre krångliga GDPR-regler följas. Vi önskar förstås kunna fortsätta
jobba med, förbättra och maximalt nyttja
vårt SRQ-register som vi anser är ändamålsenligt, och som vi behöver för vården och
våra verksamheter, och som vi är stolta över
och som många nuförtiden börjar nästan
bli beroende av. Länge leve även det beroendet!
Nu är våren verkligen vår
Sommaren ses som stor sol
Livet leker
Så här års
Ralph Nisell
Registerhållare SRQ
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HISTORIA MED IDO · Gravfynd

Gravfynd ger krydda åt nutida
debatt om sjukdomars
etiologi
Fig 1Fig 1
Fig 2Fig 2
Ledgångsreumatism, Reumatoid artrit
(RA), och Mb Bechterew, ankyloserande
pelvospondylit (AS), är två välkända
exempel på sjukdomar inom gruppen
kronisk artrit.

B

ägge ger obehandlade upphov till
svåra leddeformiteter och funktionshandikapp. RA drabbar framförallt kvinnor medan AS är männens sjukdom. RA är huvudsakligen lokaliserad till
extremiteternas leder medan AS främst
engagerar ryggraden där uttalad stelhet
kan utvecklas, s.k. bamburygg. Under 1900talets första hälft hade man svårt att särskilja RA från AS. Många hävdade att det var
samma grundsjukdom men med olika kliniska uttrycksätt. Förståelsen 1948 av reumatoidfaktorns kliniska betydelse var den
första tydliga signalen om att RA och AS var
två skilda sjukdomar. Brewertons upptäckt
1973 att AS patienter i hög grad, i över 90 %,
är bärare av den genetiska faktorn HLA-B
27 medan denna saknas hos RA patienter
var det definitiva beviset för att RA och AS
är två olika sjukdomar.
AS förekom redan under antiken. Detta
framgår klart av ett flertal skelettfynd med
för AS karakteristiska ryggförändringar
från faraonisk tid i Egypten (fig 1). Om AS
också fanns i Skandinavien under förhistorisk tid vet vi inte. Säkert är att AS förekom
under tidig medeltid, vilket framgår av ett
gravfynd från Visby (fig 2). Den här aktuelle
mannen, som blivit känd som Visbymannen, levde på 900-talet och är så vitt jag vet
det äldsta kända fallet av AS i Skandinavien.
Skelettet upptäcktes på 1910-talet vid utgrävningar av St Clements klosterruin. Han
var i 50-60 årsåldern när han avled och låg
i en dubbelgrav tillsammans med en betydligt yngre kvinna. Bägge bar tydliga tecken
på svåra hugg- och skärskador på bäcken
och lårben, som sannolikt har orsakat deras död. Man frågar sig förstås vilket drama
som döljer sig bakom detta fynd. Det lär vi
aldrig få reda på men för den med rörlig
fantasi finns möjlighet för kreativa spekulationer. På 1990-talet fick jag kännedom om
att det här unika skelettet låg mer eller mindre borglömt i ett magasin tillhörande Statens historiska museum i Stockholm. Mina
vänner på osteoarkeologen i Stockholm
gjorde i början av 2000-talet en DNA-undersökning som visade att Visbymannen
var bärare av HLA-B 27, alltså det förväntade fyndet. Det var inte heller det som var

Fig 1. Man från Egypten med s.k. bamburygg. Han levde under den 3dje dynastin
(2980-2900 f Kr). Källa: Ruffer M, Rietti A. On
osseous lesions in ancient egytptians. J Pathol Bacteriol 1911-12; 16:439-64.

Fig 3

Fig 2. Visbymannen, se ref 9. Förbeningarna
leder till blockbildning av ryggrad, revben
och bäckenskovlar.

”Bechterew arbetade
aktivt för att eliminera
sociala orättvisor”
det väsentliga utan det viktiga var att visa,
att det faktiskt gick att extrahera DNA-rester från ett så här gamalt skelett för bestämning av HLA-tillhörighet. Detta är också
resultat som framöver kan bli användbara
i epidemiologiska studier där man också
arbetar med att subklassificera olika typer
av AS. Utvecklingen går oerhört fort nu för
tiden. Då var denna typ av undersökningar
i sin linda och få lyckades. Vi publicerade
våra resultat i en traditionell reumatologisk
tidskrift (8). Jag skrev också en populärmedicinsk rapport i Svenska Läkartidningen,
vilket gav upphov till en oväntad och trevlig
”spin off”-effekt. Något år senare läser jag
Anna Janssons deckare Skönheten från Bro
(3) och finner att hon direkt citerar artikeln
i Läkartidningen (9). I sin bok väver hon in
en fiktiv berättelse om bakgrunden till att
Visbymannen och den unga kvinnan mördats. Bägge var högättade personer från
Roskilde, som flytt till klostret i Visby pga
de interna strider som pågick om kungamakten i Danmark. Fiendesidan hade dock
lyckats spåra upp deras tillflyktsort.
AS kallas ofta Morbus Bechterew efter
den ryske läkaren och neuropsykiatern
Wladimir Bechterew (1857 – 1927), en i
det tsarstyrda Ryssland mycket kontroversiell man, som stödde reformivrarna i deras

Fig 3

Fig 3. Frimärke utgivet i Ryssland 1952 till
minnet av Bechterews död för 25 år sedan.
Texten under Posta CCCR lyder: framträdande rysk vetenskapsman. Neuropatolog
– psykiater.

Fig 4

Fig 4. Sektionsfynd rapporterat av Bechterew såsom typfall för hans Steifigkeit
der Wirbelsäule. Förändringarna är av typ
diskdegeneration med spondylos och utan
de för AS så karakteristiska överbryggande
ligamentförbeningarna (från ref 2).
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Fig 5
kamp för ett mer demokratiskt Ryssland.
Bechterew arbetade aktivt för att eliminera
sociala orättvisor och stöttade konsekvent
fattiga, utstötta och på annat sätt diskriminerade. Han levde också som han lärde. Vid
hans institut anställdes folk efter kompetens och inte utifrån börd och förbindelser.
Det innebar att han anställde kvinnor, vilket var mycket ovanligt i det dåtida Ryssland. Han anställde också både kvinnor och
män av judisk börd, vilket då var otänkbart
för de allra flesta arbetsgivare i Ryssland.
I januari 1924 avled Lenin efter en längre
tids svår sjukdom och i den maktkamp som
pågick och nu blommade fullt ut, fick Stalin
övertaget och blev landets ledare. Det var
givetvis en svår och påfrestande tid för alla
inblandade och Stalin mådde inte bra. Han
tillkallade ett flertal så väl inhemska som
utländska välrenommerade läkare för att få
besked om vad som felades. Ingen kunde eller sannolikare ingen vågade ge besked. Till
slut återstod bara möjligheten att tillkalla
den omstridde Bechterew. Denne rättänkare och sanningssägare drog sig inte för att
ge klara besked. Stalin led av svår paranoia,
förföljelsemani. Två dygn senare hittades
Bechterew död. Två olika ryska källor antyder klart att han med all sannolikhet mördats på order av Stalin (12 sid 65). Det här
frimärket (fig 3) som utgavs 25 år efter hans
död är ett indirekt bevis för att detta torde
vara sant. Man brukar inte celebrera 25 årsjubileer genom frimärksutgivning. Att så
skedde är ett tecken på den förändring i synen på Stalin som skedde i Ryssland i början på 1950-talet. Man erkände nu indirekt
att Bechterew hade rätt såväl i sin diagnos
som förhållningssätt och signalerade på
detta vis att han inte längre var en persona
non grata.
Bechterew är en föregångsgestalt såväl
medicinskt som socialt och är definitivt
berättigad till att ha sitt namn förevigat
genom att det som eponym knutits till en
sjukdom. Det udda och ovanliga i hans fall
är att den ryggsjukdom han beskrev 1893 (1)
inte alls är den åkomma som vi idag kallar
AS (6). Detta framgår klart av en debattartikel han skrev 1899 (2). Huvudbudskapet
är att han mycket väl kände till den ryggåkomma som i Tyskland ofta benämns med
Adolf Strümpels namn och i Frankrike med
Pierre Maries, alltså det vi idag kallar AS
och som då i Östeuropa allt oftare omnämndes tillsammans med Bechterews namn.
Bechterew farmhåller med emfas att den
sjukdom han beskrev 1893 är en helt annan
åkomma, även om den också kännetecknas
av ryggsmärtor och ryggstelhet. För en nutida läsare står det klart att Bechterew har
helt rätt. Hans sjukdom är en ovanlig form
av myelopati med varierande typer av neurologiska symptom . Sådana saknas vid AS.
Sektionsbilderna, som illustrerar artikeln,
visar inga som helst överbryggande förbe28
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Fig 5

Fig 5. Ynglingen. Konstverk av Botticelli daterat till 1483.

ningar i ryggraden av det slag som är obligata vid AS (fig 4).
När jag började min utbildning till reumatolog i Lund i mitten på 1970-talet fanns
inte som idag effektiva läkemedel som kunde släcka ledinflammation och förebygga
leddestruktion. Det innebar att flertalet
patienter efter 5-10 års sjukdomsförlopp
utvecklade för RA typiska leddeformiteter som ulnardeviation, skomakartumme,
knapphålsdeformiteter, hallux valgus osv.
Då hade man i hela världen blivit enig om
att RA och AS var skilda sjukdomar. Vad
man däremot inte alls var överens om var
om RA precis som AS också förekom under
antiken. Diskussionens vågor gick höga och
gör så än idag (10). Efterhand som det på
1950- och 1960-talen blev allt tydligare att
RA och AS var skilda åkommor förväntade man sig att också i äldre litteratur, äldre
konstverk och skelettfynd finna bevis för
RA:s existens under antiken eftersom leddeformiteterna vid RA är så karakteristiska. Det visade sig dock betydligt svårare än
förväntat varför det bildades två skolor - en
som hävdade att det fanns rätt goda bevis
för RA:s existens under antiken och en som
hävdade det motsatta. Anhängare av att RA
var en ny sjukdom, som uppstod i början av
1800-talet, fördjupade sig i spännande frågor om etiologi. Vad var det för nytillkommen faktor (miljö, kost, mikrob eller liknande) som gjorde att RA började uppträda
i början av 1800-talet? Det var alltså inte
bara en fråga för historiker utan hade och
har i högsta grad också relevans för studier
av RA:s etiologi.
Belgiska reumatologer tog initiativ till
ett möte i Bryssel 1986 för grundlig debatt
om dessa frågor och då diskuterades inte
bara RA utan också andra ledsjukdomar.
Vad gäller RA presenterades ett stort antal konstverk från framförallt renässansen
där man tyckte sig kunna se för RA typiska
handförändringar hos de avbilade personerna. En ofta publicerad bild är Ynglingen
av Botticelli daterad till 1483 (fig 5). Svagheten med alla de konstverk som visades
var att inget återgav någon riktigt klassisk
RA förändring och de flesta modeller var

Fig 7a

Fig 6

Fig 6

Fig 6. Venus födelse (detalj). Konstverk av
Botticelli daterad till 1486. Notera likheten
mellan hur hennes och Ynglingens händer
avbildas.

Fig 7a

Fig 7b

Fig 7a. Fridtorparen grav 4 (F4). Schablon
som visar grad om omfattning av antalet
ledförändringar (från ref 5).

Fig 7b. F4 ledytan höger skulderblad med
uttalad eburnering (elfenbensvandling) av
ledytans övre del, ett tecken på svår ledskada. När brosket är borta gnids benyta mot
benyta och till slut uppstår denna typ av
polering.

okända och därmed också deras sjukhistoria. Hade de någonsin haft några ledbesvär?
Det stod också alldeles klart att de flesta
fingerförändringarna var ett uttryck för vad
konstvetarna kallar manierism. Botticelli
avbildade ofta händer på detta sätt (fig 6).
Vissa forskare hade koncentrerat sig
på studier av porträtt av kända personer
där man visste att de under sin livstid haft
mångåriga ledbesvär. En sådan person är
Lennart Torstensson, den svenske fältmarskalken under 30-åriga kriget. Han var en
brilliant militärstrateg och som chef för ar-

Fig

ig 7c

Fig 7c
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Fig 7d

Fig 7c. F4 höger handled.

Fig 7d. F4 Röntgenbild av höger handled.
Centralt ses en stor cysta/geod en s.k. ”radiuskrypta”. En för RA patognomon förändring som utvecklas efter många år med aktiv
sjukdomsbild/inflammation
(10).
Fig 7e
Fig 7f

Fig 7e, f. F4 ledhuvudet MC III vän (3dje fingrets mellanhandsben). Knoglederna drabbas
sällan vid artros men nästan alltid vid RA.
Typiskt för ersosiv artrit är också att det bildas paraartikulära håligheter, se pil.

tilleriet hade han en avgörande roll i Gustav II Adolfs berömda seger över Tilly och
hans kejserliga trupper i slaget vid Breitenfeld 1631. Redan vid denna tid hade Lennart
Torstensson av och till haft enstaka attacker med långvarig ledvärk som ibland också
var förenade med feberskov. I ett stort antal
biografiska texter berättas om hur han trots
sin svåra ledgångsreumatism på nyåret 1544
lyckades intaga Danmark. Han förde befäl
liggande på bår. Det skulle naturligtvis vara
en sensation om det gick att leda i bevis att
det var just RA som Torstensson led av. Jag
håller dock detta för mycket osannolikt. Av
den brevväxling, som finns bevarad, framgår klart att han trots långvariga och svåra skov med uttalad funktionsnedsättning
återhämtade sig väl mellan varven och utan
problem kunde deltaga i jaktpartier och då
sitta upp till häst (11, 14). Så ter sig inte RA.
Svåra och långvariga skov medför betydande och kvarstående funktionsförlust.
Vid genomgång av äldre litteratur såväl

Fig 7d
medicinsk som skönlitterär fann man inte
heller några texter som övertygande talade för att RA förekommit under antiken.
Detta är egentligen inget oväntat resultat
med tanke på att den medicinska terminologin och nosologin under antiken och
medeltiden är totalt skild från dagens. Som
regel saknas beskrivning av kliniska fynd
och innebörden av de använda diagnoserna är svårtolkad. Konsensus förelåg om att
den första oavvisliga beskrivningen av RA
publicerades först år 1800 av fransmannen
Landré Beauvais (4). En särskild session
under mötet i Bryssel ägnades åt äldre skelettfynd. Finns det paleopatologiska bevis
för RA:s förekomst under antiken? Detta är
givetvis den avgörande frågan. Det visade
sig att det fanns väldigt få skelettfynd som
kunde komma ifråga och när dessa diskuterades mer ingående förelåg total oenighet
om vilken sjukdom, som kunde tänkas ha
orsakat de aktuella ledförändringarna. Vad
man däremot helt kunde enas kring var ett
behov av att utarbeta kriterier för paleopatologisk diagnos av RA. Man kom överens
om att var och en av deltagarna på sitt sätt
skulle verka för att sådana kunde etableras.
Så har också skett bl.a. från Sverige (7).
Själv hade jag turen att i början av
1980-talet bli kontaktad av en osteolog (Ove
Persson) som ville ha hjälp att tolka ledförändringar hos två skelett som hittats vid
utgrävning av en gravplats i Fridtorp norr
om Visby. Fynden var daterade till yngre
stenåldern. Ove hade aldrig tidigare stött på
något skelett med så många och så uttalade
ledförändringar. Som reumatolog tyckte jag
att RA var ett fullt tänkbart diagnosalternativ. Många leder uppvisade tecken på avancerad ledskada av inflammatorisk genes (fig
7a-e). Vi publicerade de här två fynden i en
artikel 1988 (5). Senare samma år kom det
en rapport från USA där Bruce Rothschild
och medarbetare beskrev polyartikulära
ledförändringar av ”RA typ” vid undersökning av skelettfynd från 4000 år gamla indianska bosättningar (13). Rothschild och
medarbetare var varma anhängare av åsikten att RA var en ny sjukdom och menade
därför att deras fynd var ett stöd för att RA
sannolikt var en mikrobiellt överförd sjukdom. RA skulle därmed vara ett av få exempel på en sjukdom, som överförts från nya
världen till den gamla. Denna hypotes gav
nytt bränsle åt debatten om RA som ny eller
gammal sjukdom och underströk behovet
av att slutligen landa denna fråga. Sjukdomars epidemiologi, det vill säga deras förekomst geografiskt och tidsmässigt, kan
ge viktiga ledtrådar till deras etiologi (10).
Frågan är ännu inte avgjord men fler och
fler data stöder att RA är en gammal sjukdom. Jag har också gott hopp om att de två
Fridtorparna förr eller senare blir föremål
för DNA analys. Visar det sig då att de är
bärare av HLA DRB1 är det ett starkt stöd

för att RA förkom under tidig stenålder i
Skandinavien.
Ido Leden
senior reumatolog, Kristianstad
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Vi ställer upp i alla väder.
Även när det är kav lugnt.

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

FOR THE
TREATMENT
OF A BROAD
RANGE OF
RHEUMATIC
DISEASES1
Simponi® (golimumab) är en TNF-hämmare, 50 mg och 100 mg injektionslösning i förfylld injektionspenna och 50 mg även i förfylld spruta, Rx, F. Indikationer: Simponi används hos vuxna när svaret på tidigare
sjukdomsmodifierande läkemedel varit otillräckligt för följande inflammatoriska sjukdomar; måttlig till svår aktiv reumatoid artrit (även MTX-naiva med svår aktiv, progredierande RA); aktiv och progredierande
psoriasisartrit; svår aktiv ankyloserande spondylit; svår aktiv icke-radiografisk axial spondylartrit samt måttlig till svår aktiv ulcerös kolit. Simponi i kombination med MTX, är avsett för behandling av polyartikulär
juvenil idiopatisk artrit hos barn med en kroppsvikt på minst 40 kg, som svarat otillräckligt på tidigare behandling med MTX. Doseringen varierar för de olika indikationsområdena.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Aktiv tuberkulos (TB) eller andra svåra infektioner såsom sepsis och opportunistiska infektioner. Måttlig eller svår
hjärtsvikt (NYHA klass III/IV).
Övrigt: Patienter ska testas för HBV och TB-infektion innan behandling med Simponi påbörjas samt följas noggrant avseende infektion efter insatt behandling. Risk för att utveckla lymfom eller andra maligniteter
hos patienter behandlade med TNF-hämmande medel kan inte uteslutas. Regelbunden hudundersökning rekommenderas, särskilt hos patienter med riskfaktorer för hudcancer. Kvinnor i fertil ålder måste använda
lämpliga preventivmedel för att förhindra graviditet och fortsätta i min 6 månader efter avslutad behandling. SPC 02/2017.
För fullständig information vid förskrivning samt priser och förpackningar se www.fass.se.
msd.se
08-5781 35 00
Referens 1. SPC Simponi, 02/2017
03-19- RHEU-1207024-0003 mars 2018
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XELJANZ VID BEHANDLING AV RA1

SNABB OCH BIBEHÅLLEN EFFEKT

2-6*

SOM KOMBINATIONSBEHANDLING1 ELLER MONOTERAPI1
SÄKERHET STUDERAD I ÖVER 9 ÅR6
ÖVER 115 000 BEHANDLADE PATIENTER VÄRLDEN ÖVER7

XELJANZ indikationer1
• XELJANZ i kombination med metotrexat (MTX) är indicerat för behandling
av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit (RA) hos vuxna patienter när
ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatika (DMARDs) inte haft
tillräcklig effekt eller gett biverkningar.
• XELJANZ kan ges som monoterapi vid intolerans mot metotrexat eller om
fortsatt behandling med metotrexat är olämplig.

* snabb: effekt inträdde snabbt redan vecka 2, bibehållen: effekt kvarstår upp till 8 år enligt pågående långtidsstudier

XELJANZ (tofacitinib), Rx, (F), ATC-kod L04AA29 immunosuppressivt medel, JAK hämmare. Tablett 5 mg. Indikationsområden: XELJANZ i kombination med metotrexat
(MTX) är indicerat för behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit (RA) hos vuxna patienter när ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatika (DMARDs) inte
haft tillräcklig effekt eller gett biverkningar. XELJANZ kan ges som monoterapi vid intolerans mot metotrexat eller om fortsatt behandling med metotrexat är olämplig.
Kontraindikationer: överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne, aktiv tuberkulos (TB), allvarlig infektion såsom sepsis, eller opportunistiska
infektioner,grav leverfunktionsnedsättning, graviditet och amning. Varningar och försiktighet: Var vänlig läs produktresumén för XELJANZ före förskrivning. XELJANZ har
inte studerats hos och ska undvikas till RA-patienter i kombination med biologiska sjukdomsmodifierande antireumatika (DMARD) och potenta immunsuppressiva medel
t.ex azatioprin, ciklosporin och takrolimus. Behandling med XELJANZ ska inte påbörjas hos patienter med aktiva infektioner. Om en patient får en allvarlig infektion, en
opportunistisk infektion eller sepsis ska behandlingen avbrytas. Virusreaktivering och fall av herpes virus-reaktivering (t.ex. herpes zoster) har observerats i kliniska studier
av XELJANZ. Gastrointestinal perforation. Sänkning av dosen pga läkemedelsinteraktioner vid samtidig behandling med preparat som hämmar Cytokrom (CYP) P450 3A4 och
CYP2C19 på grund av möjlig inverkan av andra läkemedel på XELJANZ farmakokinetik. Behandlingsavbrott/dossänkning kan behövas vid onormala laboratorievärden såsom
lymfopeni, neutropeni och anemi och vid sänkt lever och njurfunktion. Behandling med Xeljanz skall inte inledas vid låga B-lymfocyter, B-neutrofiler eller lågt hemoglobin.
Förmån med begränsningar: Subventioneras endast för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit hos vuxna när ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatika
(DMARDs) inte haft tillräcklig effekt eller gett biverkningar. För pris och ytterligare information, se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumé: 12/2017. Pfizer,
Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna.
 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal
uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 i produktresumén om hur man rapporterar biverkningar.

Pfizer 191 90 Sollentuna
Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se
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Ref: 1. XELJANZ produktresumé, 2. van Vollenhoven RF et al. N Engl J Med 2012; 367: 508–519, 3. van der Heijde D et al. Arthritis Rheum 2013; 65(3); 559–570, 4. Fleischmann R et al.
N Engl J Med 2012; 367(6): 495–507, 5. Strand V et al. Arthritis Res Ther 2015; 17: 307–318, 6. Wollenhaupt, Poster 522 ACR San Diego, November 3–8 2017, 7. Data on File Pfizer
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Akademiskt specialistcentrum (ASC)
- Centrum för reumatologi (CFR)
I Stockholm startade våren 2016 uppbyggnaden av en ny enhet för reumatologisk öppenvård utanför sjukhusen.
Centrum för reumatologi är nu en del
av Akademiskt specialistcentrum, vilket
också omfattar enheter för diabetes
och neurologi. Soﬁa Ernestam är verksamhetschef för ASC. Tillsammans med
några av medarbetarna presenterar hon
här den nya reumatologiska vårdenheten, som är Månadens reumaenhet.

A

SC som inkluderar enheterna Centrum för reumatologi, Centrum för
diabetes och Centrum för neurologi, startade formellt sin verksamhet den
1 oktober 2017. Centrum för reumatologi
etablerades dock redan under våren 2016
med sin första patient i maj 2016. ASC är ett
akademiskt specialistcentrum som erbjuder specialistvård samt forskning och utbildning, utanför akutsjukhusen, närmare primärvårdsorganisationen under Stockholms
läns landsting (SLL). Vi har också ett uttalat uppdrag att utveckla nya arbetssätt och
e-hälsolösningar i nära samarbete med patienterna och primärvården samt att knyta
forskning och utbildning närmare vården.
Redan nu ser vi att vi har mycket att lära av
de andra enheternas arbetssätt.
Verksamheten
Det är cirka 35 medarbetare som arbetar
hel- eller deltid på enheten. Vi har ett utvecklingsuppdrag vilket gör att vi har gemensamma utvecklingsmöten varje vecka
med alla professioner närvarande. På så
sätt kan vi testa nytt och ställa om verksamheten. Ett stort fokus ligger på att utveckla
nya digitala arbetssätt, se nedan.
Något vi försöker arbeta med i alla våra
patientflöden och processer är att ha ett
personcentrerat förhållningssätt, dvs att se
personen bakom patienten och att se och ta
tillvara på dennes resurser. Att patienten
medverkar och är en egen spelare i vårdprocessen och att vi tillsammans arbetar
med målen och patientens hälsoplan ser vi
som otroligt viktigt för hur patienten upplever bemötandet och delaktigheten i sin
vård. I detta arbete är inspel från patientrådet väldigt viktigt, vg se nedan.
Det finns en sjuksköterskemottagning
för patienter med stabil, lågaktiv sjukdom.
Huvudfokus för sjuksköterskebesöket är
samtal om sjukdomen, bedömning av ledstatus, genomgång av levnadsvanor samt

PER-station i väntrummet. Foto: Ioannis Parodis.

uppföljning av aktuell medicinering. En
hälsoplan görs tillsammans med patienten
för att tydliggöra planeringen. Om sjuksköterskan finner att det finns behov av läkarkontakt under besöket kopplas läkaren in
och sjuksköterskan och läkaren gör bedömning tillsammans. Ett annat exempel på nya
arbetssätt är att vi har skiftat huvudsaklig
vårdgivare för våra stabila patienter med
ankyloserande spondylit (AS) från läkare
till fysioterapeut. Det finns också en stor
infusionsavdelning med 12 platser som vi
delar med neurologin.

”Ett uttalat uppdrag att
utveckla nya arbetssätt och
e-hälsolösningar i nära
samarbete med patienterna
och primärvården”
Rehabkoordinator
Under hösten 2018 kommer verksamheten
med rehabkoordinator att komma igång ordentligt. Rehabkoordinatorn, i vårt fall en
arbetsterapeut och en fysioterapeut på 25%
vardera, skall bl.a. vara ett stöd för läkare
och patienter i sjukskrivningsprocessen.
Många av intygskompletteringarna som
kommer in till enheten gäller funktionsoch aktivitetsnedsättning. För att minska
andelen kompletteringsärenden skall därför rehabkoordinatorn kunna stötta läkaren
med funktions- och aktivitetsbedömningar

vid intygsskrivning samt med att utforma
en rehabiliteringsplan. Rehabkoordinatorn
ska också föra en dialog med patienten och
informera patienten om regler för sjukskrivning, försäkringskassans riktlinjer, arbetsförmedlingens process m.m.
Patientråd
Redan vid uppstarten av CFR beslutades
att centret skulle etablera ett patientråd
där samtliga diagnoser som är representerade vid ASC skulle vara inkluderade. Via
en förfrågan till HSO (Handikapporganisationernas samarbetsorgan) samt kontakter
med de olika patientföreningarna formades rådet med representanter från samtliga relevanta patientföreningar. I dagsläget
har rådet 17 representanter från lokala
föreningar, distriktsföreningar, nationella
förbund samt ungdomsförbund (Unga Reumatiker och Ung Diabetes). Rådet träffas i
sin helhet med cirka 6 veckors mellanrum
och diagnosspecifika möten hålls med samma regelbundenhet, i direkt anslutning till
patientrådsmötena. Agendaförslag skickas
ut från ASC men samtliga närvarande är
med och skapar innehållet och leder diskussionerna. Samtliga möten protokollförs
och anteckningar skickas alltid ut till hela
rådet. Exempel på frågor som diskuterats
är vårdsituationen och behov för respektive
patientgrupp, förväntningar kontra förutsättningar på ASC, e-hälsa, samarbetsmöjligheter, ASCs uppdrag, utbildning vid ASC,
hälsoplaner mm.
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Exempel på aktiviteter och samarbeten
som genomförts:
•
Patientrådsrepresentanter bjöds in för
att lämna förslag och input på vad vi
böra tänka på vid utformningen av de
nya lokalerna,
•
CFR presenterar verksamheten på patientföreningsmöten,
•
CFR håller utbildning i 1177 hos distriktsföreningen för dess medlemmar,
•
CFR faktagranskar medicinsk information från patientföreningarna, patientrepresentanter deltar i utvecklandet av patientinformation, patientföreningar finns närvarande i väntrummet på ASC och håller caféintervjuer, pratar med patienter om deras
vårdupplevelse och återrapporterar
till CFR med förbättringsförslag, patientrepresentanter deltar i planeringsdagar, patienter intervjuar andra
patienter om e-hälsotjänster mm.
Patientrådet fick också möjlighet att bjuda in sina medlemmar till en 1177-utbildning som hölls på ASC. Målet med utbildningen var att deltagarna tar med sig sina
nya lärdomar och utbildar vidare inom sina
föreningar. Framtida planer innefattar att
patientföreningar är med i utbildningen så
att alla studenter som har sin placering på
ASC får möta dem.
E-hälsa
Ett av de uttalade uppdragen för Centrum
för reumatologi är att utveckla och implementera nya e-hälsolösningar och digitala
verktyg. ASC har en sjuksköterska, Anna
Tisäter, som arbetar nära nog heltid med
att utveckla nya tjänster i befintliga system
1177, journalsystemet Take Care och nu

Maricela Pobliete, en av de undersköterskor som ser till att allt flyter på mottagningen, Jennie Sawalha, enhetschef Centrum för reumatologi, Susanne Karlfeldt, forskningskoordinator, Per Larsson, medicinskt ansvarig läkare, Sofia Ernestam, verksamhetschef, Akademiskt
specialistcentrum. Foto: Ioannis Parodis.

senast inom den nya appen ”Alltid öppet”
som möjliggör videomöten. Inom 1177 är
det mycket utav bastjänsterna: att patienterna kan läsa sin journal, se sina provsvar
och intyg, förnya recept, boka, avboka och
omboka tid till vårdgivare mm. Det gör att
patienterna blir mer delaktiga i sin vård och
behandling och det frigör även resurser för
medarbetare. Vi utökar kontinuerligt våra
tjänster på 1177 enligt förslag bl. a. från vårt
etablerade patientråd, men även baserat på
de vanligaste orsakerna till varför patienterna ringer eller kontaktar oss på något
sätt. Vi arbetar mycket med att informera
våra patienter om vilken hjälp de kan få via

Alla medarbetare på Centrum för reumatologi. Foto: Ioannis Parodis.

34

ReumaBulletinen Nr 126 · 4/2018

1177 och vilka tjänster vi erbjuder där. Det
är en mycket viktig kommunikationsväg
mellan enheten och patienterna.
Just nu arbetar vi mycket med att koppla
ihop flera av de olika digitala verktyg som
finns, bl. a. 1177, PER (Patientens egen registrering till kvalitetsregistret SRQ) samt
möjligheten till videomöte. I den pilot som
vi bedriver just nu vill vi ersätta ett fysiskt
återbesök med ett videomöte eller telefonmöte. Patientens förberedelse inför mötet
blir att först beställa provtagningsremiss
själv via Patientens Egen Provhantering
(PEP) och därefter göra en PER-registrering till SRQ. Som komplement till PER
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hus. Anca Catrina är forskningsföreträdare
för reumatologin och håller ihop arbetet.
Risk-RA är en viktig studie där närheten till
primärvården är viktig för att kunna erbjuda alla patienter med riskprofil uppföljning
och möjlighet att delta i kommande kliniska prövningar. NordSTAR och flera kliniska prövningar pågår också och hela ASC
är med i projektet ”Spetspatienter”, lett av
Sara Riggare, som handlar om utökad egenvård för patienter som vill och kan det.
Vid ASC är Susanne Karlfeldt sammanhållande kontakt i pateintföreningsarbetet
och har också rollen som forskningskoordinator. Hon samordnar alla kontakter
och administrativa uppgifter relaterade till
forsknings- och utvecklingsprojekt, både
prövariniterad och sponsrad forskning.
Detta innebär bl. a. att säkerställa att alla
tillstånd och godkännanden finns på plats,
skapande av forskningskonton, kontaktperson mellan alla inblandade parter, avtalsförhandling, säkerställa adekvat GCP-utbildning hos personal som arbetar med
forskning och kliniska prövningar mm.
Taket i väntrummet. Foto: Sofia Ernestam

har vi utformat ett formulär på 1177 där patienten bland annat kan ange eventuella biverkningar av sitt läkemedel, önskemål om
tandvårdsintyg och skriva ned sina frågor
innan besöket. Vårdgivaren tar del av detta
formulär före mötet och på så sätt är både
patienten och vårdgivaren förberedda inför videokontakten eller telefonkontakten.
När provsvaren och PER-registreringen är
klara bokas antingen en telefontid eller ett
videobesök in, beroende på vad patienten
själv önskar. Efter konsultationen skrivs
journalanteckning, hälsoplan och eventuella intyg in i patientjournalen. I hälsoplanen
framgår vad patienten skall göra (ta prover,
ta sina mediciner, kontakta enheten vid försämring) samt planerad medicinsk behandling. Allt detta tar patienten del av via sin
journal på 1177.
Vi arbetar också mycket med att tillgängliggöra information på vår externa hemsida
och på 1177, så att patienterna själva kan ta
del av informationen innan de tar kontakt
med mottagningen, exempelvis information om vaccinationer. Det är viktigt att
poängtera att dessa digitala kontakter och
möten är till för den som önskar, men att
vi också alltid kommer att svara i telefonen och träffa patienterna på mottagningen
också. Det viktiga är att det finns olika möjligheter till kontakt, beroende på vad man
som enskild individ önskar.
Forskning
Forskningen inom artriter på KI har nu
kunnat breddas i och med CFR som fungerar som ett komplement till Karolinska
universitetssjukhuset och Danderyds sjuk-

Utbildning
På ASC tar vi emot studenter från olika professioner. Eva Waldheim och Aleksandra
Antovic är ansvariga för sjuksköterske- respektive läkarstudenternas placeringar. Just
nu tar vi emot läkarstudenter och har precis
börjat ta emot sjuksköterskestudenter på
grundutbildningsnivå. Under hösten 2018
kommer fler sjuksköterskestudenter på
grundutbildningsnivå, specialistsjuksköterskestudenter, arbetsterapeut- och fysioterapeutstudenter samt kuratorsstudent att
få möjlighet att göra verksamhetsförlagd
utbildning på de olika enheterna på ASC.
Studenterna handleds av en grupp med
handledare och AKA beroende på lärtillfälle. Den pedagogiska utgångspunkten för lärandet är ”peer-learning”, där studenter på
samma utbildningsnivå lär i par och återkopplar till varandra. Studenterna reflekterar sedan över sitt eget lärande tillsammans
med handledare och AKA. Verksamheten
strävar efter att också bedriva ett ”interprofessionellt lärande” där studenter från olika
professioner lär med och av varandra vid
lämpliga tillfällen.
Studenterna har tillgång till ett studentrum på varje enhet och ett av studentrummen är utrustat som ett litet kliniskt
träningscentrum med modeller t.ex. arm
för träning av venpunktion och knä för att
träna knäpunktion.
Samverkan med primärvård och psykiatrin
Vi har ett nära samarbete med primärvården bl.a. genom att vi tar emot och besvarar
många remisser varje dag. Det är också vanligt att distriktsläkare ringer och vill diskutera enskilda patienter.

Helene Bolinder på CFR har varit i kontakt med Akademiskt primärvårdscentrum
för att efterhöra önskemål om hur samverkan mellan de båda organisationerna skulle
kunna utformas, och hur utbildningsbehovet ser ut. Ett önskemål från primärvårdskollegerna är att vi återgår till det ”gamla”
konsultsystemet när reumatologer regelbundet besökte vårdcentralerna för att träffa husläkaren tillsammans med den patient
som skulle bedömas. Det är svårt att genomföra av flera skäl, så vi kommer därför
utveckla en ny videobaserad konsultation
och ordna träffar med en större eller mindre grupp vårdcentraler åt gången.
En sjukgymnast och reumatolog från
CFR har just nu börjat delta i primärvårdens processarbete ”Smärta – leder”, vilket
har som mål att resultera i olika utbildningsmoduler som kan användas av intresserade vårdcentraler. På detta sätt räknar vi
med kunskapsöverföring åt båda håll.
Transition från Barnsjukhuset
För att kunna erbjuda en så bra övergång
från barn- till vuxenreuma som möjligt
så pågår ett samarbetsprojekt med Astrid
Lindgrens barnsjukhus och samtliga vuxenreumamottagningar inom SLL. Inom
ramen för detta arbete har Centrum för
reumatologi arbetat fram särskilda rutiner
för denna grupp, dvs unga reumatiker som
remitteras från barnklinik i samband med
att de blir 18 år. Inom projektet håller man
för närvarande på att arbeta fram ett vårdprogram för barn med reumatisk sjukdom.
Vårdprogrammet inkluderar bl.a. själva
transitionsarbetet som bör påbörjas vid 1213 års ålder. Vid CFR har vi en och samma
patientansvariga läkare Amel Guenifi för
denna grupp. PALen är med vid sista läkarbesöket på barnreumatologen så att patienten redan här presenteras för sin blivande
läkare. Vi har även en utsedd kontaktperson
för denna grupp och kontaktuppgifter till
henne lämnas redan vid transitionsmötet
till patienten, dvs vid sista mötet på barnreumatologen.
Slutligen: att starta något nytt är både
utmanande och spännande. Vi som arbetar
med att bygga denna nya enhet har tillsammans väldigt roligt. Vi vill gärna få reaktioner och nya idéer från andra - patienter,
reumatologer och andra läkare och forskare.

Jennie Sawalha
Susanne Karlfeldt
Amel Guenifi
Helene Bolinder
Aleksandra Antovic
Anna Tisäter
Eva Waldheim
Sofia Ernestam
ReumaBulletinen Nr 126 · 4/2018

35

RESESTIPENDIATER · SRF

Resestipendiater 2018
Svensk Reumatologisk Förening delar
årligen ut sex resestipendier på upp till
15 000 kronor för att uppmuntra deltagande i internationella vetenskapliga
konferenser.

R

esestipendierna kan sökas av ordinarie medlemmar i SRF.

I år erhåller följande personer resestipendier
•
Anna Södergren
Norrlands universitetssjukhus
•
Aleksandra Antovic
Centrum för reumatologi, Stockholm
•
Vilija Oke
Karolinska universitetssjukhuset
Annika Söderbergh
•
Universitetssjukhuset Örebro
Anna Deminger
•
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
•
Christina Blomberg
Gävle sjukhus

RUCh
Reumatologins
Utvecklingsprogram för Chefer
SRF fortsätter sin strategiska satsning på chefs- och ledarskapsutveckling
Till hösten startar ett mentorskapsprogram för 12 nya chefer (adepter) och 12 mentorer
Programmet pågår under ett år med start i Göteborg 24-25 oktober
Mer information på hemsidan www.svenskreumatologi.se

Välkomna!
Catharina Wöhlecke-Haglund
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Boel Mörck

Dags för switch när
TNFα-hämmare inte
gett tillräckligt svar
vid psoriasisartrit?
1,2

Administreras 4 gånger per år.*

1

Sommar

Höst

Vinter

STELARA® (ustekinumab)
Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta i doserna: 45 mg/0,5 ml och 90 mg/1 ml, injektionsflaska i dosen 45 mg/0,5 ml samt 130 mg/26 ml
koncentrat till infusionsvätska, lösning. ATC kod: L04AC05. Receptbelagt. F. Indikationer: Plackpsoriasis: STELARA är indicerat för behandling av
måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som inte svarat på andra systemiska behandlingar såsom ciklosporin, metotrexat (MTX) eller PUVA, eller
när intolerans eller kontraindikationer föreligger mot sådana behandlingar. Plackpsoriasis hos pediatriska patienter: STELARA är indicerat för
behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos ungdomar från 12 år och äldre, som inte är adekvat kontrollerade med, eller intoleranta mot, andra
systemiska behandlingar eller ljusterapier. Psoriasisartrit: STELARA, som monoterapi eller i kombination med MTX, är avsett för behandling av aktiv
psoriasisartrit hos vuxna när svaret på tidigare sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs) har varit otillräckligt. Crohns sjukdom:
STELARA är indicerat för behandling av måttlig till svår aktiv Crohns sjukdom hos vuxna med otillräckligt svar, eller som inte längre svarar på, eller som
uppvisat intolerans mot konventionell terapi eller TNFα-antagonist, eller som har medicinska kontraindikationer mot sådana terapier. Trafik: STELARA
har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Datum för senaste översyn av produktresumé feb 2018. För
fullständig produktinformation och aktuellt pris, se www.fass.se. Janssen-Cilag AB, Box 4042, 169 04 Solna. Sweden. Tel +46 8 6265000,
www.janssen.com/sweden
* Efter induktionsdosering ges i snitt 4,33 sprutor per år.
1. Stelara Produktresumé Februari 2018
2. Psummit 2, Ritchlin C et al. Ann Rheum Dis 2014;73:990-9

Janssen-Cilag AB Box 4042, SE-169 04 Solna, Sweden, Tel +46 8 626 50 00, Fax +46 8 626 51 00, www.janssen.com/sweden
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PHSWE/STE/0317/0004 JC-170134-2

Vår

UR VARDAGEN · Ioannis Parodis

Ur vardagen
Kvinna född 1987
Hereditet
Mor med SLE.
Socialt
Tidigare rökning. Trassligt socialt under
uppväxten. Brukat droger under tonåren
men ej sedan dess. Arbetat på tatueringsverkstad och förskola. Har två barn. Är högerhänt.
Tidigare sjukdomar
Obesitaskirurgi 2010. Bukplastik 2011. Haft
gastritbesvär. 2012 gallsten och kolecystit.
2016 dysplastiskt nevus.
Reumatologiskt
RF-negativ, ACPA-negativ, ANA-positiv,
destruerande polyartrit sedan 1,5 års ålder. Haft allmänpåverkan och feber initialt. Besvär med bland annat käkleder, fotleder. Provat många läkemedel inklusive
Methotrexate, Salazopyrin (ej tålt dessa
två DMARDs), flera TNF-hämmare, Orencia, RoActemra, Kineret, Mabthera. Under
senaste året har hon endast haft per oralt
kortison på grund av amning och andra omständigheter.
November 2017
Högaktiv i lederna och ökad SR och CRP.
Ordineras Cimzia (Cimzia väljs på grund
av att hon fortfarande ammar lite). Ledinjektion i vänster handled i december 2017.
Upplever en del smärtor och parestesier
efter ledinjektionen. Kommer igång med
Cimzia i slutet av december 2017.
Per telefon i februari 2018 rapporterar
patienten att hon har fått vad hon tror är
Raynauds fenomen sedan början av februari. Hon beskriver vita och blå fingrar.

Bild 1

Bild 2

Ökande frekvens och allvarlighetsgrad.
ANA, anti-histon-ak och allmänna prover
beställs. Allt utfaller helt negativt, litet inflammatoriskt påslag i lab.
Inkommer på extra läkarbesök i mars
2018. Det framkommer att det som patienten uppfattat som Raynauds fenomen förekommer endast i vänster hand vilket ej
framkom per telefon. Därutöver smärtor
i handen som strålar upp mot armbågen.
Parestesier. Det framkommer även att patienten just har fått reda på att hon ånyo är
gravid.

par. Enstaka lila mindre områden (dessa
återgår aldrig till normal hudfärg enligt patienten). Begynnande millimeterstora sår
på två ställen. Påtagligt kall om fingrarna.
Lokalstatus underben: Stora områden
med vad som ser ut att likna konfluerande
blåmärken (spontant uppkomna enligt patienten).

Status
Perifera pulsar: Radialis liksidig och tydlig.
Ulnaris mindre tydlig men liksidig.
Ledstatus: Inga uttalade artriter.
Lokalstatus vänster hand: Marmorerad
blåfärgning av fingertopparna DIG 2–5 i
rumstemperatur. Lite skrynkliga fingertop-

Frågor
1. Vilka differentialdiagnoser bör man
fundera över?
2. Vidare utredning?
3. Provtagning?

Karin Gunnarsson
ST-läkare i reumatologi
Karolinska Universitetssjukhuset

Ett enda klick till rätt och säker läkemedelsanvändning

medicininstruktioner.se
Beställ kostnadsfria påminnelsekort: info@medicininstruktioner.se

Medicininstruktioner Sverige AB · 031-779 99 87
Stripe_180x40mm_2018.indd 1
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UR VARDAGEN · Facit

Facit till fallbeskrivning i
RB 2018 - 1
Fallbeskrivningen i förra numret
handlade om en juridikstuderande
ung kvinna som sökte akut på julafton på grund av ihållande bröstkorgssmärta, andnöd och produktiv hosta
med grönt, ibland blodtillblandat
slem. För hela sjukdomshistorien hittar ni fallet på SRF:s hemsida. Frågor
och input från fallbeskrivningen återfinns nedan i kursivt typsnitt.
Är det rimligt att anse att infektion är
helt uteslutet?
Extensiv utredning följde och fallet
illustrerar behovet av att brett diagnostiskt underlag kan samlas tidigt
i sjukdomsförloppet i oklara fall. Infektionskliniken övervägde att skicka
remiss till reumatolog vid flera tillfällen men detta gjordes inte i tidigt
skede. Ett tidigare samarbete hade
sannolikt lett till bredare biopsifrågeställningar redan vid första biopsitillfället. Detsamma gäller förstås när
patienter vårdas hos oss på Reumatologen. Jag misstänker att det finns en
stor igenkänningsfaktor när ni läser
detta.
När patienten togs över från Reumatologen bedömdes det ändå som
att ytterligare diagnostik för att utesluta infektion inte var rimligt innan
behandling skulle inleddas. Även om
infektion inte helt kunde uteslutas
bedömde vi att patientnyttan var
större med att starta behandling.
Arbetsdiagnosen blev en PR3-ANCA-positiv granulomatös polyangiit.
Kan vi ge patienten Mabthera? Hur
skall man förhålla sig till Sendoxan?
Patienten har frysta embryon men
inget barn. Andra behandlingsalternativ? Hur bråttom är det med tanke på
nuläge med hörselbortfall, lungförändringar med progress och inget njurengagemang?
Ny biopsi tagen från slemhinna i övre
luftvägarna där nya förändringar
konstateras. CRP i stigande, kraftig
trombocytos.
Biopsibedömningen visade inflammation och total avsaknad av tecken
på TBC eller malignitet, men svar
fanns inte när behandling inleddes.
Behovet av behandlingsstart ansågs
överväga ytterligare säkrad diagnostik och det initialt dåliga behandlingssvaret med stegrande CRP efter

de första steroidpulsarna bedömdes
vara orsakat av den relativt långa period som förflöt mellan symtomdebut
och behandlingsstart. Med tanke på
arbetsdiagnosen övervägdes behandlingsalternativ enligt nationella riktlinjer och patienten behandlades med
Mabthera 1 gram med fjorton dagars
mellanrum. Patienten fick inte Sendoxan – hänsyn togs till sjukdomsintensitet och graviditetsönskan. Plasmaferes övervägdes men då patienten
svarade på given behandling blev det
inte aktuellt.
Övervägande av Fragminbehandling?
Patienten fick inte behandling med
Fragmin och har inte utvecklat några
blodproppar. Frågeställningen uppkom då patienten var höginflammatorisk – med därtill hörande kraftig
trombocytos – och sängliggande. Vi
har klinisk erfarenhet av patienter
som har drabbats av perifer venös
trombos i samband med liknande omständigheter men valde att avstå och
istället verka för mobilisering av patienten.
Patienten hade starka önskemål om
second opinion och blev därför också
bedömd av kollegorna på Akademiska sjukhuset med oförändrat utfall
avseende diagnostik eller handläggning. Inga ytterligare undersökningar genomfördes men patienten blev
erbjuden en förnyad bedömning. En
utmaning är ofta att ge patienter en
balanserad mix av den information
och den trygghet de behöver, särskilt i
utdragna och oklara fall. Hela teamet
bidrar till att detta sker på ett bra sätt.
Det är i detta som reumatologins sanna kompetens inom läkekonsten utvecklas. Dessa delar får inte förbises
när målet är att vi framgångsrikt skall
hjälpa våra patienter.
Sara Bucher
Reumatologiska kliniken, Örebro

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.

Tills dess, njut och le!
IOANNIS PARODIS
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2018
13 Juni

15 juni

Reumakalender
29 nov

EULAR Congress
13-16 juni
Amsterdam, Netherlands
www.congress.eular.org/index.cfm

SRF:s Utvecklingsdag
29 november
Stockholm

30 nov

Post-ACR
30 november

EULAR Highlight
Amsterdam

2019

5 sept

The 37th Scandinavian Congress
of Rheumatology
5-8 september
Helsingfors, Finland

19 sept

Reumadagarna 2018
19-21 september
Uppsala

25 sept

European Forum on
Antiphospholipid Antibodies
25-26 september
Maastricht, Holland

1 okt

10 okt

19 okt

19 nov

17 jan

RUCh Modul 2
17-18 januari
Uppsala

23 jan

SRQs Registerdag
23 januari
Stockholm

24 jan

SRFs Riktlinjedag
24 januari
Stockholm

16 maj

SK-kurs Reumatologisk farmakoterapi
1-5 oktober
Lund

RUCh Modul 3
16-17 maj
Lund

12 juni

RUCh Modul 1
10-11 oktober
Göteborg

EULAR 2019
12-15 juni
Madrid, Spanien

8 nov

ACR/ARHP Annual Congress 2018
19-24 oktober
Chicago, USA

ACR 2019
8-13 november
Atlanta, USA

14 nov

RUCh Modul 4
14-15 november
Stockholm

SK-kurs Ovanliga Inflammatoriska
systemsjukdomar
19-22 november
Umeå

Reumatologins rötter
Bidrag från His

Reumatologins Rötter

toria med Ido

Boken Reumatologins rötter, den andra jubileumsboken, utdelades till deltagarna
på Reumadagarna i Västerås 2017. Boken belyser reumatologispecialiteten från ett
medicinhistoriskt perspektiv. De medlemmar, som inte var där, bör ha fått boken
per post. Hör av dig till tony@mediahuset.se om boken inte kommit, 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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FÖRÄNDRA SÄTTET DU BEHANDLAR
PSORIASIS OCH PSORIASISARTRIT
♦Otezla

har bevisad effekt på ett brett spektrum av sjukdomsmanifestationer
inom godkända indikationer.1 *

♦Otezla visar inga fall

av reaktivering av tuberkulos, inga tecken på ökad risk för
allvarliga infektioner, kardiovaskulära händelser eller malignitet jämfört med
placebo.1–5

♦Otezla

är en tablettbehandling utan krav på föregående screening eller fortgående laboratorieövervakning.1

NS-OTZ180008 01/2018

Otezla är en tablettbehandling som kan förändra
sättet att behandla plackpsoriasis och psoriasisartrit.1

*Som t ex symtom i hud, hårbotten, naglar, klåda, ömma/svullna leder, entesit och daktylit.
Referenser: 1. SmPC Otezla, Nov 2017, tillgänglig via www.ema.europa.eu 2. Papp K et al, J Am
Acad Dermatolog 2015; 73: 35–49. 3. Kavanaugh A et al. Ann Rheum Dis 2014; 73: 1020–1026.
4. Cather and Horn, Clin Invest 2015; 9: 777–791. 5. Crowley J et al. Am Acad Dermatolog 2017; 77: 310–317
Otezla 10 mg, 20 mg, 30 mg (apremilast) filmdragerade tabletter. ATC kod: L04AA32, Rx, F. Indikationer:
för behandling av aktiv psoriasisartrit hos vuxna patienter som har visat otillräckligt svar eller som har
varit intoleranta mot tidigare DMARD behandling, ensamt eller i kombination med sjukdomsmodifierande
antireumatiska läkemedel (DMARDs).
För behandling av måttlig till svår kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som inte svarat på eller som har
någon kontraindikation mot eller är intoleranta mot annan systemisk behandling inklusive ciklosporin, metotrexat
eller psoralen och ultraviolett A ljus (PUVA). Dosering: Rekommenderad dos är 30 mg två gånger dagligen,
morgon och kväll. Se dostitreringsschema för initial titrering, i SPC. Behandling med Otezla ska initieras av
specialister med erfarenhet av diagnos och behandling av psoriasis eller psoriasisartrit. Kontraindicerat vid
graviditet. Graviditet ska uteslutas innan behandling påbörjas. Ska inte användas under amning. Varningar
och försiktighet: Äldre patienter ≥65 år kan ha en högre risk för komplikationer som svår diarré, illamående

och kräkningar, behandlingen med apremilast kan behöva avbrytas. Ökad risk för psykiska störningar som
sömnlöshet och depression, suicidala tankar och beteenden, inklusive självmord, har observerats hos
patienter med eller utan tidigare depression. Riskerna och nyttan med att inleda eller fortsätta en behandling ska beaktas noga om patienter redogör för tidigare eller befintliga psykiska symtom eller om samtidig
behandling med andra läkemedel som kan orsaka psykiska händelser planeras. Patienter och vårdgivare ska
instrueras att meddela den förskrivande läkaren om eventuella förändringar avseende beteende eller humör
samt om suicidala tankar. Om patienter drabbas av nya eller försämrade psykiska symtom, eller om suicidala
tankar eller självmordsförsök identifieras, bör behandlingen med apremilast avbrytas. Vid gravt nedsatt
njurfunktion ges reducerad dos, 30 mg en gång dagligen. Underviktiga bör kontrollera sin vikt regelbundet.
Innehåller laktos. Förpackningar och förmån: Vid behandling av plackpsoriasis subventioneras Otezla enligt
indikation. Vid behandling av aktiv psoriasisartrit subventioneras Otezla men med begränsningen endast i
monoterapi. Startförpackning 27 tabletter: 4 x 10 mg, 4 x 20 mg och 19 x 30 mg. Standardförpackning (30
mg) 56 tabletter. Texten är baserat på produktresumé: 2017-11-09. För fullständig information om dosering,
varningar och försiktighet, biverkningar och pris, se www.fass.se.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Celgene AB. Kista Science Tower, 164 51 Kista. Tel: +46 8 703 16 00. www.celgene.se

Injektionspenna i 10 olika doser
Färdig att använda
Enkel att hantera1
Minskar risken för oavsiktliga
nålstick
Hög koncentration, vilket ger
låg volym

Metojectpen® (metotrexat)
förfylld injektionspenna 50 mg/ml

Finns som singelpack och 6-pack
7,5 mg
10 mg
12,5 mg
15 mg
17,5 mg
20 mg
22,5 mg
25 mg
27,5 mg
30 mg
6-pack ej tillgängligt för
27,5 mg och 30 mg

Instruktionsﬁlm för subkutan injektion av
Metojectpen® 50 mg/ml ﬁnner du på
www.medicininstruktioner.se

En känsla av frihet...
Metojectpen® 7,5-30 mg injektionsvätska,
lösning i förfylld injektionspenna (metotrexat)
Indikationer: Metojectpen® är indicerat för behandling av aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter, polyartritiska former av svår, aktiv juvenil
idiopatisk artrit, när behandling med NSAID-preparat (icke-steroida antiinﬂammatoriska läkemedel) gett inadekvat svar, svår terapiresistent handikappande psoriasis som inte svarar adekvat på andra terapiformer såsom fototerapi, PUVA och retinoider, och svår psoriasisartrit hos vuxna patienter,
samt lindrig till måttlig Crohns sjukdom, antingen ensamt eller i kombination med kortikosteroider, hos vuxna patienter refraktära eller intoleranta mot
tiopuriner. Dosering: Metojectpen® ges som injektion 1 gång per vecka. Individuell dosering. Förpackningsstorlekar: Förfyllda injektionspennor
innehållande 0,15 ml (7,5 mg), 0,2 ml (10 mg), 0,25 ml (12,5 mg), 0,3 ml (15 mg), 0,35 ml (17,5 mg), 0,4 ml (20 mg), 0,45 ml (22,5 mg), 0,5 ml (25 mg),
0,55 ml (27,5 mg) eller 0,6 ml (30 mg) lösning finns i förpackningar med 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15 och 24 förfyllda injektionspennor.
Spritsuddar ingår i förpackningen. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Metojectpen® är receptbelagd och ingår i
förmånssystemet. ATC-kod: L01BA01. Datum för översyn av produktresumé: 2017-01-31.
För fullständig produktinformation och priser hänvisas till www.fass.se
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