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Omslagsbild: Omslagsbilden med Amos Rex
representerar Helsingfors, som var säte för 2018 års
nordiska reumatologiska kongress. Se artikel i detta
nummer!
Amos Rex är ett nytt konstmuseum för samtidskonst
i Helsingfors med anknytning till Amos Andersons
Konstmuseum. Invigningen skedde i augusti 2018.
Från entrén i det renoverade Glaspalatset från 1936
vid Mannerheimvägen kommer man ner i utställningslokalerna under Glaspalatstorget. Ljuset kommer från runda fönster i de kupoler som likt bubblor
sticker upp ovanför torgets yta.
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REDAKTÖRENS RAD · Tomas Bremell

Redaktören har ordet
En lång sommar är slut och vi har
redan haft Scandinavian Congress of
Rheumatology (SCR) i Helsingfors och
Reumadagar i Uppsala. Den medicinska
utvecklingen inom reumatologi fortsätter i ett allt högre tempo. Nya interaktioner medförande nya läkemedel
duggar tätt – och når även många
andra specialiteter. Senast onkologin
med ny immunterapi som ger oss reumatologer arbete men också ny kunskap om hur reumatisk sjukdom utvecklas. Immunbehandlingen vid cancer
fungerar ju lite som ett gigantiskt
immunologiskt experiment med mycket stora vinster för cancerpatienten.

V

arje år har redaktionen – ihop med
redaktionen för RBV och SRFs styrelse – möte i Fjällbacka för att planera för kommande år. Nytt blir en artikelserie – ”I huvudet på en verksamhetschef ”
– med Milad Rizk som ansvarig. Premiär
i detta nummer. Eftersom månadens reumaenhet har täckt in Sverige fortsätter vi
med ”Så arbetar vi regionalt” med Bengt
Lindell som ansvarig. Första regionen
presenteras i nästa nummer. Syftet är att vi
skall ge inspiration att stärka det regionala
arbetet på olika sätt. Ioannis krönika utgår
efter 8 år och ersätts av olika krönikörer
rekryterade av Ioannis.
Detta nummer av ReumaBulletinen domineras av reportage från SCR i Helsingfors signerat Per Lundblad och reportage

med fina bilder från Cutting Edge i Lund i
maj signerat Frank Wollheim. Reportagen
visar på såväl nuläge som forskningsfront.
Vår specialitet blir allt mer molekylär och
immunmodulerande och har ju därigenom
fjärmat oss från t.ex. ortopedin som vi hade
nära band med för 30 år sedan. Denna inriktning på vår specialitet visar sig också
i artikeln av Cecilia Carlens och Ralph
Nisell om hur vi blivit ett eget nationellt
programområde (NPO) och inte längre
ingår i rörelseorganens sjukdomar.
Eva Nordin skildrar SRFs deltagande i
Almedalen där nationella programområden var en viktig del av programmet.
Jag tror att aktivitet i Almedalen bidrar till
reumatologins höga grad av självständighet och möjlighet till påverkan.
Marit Stockfelts ST-krönika tar eftertänksamt upp hur vi beslutar i den kliniska
vardagen. Nytt iom detta nummer är att
Ioannis Parodis ansvarar för att rekrytera olika krönikörer vilket ersätter Ioannis
egen krönika. Först ut är vår hedersledamot – och tillika medicine hedersdoktorn
– Yvonne Enman.

Dessutom - ledare signerad Cecilia
Carlens, sista brevet från avgående
vetenskaplige sekr Per-Johan Jakobsson
och presentation av ny vetenskaplig sekr
– Inger Gjertsson. Utbildningsansvariga
– Katarina Almehed och Ylva Borgas – tar
upp framtida SK-liknande kurser som en
väg för de ST-läkare med annan specialitet som nu hindras att komma med på
reguljära SK-kurser. Dessutom bifogar de
ett korsord. Ralph Nisell skriver om nyheter avseende SRQ och fallpresentation i
serien ”Ur vardagen” presenteras – ansvarig
Ioannis Parodis.
Under hösten väntar ACR 19-24 okt men
även Utvecklingsdag 29 nov och PostACR 30 nov. Register- och Riktlinjedagar
inträffar 23-24 jan 2019.
Så är vi mitt i ännu ett intensivt reumatologiskt verksamhetsår!

SRFs nya ledarskapsprogram RUCh presenteras av vår koordinator Emma Tuominen.
Programmet arbetar med mentorer som
stöd och support till vår kommande ledargeneration.
Därutöver har vi cartoons – Pottholzt och
även en cartoon från Västerås.
Tomas Bremell
tomas.bremell@vgregion.se

Antagna vid styrelsemötet 2018-09-18
Nya ordinarie medlemmar
Aune Avik
Tumba
Giovanni Cagnotto
Lomma
Tomas Karlsson
Skene
Lara Kunda
Örebro
Simon Meyer
Falun
Rita Maria Pal
Stockholm
Nya associerade medlemmar
Joakim Lindqvist
Stockholm
Rosita Tengzelius
Märsta
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FRÅN STYRELSEN · Cecilia Carlens

Brev från ordföranden
Idag är jag otroligt lättad och glad efter
att ha fått besked om att styrgruppen
för den Nationella organisationen för
kunskapsstyrning i fredags fattade beslut om att Reumatologiska sjukdomar
blir ett eget nationellt programområde.
Vi är många som lagt ned mycket tid
och energi på att driva den här frågan i
snart ett års tid så det känns verkligen
roligt att vi har fått lön för mödan.
Tack alla som bidragit i arbetet!
Se Ralphs och min text längre fram i
detta nummer.

J

ag har i tidigare nummer försökt
beskriva hur den nya kunskapsstyrningsorganisationen är tänkt att
fungera även om inte allt är glasklart. Det
vi säkert vet är att arbetet kommer att bli
väldigt mycket lättare när vi nu kan fokusera helt på reumatologi och inte behöver
arbeta med ortopedi och handkirurgi parallellt.
Det som händer härnäst är att alla sex
regioner kommer att få nominera representanter till den nationella gruppen. Vi från
SRFs styrelse kommer att kontakta SKL för
att få vara med och påverka hur nomineringen går till. Vårt förslag kommer att vara
att såväl verksamhetsföreträdare/verksamhetschefer samt akademiska företrädare för
reumatologin runt om i landet ska tillfrågas
i nomineringsförfarandet. När de regionala representanterna skulle nomineras i den
första omgången var strukturen för nomineringarna högst oklar och det verkade
som om varje region gjorde som de kände
för. En av de sex regionerna kommer också att bli värd för just vårt programområde.
Hur denna utses vet jag inte, men sannolikt
kommer regionerna att få ansöka om det.
När vi väl utsett våra sex regionala representanter börjar arbetet och jag hoppas att
vi kommer att kunna göra något riktigt bra
av detta och utnyttja det som en hävstång
till det arbete som vi redan gör idag inom
SRF. Till SRFs Utvecklingsdag den 29 november har vi bjudit in företrädare för den
nya kunskapsstyrningen och det kommer
att finnas goda möjligheter att få en bättre
förståelse av hur arbetet ska gå till och varför man skapat den nya organisationen.
Välkomna att anmäla er på hemsidan!

Idag är jag också väldigt glad över att årets
Reumadagar i Uppsala blev så lyckade. Vi
som var där, och det var många, nästan
500 personer, fick njuta av ett mycket fint
vetenskapligt program, trevligt nätverkande och en fantastisk kongressmiddag på
Uppsala slott. Liksom förra året var det
en mycket bred uppslutning med läkare,
forskare, sjuksköterskor, fysioterapeuter,
arbetsterapeuter, patientföreträdare, företagsrepresentanter etc. Värdkliniken bjöd
på nya insikter om D-vitamin och hur litteraturen kan påverkas av olika intressenter

”Reumatologiska sjukdomar
blir ett eget nationellt
programområde.
Tack alla som bidragit i
arbetet!”
med stora populärvetenskapliga nyhetsrubriker i media som följd utan vidare bra
vetenskaplig grund. Temasymposierna
hade fokus på inflammatoriska systemsjukdomar och vi fick lära oss mer om hur
check-point-inhibitorerna fungerar, vilka bieffekter de kan ge och hur dessa kan
behandlas. Merete Hetland från Danmark
höll årets Nanna Svartzföreläsning om användningen av biosimilarer i Danmark och
om ett spännande projekt där patienter
med reumatoid artrit lyckades öka sin aktiva tid (när de inte satt eller låg ned) med
hjälp av motiverande samtal och stödjande, personliga sms. Vi som var uppe tidigt
fick också möjligheten att höra intressanta
sponsorsymposier med internationellt inbjudna föreläsare. Under torsdagen hade
vi SRFs årmöte med efterföljande middag
med dans. Det var en liten tapper skara
som kom till årsmötet, men desto fler som
kom till middagen och det kan man ju förstå. Nästa år får vi förnya oss på något sätt
så att fler hittar till årsmötet. Lokalerna
var fina, men i mitt tycke kanske inte helt
ändamålsenliga då vi fick tillbringa en hel
del tid i långa röda rulltrappor åkandes
upp och ner mellan fika och föreläsningar.
Stort tack till värdkliniken i Uppsala och
alla andra som varit med och organiserat
årets Reumadagar för ett mycket bra jobb!

I juli var jag och några till från styrelsen
i Almedalen. SRF arrangerade för åttonde
året i rad ett seminarium, i år med titeln
”Vem styr kunskapsutvecklingen i framtidens vård”, tillsammans med Reumatikerförbundet. Seminariet var välbesökt vilket
var roligt i den hårda konkurrens som
råder. I övrigt handlade många av seminarierna om ”digitaliseringen av vården”
(förra året hette det E-hälsa). För mig är
kanske inte ”digitalisering” av vården det
viktiga utan hur vi kan få bättre IT system
som stödjer våra verksamheter och hur
vi enklare kan utnyttja digitala verktyg i
vården.
Om två veckor drar SRFs mentorprogram
RUCh igång med en första gemensam träff
för adepter och mentorer i Göteborg, se
artikel längre fram i detta nummer. Det ska
bli mycket spännande att se hur adepter
och mentorer upplever programmet!
Dagen efter Utvecklingsdagen är det
vårt mycket uppskattade Post-ACR som vi
arrangerar i samarbete med Dagens
Medicin. Glöm inte att anmäla er!
Vi gör så mycket inom SRF så jag skulle kunna skriva flera sidor, men nu får det
räcka för den här gången.
Jag vill avsluta med att varmt tacka
avgående vetenskaplige sekreteraren,
Per-Johan Jakobsson, för ett mycket gott
arbete under de senaste två åren! Det har
varit väldigt spännande och inspirerande
att arbeta med Per-Johan och jag vet att
han har lagt många timmar av sin fritid,
och säkert en hel del forskningstid, på
styrelsens arbete och framför allt arbetet
med planering och organisation av Reumadagarna. Stort tack för att du bidragit
till utvecklingen av svensk reumatologi!
Jag vill också välkomna Inger Gertsson,
professor i Göteborg, som tar över stafettpinnen efter Per-Johan!

Cecilia Carlens
Ordförande
cecilia.carlens@sll.se
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FRÅN STYRELSEN · Per-Johan Jakobsson

Brev från vetenskaplige
sekreteraren
Så har min mandatperiod som vetenskaplig sekreterare nått sitt slut. Två år
har passerat sedan jag tillträdde. Till att
börja med vill jag återigen uttrycka min
stolthet över att få vara med i Reumasverige. Det vår specialitet i samarbete
med industrin åstadkommit de senaste
30 åren är remarkabelt… och det fortsätter. På kongresser och möten är
fokus klart, att utveckla ännu bättre
mediciner och att bota reumatologiska
sjukdomar. Redan nu kan vi skönja hur
vi kan identifiera personer med hög risk
att utveckla artritsjukdomar och det pågår flera studier med syfte att förhindra
att de bryter ut. Det är således mentalt
greppbart att faktiskt börja behandla
vissa individer innan de får en sjukdom.

A

tt få träffa alla aktiva i Sverige
som jobbar inom reumatologin
har varit oerhört utvecklande
och tillfredställande för mig personligen.
Jag har alltid känt stöd från kollegor och
medarbetare. Den egenskap som jag tycker främst förenar oss, är att alla helt enkelt
vill att det (allt) ska gå bra. Som relativt
nybakad reumatolog var det med viss bävan jag angrep uppgiften som vetenskaplig sekreterare. Många mail, telefonmöten
och andra rådgörande kontakter krävdes
för att utföra jobbet som vetenskaplig sekreterare. Höstens arbete börjar med att
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”Faktum är att 80-100
abstracts per år är ganska
imponerande för en liten
specialitet som vår
och att vårt nationella möte
samlar 450-500 delegater är
i sig en bedrift. ”
säkerställa stipendier, att tillsammans
med lokala representanter och vårt aktiva
professorskollegium översiktligt forma ett
tema för vår nationella konferens året därpå samt att börja bjuda in föreläsare. När
väl alla konferensbidrag och ansökningar
inkommer tidigt på våren tilltar aktiviteten väsentligt med att organisera bedömningar, utse pristagare och stipendiater.
Det slutliga resultatet publiceras i denna
tidskrift och sen kan vetenskaplig sekreterare ta sommarledigt . Höjdpunkten är
givetvis reumadagarna. Ett intryck jag tog
med mig från årets Scandianvian Congress
of Rheumatology i Helsingfors är att våra
grannländer är imponerade över alla våra
engagerade delegater till de svenska reumadagarna. Faktum är att 80-100 abstracts
per år är ganska imponerande för en liten
specialitet som vår och att vårt nationella
möte samlar 450-500 delegater är i sig en
bedrift.

Även om arbetet som vetenskaplig sekreterare bitvis är mycket tidskrävande skulle jag
aldrig vilja ha det ogjort. Det är av stort värde att få inblick i och medverka vid styrelsearbete, riktlinjedagar, utvecklingsdagar,
post ACR och andra uppdrag på till exempel EULAR och ACR. Även om jag nu tar
ett steg tillbaka hoppas jag kunna fortsätta
jobba för reumatologins utveckling i smått
och stort. Det är med tillförsikt jag nu överlämnar arbetet som vetenskaplig sekreterare till kompetenta Inger Gjertsson, som
introduceras på annan plats i tidningen.
Till sist vill jag tacka alla medlemmar i
styrelsen, professorskollegiet, representanter från industrin som möjliggör flera
av våra olika aktiviteter, de lokala organisationskommittéerna i Västerås och Uppsala,
Reumatikerförbundet, alla representanter
från det tvärvetenskapliga programmet,
redaktionen för Reumabulletinen och alla
andra som helhjärtat arbetar för våra patienter och utvecklingen av reumatologin.
Väl mött
Per-Johan

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

FRÅN STYRELSEN · Inger Gjertsson

Inger Gjertsson
– ny vetenskaplig
sekreterare

Inger Gjertsson har utsetts till ny vetenskaplig sekreterare i Svensk Reumatologisk Förening (SRF) vid årsmötet
20 september 2018. Hon efterträder
Per-Johan Jakobsson som lämnar posten efter två år.
Vem är Inger?
- Inger är uppvuxen i Kungälv – läkarbarn
– och med en syster som är journalist och
chefscoach. Inger gick läkarutbildningen i
Umeå men därefter styrde hon åter kosan
till Västsverige. Både AT och större delen av
ST gjordes på Norra Älvsborgs Länssjukhus
(NÄL) i Trollhättan och hon blev specialist
i såväl invärtesmedicin som reumatologi.
Inger är gift och hon och maken Peter har
två vuxna barn och bor i radhus nära Östra
sjukhuset och med fritidshus på Orust.

Forskning
Regiontjänstgöringen gjordes på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) där
Inger blev kvar och gjorde ett avhandlingsarbete med Andrzej Tarkowski som
handledare. År 2003 disputerade Inger
med ”The B lymphocyte in Staphylococcus
aureus arthritis”. Därefter följde post-doc
på University College of London 20032005 där hon lärde sig molekylärbiologi
och lentivirusteknologi.
Vid återkomsten till Göteborg har Inger
haft olika typer av kombinerade kliniska
och akademiska tjänster såsom ALF-tjänst
och forskningsassistenttjänst (Vetenskapsrådet) fram till 2015 då hon blev adjungerad
professor. Hon har handlett flera doktorander till disputation. Inger har, och har
haft, flera ledningspositioner – akademirepresentant i klinikledningen, biträdande
avdelningschef på institutionsavdelningen
för Reumatologi och Inflammationsforskning under 8 år, redaktör för ReumaBulletinen VETENSKAP, vårdenhetsöverläkare
för Kliniskt Reumatologiskt Forskningscentum. Parallellt med andra uppdrag har
Inger alltid haft klinisk verksamhet och
träffat patienter.
Vad vill du?
Vad vill Inger bidra med som vetenskaplig sekreterare? Hon anger några punkter:
Ökat samarbete inom Sverige, att svensk
reumatologisk forskning skall glänsa och
vara en attraktiv internationell samarbetspartner. Viktigt är återväxten av nya forskare
och det blir allt viktigare att verka för fler
kombinationstjänster på olika nivåer.
Vi hälsar Inger välkommen som ny
vetenskaplig sekreterare i SRF!

Varför reumatologi?
Hon fann reumatologen vara den absolut
trevligaste enheten med Dan Norberg och
Lars-Peter Knutsson som mycket trevliga och ytterst kompetenta kollegor. Inger
gillar patienterna och detektivarbetet i diagnostiken och tycker att det är fantastiskt
med nuvarande behandling eftersom ”jag
vet hur det var förr”. En utveckling som varit som ”från 0-100”.

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

Inger Gjertsson
Vetenskaplig sekreterare
Reumatologmottagningen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Tel: 031-342 10 00 vx
inger.gjertsson@vgregion.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

Tomas Bremell
tomas.bremell@vgregion.se
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FRÅN STYRELSEN · Ylva Borgas och Katarina Almehed

Brev från utbildningsansvariga
Efter en minst sagt svettig sommar
hoppas vi att ni är utvilade, rehydrerade
och redo att ta er an hösten.

D

et kan vara bra att ta för vana att ett
par gånger om året titta igenom sin
ST-planering och vilka kurser som
erbjuds närmaste året.
I april 2019 går, via Socialstyrelsen,
SK-kursen ”Inflammatoriska artritsjukdomar” i Stockholm, och det är hög tid att
anmäla sig för dem som inte har gått kursen
tidigare. Vi rekommendera också att man
kontrollerar vilka kurser som anordnas
lokalt där man är verksam och tittar in på
lipus.se där man kan hitta andra kvalitetssäkrade kurser för att också täcka a- och
b-målen i målbeskrivningen- de mål som
är lika för alla ST-läkare oavsett specialitet.
Apropå målbeskrivningen så har vi under våren och sommaren ihop med studierektorerna arbetat med att uppdatera
Svensk reumatologisk förenings checklistor till målbeskrivning SOSFS 2015:8.
Det mesta känns igen sedan tidigare men
i takt med att åren gått och det till exempel tillkommit nya biologiska läkemedel
så har en uppdatering varit välbehövlig.
Efter att de olika punkterna stötts och
blötts är vi äntligen snart i mål med detta
arbete, så håll utkik på SRFs hemsida där
de kommer att publiceras framöver.

”Håll utkik på SRFs hemsida där uppdatering av SRFs
checklistor till målbeskrivning
SOSFS 2015:8 kommer att
publiceras framöver”
Ett problem som vi har blivit allt mer
medvetna om är att de ST-läkare som har
en tidigare specialistexamen, på grund
av Socialstyrelsens antagningsregler har
problem att komma med på vissa SK-kurser.
Man har då oftast också en kortare STtid och även av den anledningen svårare
att hinna gå nödvändiga kurser. Vi försöker därför planera för att det på sikt ska
anordnas icke SK-kurser (SK-liknande)
med vissa intervall för att täcka de
delmål som berörs. Vilka SK-kurser
och antalet berörda ST-läkare varierar,
därför är det mycket viktigt att man som
ST-läkare tillsammans med sin handledare
och studierektor försöker att hitta
alternativa sätt att uppfylla målen.
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Rätt svar på korsordet
återfinns på sid 42.

HAR TROLIGVIS INTE
SCHWARZENEGGER

Ju tidigare man uppmärksammar det
potentiella problemet, desto lättare blir
det att hinna hitta lösningar. Det kan till
exempel vara en lokalt anordnad kurs,
EULARs online kurs eller annat.
Det kanske känns lite avlägset men vi
vill redan nu flagga för de årliga Nationella ST- dagarna i reumatologi 2019.
Denna gång har turen kommit till vackra
Uppsala och dagarna kommer att hållas
16e och 17e maj 2019. Boka in det i
kalendern!
Ha en fortsatt härlig höst och koppla av
en stund genom att förena nytta med nöje
genom att lösa det reumatologiska korsordet här i Reumabullen!

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

ST-KRÖNIKA · Marit Stockfelt

Att fatta beslut
Hur ska vi göra?
Bra fråga!
Å ena sidan tycker jag så här. Fast å
andra sidan så här. Hmm, vi behöver
nog mer information. Jag skjuter upp
avgörandet till en annan dag.
Att det ska vara så svårt att
bestämma sig!

D

en rara kvinnan med KOL satt i
akutrummet, handväskan bredvid
och tjugo packår i bagaget. Den
lika vänliga dottern följde med, mest för att
Mamma inte precis brukar överdriva sina
symtom. Kvinnan var andfådd sedan en
förkylning för en vecka sedan, försämrad
senaste dagarna. Slemhosta, svullna ben
och allmänt trött. Hon poxade 81 när hon
kom in men mådde bättre med syrgas. Jag
funderade en stund och bestämde mig för
att lägga in henne med antibiotika för misstänkt KOL-exacerbation och en extra dos
Furix för hennes svullna ben.
När jag signerade mina anteckningar såg
jag att min behandling inte gjort henne särskilt mycket bättre. Tre dagar senare tänkte
en klok doktor ett steg till, beställde en DT
och upptäckte spridda kroniska och akuta
lungembolier. Hon insattes på NOAK och
mådde snart bättre.
Jag pratade med en erfaren kollega,
skamsen över att helt ha missat diagnosen.
Jag har ju fått lära mig att det alltid kan vara
lungemboli! Varför var jag så snabb att bestämma mig för KOL-exacerbation? Han
läste igenkännande igenom fallet. Sa ”det
kommer bli fel ibland – men trots det var
det rimligt att lägga in och se tiden an! En
patient med KOL och dyspné har nästan
alltid KOL-exacerbation eller försämrad
hjärtsvikt. När antibiotika och vätskedrivande inte haft effekt på några dagar hamnar saken i ett annat läge. Då bör man tänka
lungemboli.”
Jag gick därifrån förvånad och inte lite
lättad. För mig kändes detta som ett allvarligt misstag som turligt nog gått bra. Nu var
det omdefinierat till ett korrekt beslut, som
enligt statistikens lagar ändå ibland skulle
leda fel. Jag läste på om pre-test probability
som min kollega omedvetet använde som
beslutsstöd – sannolikheten att patienten
har sjukdomen innan testresultatet är känt.
Kranskärls-sjukdom är till exempel mer
sannolikt hos en äldre man med ölmage än
hos en gymnasieelev. Pricksäkerheten hos
ett arbets-EKG blir bättre i den förra gruppen jämfört med den senare. På samma sätt

är ANA behäftat med mindre fel vid en skälig misstanke om reumatisk systemsjukdom
än som screeningprov. Och sannolikheten
för lungemboli är lägre i gruppen KOL-patienter med dyspné, och högre i gruppen
KOL-patienter med dyspné som inte blivit
bättre efter några dagars antibiotika-behandling.
Beslutsstöd hjälper – men det kan ändå
vara svårt! Winston Churchill fattade några av förra seklets viktigaste – lyckade och
misslyckade – beslut. Enligt honom är det
rimligt att vara tveksam. Han sa:
”Nobody ever launched an attack without
having misgivings beforehand. You ought
to have misgivings before, but when the
moment of action is come, the hour of misgivings is passed. It is often not possible to
go backward from a course which has been
adopted in war. A man must answer “Aye”
or “No” to the great questions which are
put, and by that decision he must be bound.”

”Gör inget idiotiskt bara. Då
kommer allt att gå bra!”
I stället för att svara ”Aye” or ”No” är det
vanligt att avvakta. En strategi jag själv är
lagd åt – att bestämma sig innebär ju en påtaglig risk att det blir fel. Det finns fördelar
med detta – som Churchill säger: ”There is,
therefore, wisdom in reserving one’s decision
as long as possible and until all the facts and
forces that will be potent at the moment are
revealed” – men man riskerar att förlora
möjligheten att själv fatta beslutet. En god
vän kommer från motsatta lägret. ”Japp!”
säger han kvickt, och jag undrar stillsamt,
kan det verkligen stämma? Eller –
”jajamensan, det gör jag!” om något som
fortfarande inte är gjort. Det gäller att nyttja sina styrkor och lära av sina svagheter.
Man kan fatta snabba och effektiva beslut
även med en försiktig och eftertänksam karaktär. Och omvänt kan man bli en lugn och
noggrann beslutsfattare även med kvicksilver i tanken.
Så hur kan man förbättra sin beslutsförmåga som ST-läkare? Första steget är att
lära sig tillräckligt mycket för att inte fatta uppenbart felaktiga beslut. En förståndig vän sa uppmuntrande inför min första
akutjour: ”Gör inget idiotiskt bara. Då kommer allt att gå bra!” Jag gjorde inget idiotiskt, allt gick bra och varje gång jag provar
något nytt tänker jag på hennes råd.

Nästa steg är att följa skomärket Nikes
råd: Just do it. Börja bestämma sig, se vad
man själv tycker och stämma av det mot
omvärlden. Målet är inte att samla in största mängden information, utan att filtrera
ut de få variabler som verkligen räknas ur
den stora massan. Det ser deGroot när han
jämför nybörjare och experter i schack i en
klassisk studie från 1965. Experterna lägger
inte märke till fler variabler på schackbrädet, och inte heller överväger de fler drag.
De sorterar däremot ut ett fåtal avgörande
faktorer, ser meningsfulla mönster och fattar bättre beslut. Det gäller bedömning av
dyspné och kollagenos-symtom likaväl som
av schackdrag.
Och där börjar steg tre, kalibreringen av
den egna kliniska kompassen – en livslång
process. Besluten får testas gentemot golden standard, vad en pålitlig och erfaren
kliniker med kunskap om området och den
senaste forskningen skulle fatta i en liknande situation. Följ upp hur det går, lev med
oron att det kan bli fel, stå för resultatet,
utvärdera, gå vidare och fatta bättre beslut
nästa gång.
Men de underlag vi har är ofta ofullständiga och otillfredsställande. Saknade eller
intetsägande PAD-svar, endast lätt förhöjda inflammationsprover (kanske en förkylning?), tvetydiga röntgensvar. Vad säger
Churchill? ”True genius resides in the capacity for evaluation of uncertain, hazardous
and conflicting information.”
En del beslut har tydliga rätt och fel som
står nedskrivna i PM och metaanalyser. Andra är upp till var och en att bedöma. Att
fatta beslut är att våga sig in på arenan och
riskera att misslyckas, utsätta sig för kritik
och tvingas lära sig nya saker.
Det manar till ödmjukhet och vidgar vyer.
Här har vi glädjen och utmaningen i den
kliniska vardagen.

Marit Stockfelt
ST-läkare Reumatologi/
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
marit.stockfelt@vgregion.se
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RUCh ska stärka Sveriges reumachefer · Emma Tuominen

RUCh ska stärka Sveriges
reumachefer
De flesta har säkert hört talas om RULe,
Reumatologins Utvecklingsprogram
för Ledarskap, som ägde rum i Svensk
Reumatologisk Förenings regi under
2015 och 2017. Under de två programmen fick trettiosex reumatologer från
hela landet fördjupa sig i teorier om
ledarskap och reflektera över sin egen
ledarroll. Nu har det i stället blivit dags
för RUCh, Reumatologins Utvecklingsprogram för Chefer.
– Efter RULe uppstod frågan om hur vi
kunde fortbilda och stödja Reumatologisveriges olika läkarchefer. Vi byggde vidare på samma koncept, det vill säga idén
förankras och supportas av SRF:s styrelse,
en programledning utses och programdeltagarnas chefer nominerar deltagare.
Det berättar Boel Mörck, en av programledarna och eldsjälen bakom både RULe
och RUCh.
Syftet med RULe var att uppmuntra reumatologer till att våga ta sig an chefsuppdrag,
medan RUCh riktar sig till personer som
redan innehar ett chefsuppdrag eller motsvarande.
Mentorer och adepter
Precis som RULe består RUCh av fyra moduler som är utspridda över ett år. Den första modulen äger rum i Göteborg i oktober,
den andra i Uppsala i januari, sedan kommer Malmö i maj och slutligen Stockholm
i november 2019. Däremot skiljer sig RUCh
från RULe genom att det är uppbyggt som
ett mentorsprogram. Det här innebär att
deltagarna består av tio nyblivna chefer,
vilka utgör adepterna i programmet, och
tio erfarna chefer, vilka utgör mentorerna.
Varje adept har inför programstarten parats
ihop med en mentor, och dessa två kommer
förutom under modulerna att träffas sex
gånger under året.
Varje modul i RUCh har ett tema som man
arbetar kring, till exempel är temat för den
första modulen ”Personligt ledarskap” och
”Vad är mentorskap?”. Man närmar sig frågorna genom korta teoriavsnitt, praktiska
övningar och samtal med inbjudna gäster.
– Vi fortsätter med tidigare prövade
och lyckade inslag från RULe, såsom ARL
– Action, Reflection, Learning – bokrecensioner och inbjudna gäster.
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Gerd-Marie Alenius, Boel Mörck och Catharina Wöhlecke-Haglund, när trion fungerade som programledare i RULe. Nu återkommer de i RUCh, Mörck och Wöhlecke-Haglund som programledare och Alenius som mentor.
Men det viktigaste är nog ändå interaktionen mellan mentor och adept och det nätverk av tjugo chefer som blir konsekvensen
av detta ettåriga program, säger Mörck.
Förutom Boel Mörck leds programmet av
Catharina Wöhlecke-Haglund, som i 25
års tid har tränat ledare och grupper från
olika organisationer i ledarskap, kommunikation, konflikthantering och coachning.
Wöhlecke-Haglund fungerade som en av
programledarna under både RULe 2015
och RULe 2017, och trivs med att coacha
reumatologer.
– Det är roligt och spännande! Dels har
programledningen ett stort engagemang,
vilket ger extra energi och kreativitet,
men det finns också en stor nyfikenhet
och lust att lära hos deltagarna.
Långsiktiga effekter för reumatologin
RUCh ska ge deltagarna verktygen till att
bli nyfikna och engagerade förändringsledare och få dem att känna att chefsrollen
är något positivt. Även om programmet har
utarbetats med tanke på de nya cheferna,
adepterna, hoppas Wöhlecke-Haglund
att även mentorerna ska upptäcka glädje i
lärandet och kanske bli utmanade själva.

– Precis som i RULe så syftar programmet till att stärka ledarskapet inom hela
fältet reumatologi. I förlängningen gör detta att specialiteten får mer synlighet och
kanske också ökad status. Med ett starkare
ledarskap kan man också påverka sin vardagsvärld bättre.
Också Boel Mörck är övertygad om att
RUCh tillsammans med de två tidigare RULe-programmen kommer att ha klart positiva effekter i många år framåt.
– För att kunna tillgodose och utveckla
vården för de reumatiskt sjuka i Sverige behöver vi ha kunniga och engagerade chefer.
Detta är en satsning som SRF är övertygad
om att kommer att vara en win–win för
både patienter och profession.
Just nu ser hon mycket fram emot den
första modulen – att återigen få bli delaktig
i en grupp med engagerade reumatologer
från hela landet och att få lägga grunden till
ett nationellt nätverk för chefer inom reumatologin.
– Detta ger mig energi, jag hoppas kunna
förmedla den!
Emma Tuominen

RUCh ska stärka Sveriges reumachefer · Emma Tuominen

RUCh
• Står för Reumatologins Utvecklingsprogram för Chefer.
• Är ett mentorsprogram för nyblivna chefer inom reumatologin.
• Ska skapa förutsättningar för ett utbyte av kunskap och erfarenheter samt
för att bygga upp ett chefsnätverk.
• Består av fyra moduler som sträcker sig över ett år.
• Är en del av SRF:s strategiska satsning på ledarskap. Läs mer i jubileumsboken ”SRF 70 år”, kapitlet ”Utveckling och ledarskap under 2000-talet”.

RUCh – mentorerna
Vilka är mentorerna som ska dela
med sig av sin erfarenhet under
RUCh? Det får du veta i de kommande ReumaBulletinerna, där vi
presenterar några mentorer åt gången genom att fråga om deras syn på
ledarskap.
Vi börjar redan nu med de erfarna cheferna Elisabet Lindqvist, Katarina
Almehed och Cecilia Carlens.
Om du vill bekanta dig närmare med alla
mentorer kan läsa mer om dem på www.
svenskreumatologi.se/utbildning/ruch/

1. Vad är bra ledarskap?
2. Hur skulle du beskriva ditt eget
ledarskap?
3. Vilka utmaningar finns för framtidens ledare inom reumatologin?
Elisabet Lindqvist
Tidigare verksamhetschef på
reumatologkliniken
vid Skånes Universitetssjukhus Lund–
Malmö
1. Bra ledarskap är att ledaren är engagerad, kunnig, rättvis och tydlig.
2. Jag skulle beskriva mitt ledarskap som
ett engagerat och samverkande ledarskap med fokus på patienterna.
3. Framtidens utmaningar blir att lyfta
behovet av sjukvård för patienter med
kroniska sjukdomar och vidareutveckla teamarbetet inom reumatologi där
rätt person träffar patienten vid rätt
tillfälle.

Katarina Almehed
Verksamhetschef
på reumatologkliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset
1. Bra ledarskap innefattar förmåga att
lyssna och vara tydlig i kommunikationen. För att nå uppsatta mål som
skall vara allmänt kända och förståeliga måste arbetsuppgifter fördelas eller
delegeras, men både befogenheter och
förtroende till medarbetarens förmåga
måste följa med.
2. ”Samförståndsledarskap”. Ett ganska
mjukt men ändå fast ledarskap där målet är att lyssna in och sedan få medarbetarna att se utmaningar och mål
ungefär som jag gör. Jag har ett ganska
lågt kontrollbehov och stort förtroende
för att medarbetarnas förmåga att lösa
uppgifter.
3. Att hänga med i den medicinska utvecklingen (förutse) och positionera
reumatologin för nya medicinska utmaningar och områden där vi kan bli
riktigt vassa, på sikt kan vi behöva släppa delar av reumatologin som utvecklas till mer ”mainstream” sjukvård. En
utmaning är att samarbeta på nya sätt
för att kunna erbjuda likvärdig vård
över hela landet till alla invånare som
behöver oss.
Cecilia Carlens
Patientområdeschef för Patientområde gastro,
hud och reuma på
Karolinska Universitetssjukhuset
1. Ett bra ledarskap är svårt att beskriva
i några korta meningar. Att vara ledare
kräver tålamod. Jag brukar också vända
på det och säga att man behöver mod
att tåla. Det gäller att lyssna och samtidigt vara tydlig i sin kommunikation.

Det är också viktigt att man som ledare
inte tror att man ska lösa alla utmaningar och problem själv utan att det är
medarbetarna eller de man leder som
för det mesta har de bästa lösningarna, men man kan förstås behöva hjälpa
dem att komma fram till lösningarna.
Det gäller att kunna delegera. Som ledare och chef behöver man också kunna fatta beslut, ibland i kontroversiella
frågor. Jag tycker också att en bra ledare inte får vara alltför konflikträdd eftersom man som ledare ofta behöver se
när konflikter finns och lösa konflikter.
2. Jag är nog ganska tydlig och rak i min
kommunikation. Att lyssna har jag blivit betydligt bättre på för varje år som
går. Jag har också lätt att uttrycka mina
synpunkter och fatta beslut, jag är ganska orädd. Jag har också blivit betydligt
bättre på att delegera och inte ”ha kontroll” på allting själv.
3. Det finns flera utmaningar för ledare/
chefer i framtidens sjukvård. En är att
våra organisationer tenderar att bli allt
mer komplexa matrisorganisationer.
På många sjukhus är inte längre reumatologen en egen klinik utan ingår
i ett större verksamhetsområde med
fler specialiteter vilket kan göra det
svårare att leda verksamheten och att
företräda reumatologins intressen. Andra utmaningar är att många ”yngre”
medarbetare, framförallt sjuksköterskor, men även andra yrkeskategorier,
inte väljer att stanna på en arbetsplats
utan vill vidare. Det påverkar kontinuiteten och möjligheterna att utveckla
verksamheten. En annan utmaning är
att ledningarna ofta fokuserar väldigt
mycket på produktion och ekonomin
trots att de lovar att kvalitet är det viktigaste. Det kan påverka möjligheterna
för forskning, utbildning och utveckling. Ytterligare en utmaning är att vi
arbetar i en politiskt styrd verksamhet
och att samhällets krav på snabba förändringar gör att vårdlandskapet och
därmed förutsättningarna att bedriva
vård kan förändras snabbt.
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ALMEDALEN 2018. VEM DRIVER KUNSKAPSUTVECKLINGEN I FRAMTIDENS VÅRD? · Eva Nordin

Vem driver kunskapsutvecklingen
i framtidens vård?
En ny modell för kunskapsstyrning
håller på att sjösättas i Sverige.
Men hur skapar man på bästa sätt en
organisation som effektivt inhämtar,
implementerar och sprider ny kunskap?
Frågan diskuterades på ett seminarium i Almedalen som arrangerades
av Svensk Reumatologisk Förening i
samarbete med Reumatikerförbundet.

S

amtliga regioner och landsting i Sverige har ställt sig bakom en ny nationell
modell för kunskapsstyrning. Målet
är att påskynda implementering av ny
kunskap, höja kvaliteten och öka jämlikheten i svensk hälsosjukvård.
– Vi har en sjukvård som medicinskt är i
internationell toppklass, men mycket återstår att göra när det gäller att möta patienters förväntningar och behov av en god och
jämlik vård. Och vi som arbetar i vården
vill, förutom att bota, även se till att skapa
en bättre livskvalitet för våra patienter och
ytterst förebygga sjukdom, säger Cecilia
Carlens, ordförande för Svensk Reumatologisk Förening.
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För åttonde året i rad bjöd SRF och RF in
publik och paneldeltagare till ett seminarium i Almedalen på Burmeisters bakficka.
Hur ser man på den nya kunskapsstyrningsmodellen? Är det en framgångsrik väg att gå
för att använda resurser på bästa sätt och se
till att befolkningen får vård efter behov?
Moderator för diskussionen var Boel
Mörck, reumatolog och områdeschef vid
Sahlgrenska universitetssjukhuset.

”Befolkningen accepterar inte
längre olika vård i landet”
Förebygga detaljstyrning
Det råder ingen brist på kunskapsunderlag i
Sverige. I en genomgång pekade Vårdanalys
på att svenska myndigheter har tagit fram
över 600 dokument som rör kunskapsstyrning. Därutöver producerar även landets
21 landsting och regioner egna kunskapsunderlag. Det leder till en splittrad kunskapsstyrning och resultatet är att patienter
möter en hälso- och sjukvård med ojämna
villkor och skillnader i vård och hälsa.

– Vi lever i en helt annan värld än då
landstingen bildades på 1800-talet. Befolkningen accepterar inte längre olika vård i
landet och vi har idag effektiva verktyg för
att upptäcka orättfärdiga skillnader. Jag
tror att den nya kunskapsorganisationen
kommer att kunna möta de problem och
utmaningar som finns i dag. Jag känner mig
hoppfull, säger Dag Larsson, landstingsråd (S), Stockholms läns landsting samt
ordförande för sjukvårdsdelegationen på
Sveriges kommuner och landsting, SKL.
Om ingenting görs kommer staten att
behöva gå in och detaljstyra för att minska
de oacceptabla skillnader som finns i hälsooch sjukvården, menade han.
– Det vill vi förebygga. Vi vill inte gå den
väg som Norge har valt med ett förstatligande av sjukvården. Där har tillgängligheten
snarare försämrats. Det är ett avskräckande
exempel som vi inte bör kopiera.
Den nya modellen i kan korthet
sammanfattas så här: Den består av cirka
18 nationella programområden (NPO).
Varje programområde har en nationell
programarbetsgrupp (NAG) med representanter från respektive sjukvårdsregion.
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Arbetsgruppen ska tillsammans identifiera
skillnader och kunskapsluckor och arbeta
för en mer sammanhållen kunskapsstyrning. De ska även följa upp utvecklingen
och bidra i arbetet med hur nationella kvalitetsregister bör utvecklas och användas.
Modellen består även av nationella
samverkansgrupper (NSG) som har till
uppdrag att leda och samordna landstingens och regionernas gemensamma arbete.
De nationella samverkansgrupperna är:
metoder för kunskapsstöd, kvalitetsregister, uppföljning och analys, forskning och
life science, patientsäkerhet och kvalitetsregister.
Till den nya organisationen hör även ett
nationellt kliniskt kunskapsstöd som samverkar med landsting och regioner genom
Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning (NSK), nationella programområden (NPO) och samverkansgrupper,
regionala cancercentrum, Socialstyrelsen
och andra myndigheter. Referensgruppen
består av representanter för landets sex
sjukvårdsregioner. Målet är att varje
patient ska få bästa möjliga vård utifrån
bästa tillgängliga kunskap.
– Jag tror mycket på den här modellen
och en ny form av samverkan. Vi har 21
landsting och vi behöver hjälpas åt om vi
ska lyckas hänga med i utvecklingen.
Jag ser det som nödvändigt att vi har en
nationell samverkansorganisation mellan
de olika aktörerna på nationell, regional
och lokal nivå. Och jag är övertygad om
att den nya modellen kommer att bidra till
en mer jämlik vård, säger Ann-Sofi Lodin,
regiondirektör i Västra Götalandsregionen.
Lotta Håkansson, ordförande för Reumatikerförbundet, välkomnar även hon en
bättre samordning.
– Vi har väl mer eller mindre givit upp
hoppet att det ska bli färre än 21 landsting
och då krävs en mycket bättre samordning
mellan de 21 huvudmännen, än vad vi har
idag.
Reumatologi ett eget programområde
Svensk Reumatologisk Förening har dock
riktat kritik mot den nya modellen och
indelningen av programområden. Skälet är
att reumatologi ska ingå i programområdet
för rörelseorganens sjukdomar tillsammans
med ortopedi och handkirurgi.
– Det här är inget bra förslag. I takt med
utvecklingen av nya moderna biologiska
läkemedel behöver patienter med reumatiska sjukdomar inte längre tas om hand
av ortopeder. Varför vi ska arbeta tillsammans i ett gemensamt programområde när
det inte längre finns naturliga kopplingar är för oss svårt att förstå, säger Cecilia
Carlens.
SRF föreslår nu att reumatologi ska vara
ett eget programområde.

”Det yttersta syftet är ju att vi
ska arbeta för att få en likhet
i behandling och kvalitet över
landet”
Dag Larsson plockade upp bollen och
menade att inget är skrivet i sten:
– Vi är villiga att föra en dialog och vi är
beredda att tänka om. Det yttersta syftet
är ju att vi ska arbeta för att få en likhet i
behandling och kvalitet över landet.
Cecilia Carlens hissade även ett varningens
flagg för att Sverige ska få en ny resurskrävande byråkratisk modell med en tung
administrativ överbyggnad.
– Modellen ska vara tvärprofessionell
och jag är orolig över att vi inte ska klara
av att hantera alla dimensioner och hinna
träffa våra patienter. Vi är cirka 266
specialister i landet som ska ta hand om
cirka 200 000 patienter med inflammatoriska sjukdomar. Antalet administratörer
inom offentlig sektor ökar flerfalt många
gånger mer än antalet sjukvårdspersonal.
Och administratörer utför ingen vård.

Ann-Sofi Lodin bekräftade oron, men
menade samtidigt att en ny modell behövs.
– Varje sjukvårdsregion har varit van vid
att bestämma och göra lite som de själva
vill. Tanken är ju nu att vi ska få en mer
sammanhållen kunskaps- och styrningsmodell som gagnar både vårdens anställda
och patienterna.
Heidi Stensmyren, ordförande för Läkarförbundet, välkomnar ett nationellt grepp
om kunskapsstyrningen.
– Det är inte rimligt att geografisk ort
ska avgöra om du får tillgång till vacciner
eller erbjudande om att delta i ett screeningprogram. Vi kan inte ha dessa olikheter.
När det gäller exempelvis läkemedel ställs
många landsting inför stora utmaningar när
det gäller dyra läkemedel. Här behöver ett
gemensamt statligt ansvar tas.
Heidi Stensmyren lyfte även fram SRFs
uppdateringar av riktlinjer och rekommendationer och vill gärna se att den nya
modellen förvaltar specialistföreningarnas
arbete.
– När de nationella riktlinjerna är klara
är de redan gamla. Och då ska de uppdateras. SRF uppdaterar dem årligen och det är
oerhört viktigt att vi inte har ett stort och
klumpigt system, det måste vara habilt.
Ann-Sofi Lodin ser ingen motsättning
mellan den nya modellen och hur kunskapsarbeten bedrivs idag.
– Vi kan docka in fungerande system och
ta vara på den kunskap som finns. Nu bygger vi en stabil struktur för hela Sverige där
självklart patientperspektivet ska vara med.
Ett annat orosmoln är hanteringen av de
nationella kvalitetsregistren. Cecilia Carlens uttryckte en osäkerhet kring hanteringen av kvalitetsregistren i den nya modellen.
– Ansvaret flyttas till de nationella programområdena, men det är ju professionerna som bör ha ansvaret och vara ägare
av kvalitetsregistren. Om det ansvaret tas
bort finns en stor risk att kvalitetsregistren
urvattnas och dör. Den utvecklingen vill vi
till varje pris förhindra.
Heidi Stensmyren höll med:
– Delägarskap är så viktigt. Gör inte guldgruvan till ett stenbrott.
Avslutningsvis hoppades Cecilia Carlens
att framtidens kunskapsutveckling kommer att drivas av personer med rätt kompetens inom respektive område.
– Här ingår självklart även patienterna.
Nu hoppas jag att vi som arbetar i vården
får en central roll i den nya modellen för
kunskapsstyrning och att vår kunskap och
kompetens tas till vara.

Eva Nordin
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Reumatologin blir ett eget NPO
(Nationellt Programområde)!
Ett mycket viktigt beslut har fattats.
Efter ett stort engagemang av många
och en kamp för svensk reumatologis
bästa har vi nått en betydelsefull
framgång i den nya nationella organisationen för kunskapsstyrnings,
i det att Reumatologin nu har brutits
ur NPO Rörelseorganens sjukdomar.
Denna nya organisation ska gälla
från och med 2019 och kommer att
leda oss in i framtidens vård i Sverige.
I den preliminära NPO-indelningen,
som lanserades i början av året, hamnade Reumatologin tillsammans med
Ortopedin och Handkirurgin vilket
inte var lyckat eftersom vi har olika
fokus och intressen, med olika typer av
patientutredningar, behandlingsprinciper, och inte många gemensamma
intresseområden, särskilt nu när reuma-patienter allt mer sällan behöver
reuma-specialiserad ortopedisk eller
handkirurgisk intervention.

V

i inom svensk reumatologi påbörjade våra protester mot den dysfunktionella indelningen redan
före jul förra året och under våren fortsatte
arbetet med allt fler kontakter med tjänstemän och beslutsfattare på olika nivåer. Vi uppvaktade våra lokala företrädare
för kunskapsorganisationen, Reumatikerförbundet tog upp frågan med sina kontakter, SRF skrev brev till ordföranden för
den nya kunskapsorganisationen, vi deltog
i en paneldebatt på Dagens Medicins seminarium om kunskapsstyrningen och vi
arrangerade seminarium i Almedalen där
vi diskuterade frågan. Efter sommaren har
protesterna tilltagit i styrka och argumenten vässats än mer. Samtidigt har ”Svensk
Reumatologi” mobiliserats på bred front,
dvs verksamhetschefer, reumatologiska
företrädare, Reumatikerförbundet och
Reumatikerförbundets distrikt runt om i
landet. Alla har tryckt på. Ni kanske också
läste intervjun med Ralph i senaste Dagens
Medicin förra veckan. Även akademin med
Sveriges reuma-professorer har varit engagerade i frågan som ju är mycket viktig eftersom avgörande beslut för svensk reumatologi kommer att fattas i dessa nationella
programområden framöver, såsom olika
ekonomiska prioriteringar, implementering
av vårdprogram och riktlinjer, nivåstrukturering (ska det bli rikssjukvård och var?),
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Skrivelsen kan läsas i sin helhet på SRFs
hemsida www.svenskreumatologi.se

utvecklingsstöd, nationella arbetsgrupper, behov av GAP-analyser och inte minst
kvalitetsregisterverksamhet och dess utveckling.
I det brev som inskickades i september
till den nationella besluts- och styrgruppen
för den nya kunskapsorganisationen
(se brevet på SRFs hemsida, www.
svenskreumatologi.se) betonades vikten
av att reumatologin verkligen får bilda ett
eget NPO. Detta betydelsefulla brev signerades av fyra personer: 1) SRFs ordförande
Cecilia Carlens med stöd från hela SRF
styrelse och alla verksamhetsföreträdare i
landet, 2) Reumatikerförbundets ordförande Lotta Håkansson med stöd av 50.000
medlemmar, 3) SRQ registerhållare Ralph
Nisell som representant för ett av de mest
välfungerande svenska kvalitetsregistren,
SRQ, 4) Akademin och landets reumatologi-professorer representerade av vetenskaplige sekreteraren i SRF, Per-Johan
Jakobsson.

Vår bedömning är att detta massiva tryck och våra tydliga argument blev
avgörande när beslut i frågan skulle fattas.
Tilläggas kan att de tre övriga nationella
programområden som också önskade
delning fick avslag.
Framtiden för svensk reumatologi ser
ljus ut. Nu kommer vi som följd av ett
eget NPO, få nationell hjälp att fortsätta
det arbete som påbörjats sedan många år
tillbaka, med utveckling av vårt kvalitetsregister, årliga uppdateringar av nationella
riktlinjer samt implementering av nya
behandlingsprinciper för en bra, rättvis
och jämlik reumatologisk vård av de som
drabbats av reumatisk sjukdom, och där
även fortsatt utveckling och forskning
fungerar på ett utmärkt sätt.

Cecilia Carlens
Ordförande SRF

Ralph Nisell
Registerhållare SRQ
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Cutting Edge Rheumatology
i Lund 24 maj 2018
I bästa majsolsken i den nya LUX-hörsalen i Lund, kunde en talrik publik
njuta av 7 föredrag i världsklass.
Programmet ger all heder åt organisatörerna Anders Bengtsson, Mattias
Collin och Carl Turesson. 6 av föreläsarna var (enligt de oskrivna statuterna) nya namn, den sjunde var Iain
McInnes, årets Kåre Berglund föreläsare. LUX hörsal lämpar sig särskilt väl
för denna typ av möten där diskussionen efter varje föredrag är essentiell.
Salen har ett utmärkt högtalarsystem
med mikrofoner inte bara för ordförande och talare utan också vid varannan bänkplats för åhörare. Tore Saxne
och jag kunde för andra gången som
”innocent bystanders” njuta av den
lyckade dagen. I de korta referaten
nedan försöker jag sammanfatta vad
talarna presenterade. För den som vill
fördjupa sig finns aktuella referenser
att tillgå
Eric Boilard, Quebec, Kanada: Trombocyter i nytt ljus.
2017 års Cutting Edge dag inleddes av John
Semple, som introducerade trombocyter
som immunologiskt aktiva celler. Årets förste föreläsare, Eric Boilard, Quebec, Kanada, fortsatte detta tema. Han introducerades av Petrus Linge med vilken han nyligen
publicerat en översikt (1). Med sin knappt
märkbara franska accent betonade han
hur megakariocyter bildar millimeterlånga
utskott, pseudopodier, från vilka pro-trombocyter knoppas av. Detta sker huvudsakligen men inte enbart i benmärgen.
De nybildade kärnlösa trombocyterna har
med sig transkriptionsfaktorer, mikro RNA,
messenger RNA och vad som i övrigt behövs för proteinsyntes. Varje megakariocyt
kan bilda ca. 5000 trombocyter. Dessutom
utsöndrar megakariocyter huvuddelen av i
blodet cirkulerande mikropartiklar, även
kallade ”extracellulära vesikler” , EV.
Trombocyter bildas främst i benmärgen genom avknoppning från megakariocyter (Fig
2). De saknar visserligen cellkärna men har
ett rikligt innehåll av RNA och förmåga till
egen proteinsyntes. Normalt finns det mellan 140 000 och 400 000 trombocyter/ml
blod. De innehåller även organeller från
modercellen. På ytan uttrycker de MHC,
TLR, och Fc-gamma RIIA. Detta gör dem

16

ReumaBulletinen Nr 127 · 5/2018

Fig 1. Anders Bengtsson och Aladdin
Muhammad, Lund och Ken Smith
Cambridge, England.

Fig 3. Eric Boilard i talarstolen

Fig 2. Bildning av trombocyterna och deras interaktion med lymfocyter. Från ref. 1

känsliga för stimulering genom t.ex. mikroorganismer och immunkomplex De kan
interagera med immunsystemet både via
direkt cellkontakt med lymfocyter, men
framförallt genom utsläpp av extracellulära vesikler (EV). Dessa omfattar exosomer
och mikrovesikler, även kallade mikropartiklar (1). Majoriteten av blodets EV
kommer från trombocyter. De är laddade
med såväl miRNA som signalsubstanser.
En viktig egenskap är interaktion med
andra celler, t.ex. neutrofiler, endotelceller och lymfocyter. Halten av EV är ökad
vid malignitet, RA, SLE och andra tillstånd
och man kan förmoda att de aktivt deltar i
patogenesen (2). Vid SLE, till skillnad från
andra tillstånd, är IL-1 uttryckt i EV, vilket
kan vara en faktor som leder till ökad risk
för kardiovaskulära komplikationer (3).
Men det finns dessutom andra proinflammatoriska mediatorer i trombocyter vid
SLE, bl.a. tromboxan A2, S100A8/A9, och
DAMPs vilka kan verka pro-inflammato-

riskt. I musmodeller för SLE har man påvisat att megakariocyter visar ökat uttryck
av Il-1 och eicosanoider i EV och i eleganta
experiment på Boilards labb har man visat
att arachidonsyrederivatet 12-lipoxan genom omvandling till 12(S)-HETE hjälper
internaliseringen av EV och därmed dessas
information in i neutrofila blodkroppar och
aktiverar dem. Vid SLE innehåller blodet
immunkomplex med interferon alfa vilka
bidrar till aktivering av trombocyterna. När
trombocyter utsätts för immunkomplex
kan de även sekvestreras till nischer i lungor och CNS.
Trombocyterna och deras mikropartiklar bidrar till inflammation. De reagerar på
immunkomplex, och kan vara betydelsefulla komponenter i patogenesen till SLE
och andra sjukdomar med förekomst av
immunkomplex. Denna kunskap kan få terapeutisk betydelse vid behandling av t.ex.
renal lupus (5)
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Fig 4. Diana Karpman

Diana Karpman: Mikrovesikler, trombos
och inflammation
Robin Kahn introducerade barnläkaren och
immunologen Diana Karpman från Lund
som utvecklade ämnet om mikrovesikler,
MV. I ett arbete publicerat 2011 påvisade
Karpman förekomsten av mikropartiklar
utklädda med komplement hos barn med
Hemolytiskt Uremiskt Syndrom – HUS.
En utförlig översikt har nyligen publicerats
(6). Shiga toxin är den dominerande virulensfaktorn vid entero-hämorragisk E coli
infektion. Toxinet penetrerar röda blodproppar och orsakar hämolys. Toxinet förs
sedan via mikropartiklar till endotelceller,
vilket orsakar trombos och till njuren där
njurskada uppstår. EV är inblandade i alla
faser av Shiga toxin patogenesen (7).
Karpman framhöll den centrala betydelsen
av neutrofilernas interaktion med endotelceller vid patogenesen av vaskulit och utvecklade detaljer kring cell-cell kontakten
och cellernas MV. Exosomer och mikropartiklar är essentiella fysiologiska förmedlare
av information men bidrar även aktivt vid
trombos, vaskulit och annan patologi. EV
kan dessutom i framtiden bli biomarkörer
och användas som transportörer för farmaka.
Kininsystemet har 2 G-protein kopplade
receptorer: B2-receptorer uttrycks konstitutivt, medan B1-receptorer är inducerade.
MV kan överföra aktiverande kinin B1-receptorer från neutrofila celler till endotelceller vid HUS och vaskulit. En av mediatorerna är tissue factor. MV partiklar kan
även påvisas som biomarkörer i urinen hos
patienter med IgA nefrit. B1-receptorer på
glomerulära endotel celler är kemotaktiska för neutrofiler. Detta kan hämmas med
B1-receptor antagonister och C1 hämmare.
I de komplexa cell-cell interaktionerna
mellan neutrofiler och endotelceller fungerar EV som budbärare bl.a. med hjälp av
inducerade kinin receptorer. EV kan tjäna
som biomarkörer, och kan komma att användas som bärare av farmaka.

Fig 5. Exosomer, mikrovesikler och apoptos partiklar samt deras intracellulära ursprung.
MVB=multivesicular bodies, ILV= intraluminal vesicles. Från ref 7

Fig 6. Det komplexa kininsystemet

I den livliga diskussionen ville Sören
Jacobsson veta mer om hur passagen
genom basalmembranen går till; Iain
McInnes ville veta hur MV laddas före
exporten; Anders Bengtsson undrade
varför så få av alla smittade barn utvecklar
HUS; och Rolf Kahn frågade om riskerna
med att hämma en så central signalväg.
Således återstår många frågor att besvara
på detta intressanta område.
Virginia Byers Kraus: New views on
osteoarthritis pathogenesis.
Patrik Önnerfjord, en av Dick Heinegårds
seniora lärjungar, presenterade Virginia
Byers Kraus från USA. Trots att osteoartrit
(artros),OA, är den vanligaste ledsjukdomen har den betraktats som en samling
av orphan diseases. (8). Jag tycker inte att
beteckningen är särskilt lyckad, eftersom
de dominerande etiologiska faktorer vi har
identifierat, t.ex. övervikt, makrotrauma

Fig 7. Virginia Byers Kraus

och mikrotrauma inte alls är sällsynta.
Vid 2013 års möte talade Tonia Vincent,
Storbritannien, om OA. Hon och Virginia
Kraus har i trans-atlantisk harmoni enats
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om att definiera OA som resultatet av en
ond cirkel av mekaniskt inducerad steril
inflammation. I centrum står alltså obalans mellan en belastningsutlöst skada och
otillräcklig förmåga till reparation. Inflammation intar en framträdande plats i den
patologiska processen.
Avvikande ledmekanik, i obalans mellan
anabola och katabola processer, inflammation, förändrat mikrobiom, cellulära åldersförändringar, och försämrad sårläkning till
följd av mikro- och makrotrauma är aktuella som komponenter i patogenesen till OA.
Ny teknik öppnar för detaljerad inblick i
vävnaders sammansättning. En sådan är
laser capture microdissection (LCM), som
tillåter kartläggning av skilda anatomiska
områden med proteomics (8,9). Därvid
framkommer skillnader mellan brosk i
höfter och knän (10). Olika biomarkörer
visar korrelation med elastas och TGF-beta.
Broskkomponenternas
omsättningshastighet speglas av graden av de-amidering.
Omsättningshastigheten är kraftigt ökad
vid OA.
Kraus berörde även regenerering och
visade en film om regenerering av extremiteter hos reptiler. Denna fungerar bättre för bakbenen än för frambenen. Intresset för regenerering är förhoppningen att
man kan lära sig något om patogenes hos
homo. Där visade Kraus intressanta data
som tyder på att vissa extremitetsleder
har större lokal regenerationsförmåga och
även mindre risk att utveckla OA, fig 8. Ny
teknik genererar en tsunami av detaljerad
information om ledbroskets sammansättning. En viktig resistensfaktor mot OA är
den lokala regenerationsförmågan.
Veena Taneja: Impact of the gut microbiome on development of arthritis.
Kristofer Andreasson introducerade Veena
Taneja från Mayo kliniken som har etablerat en kollagen II artrit hos humaniserade
DR4DQ8 möss. (11). Denna musmodell liknar RA bl.a. genom ökad mottaglighet hos
honor och har dysbios i tarmen. Denna är
mer framträdande hos mera artritkänsliga
0401* än hos mera resistenta 0401* möss.
Tanejas hypotes är att brist på skyddande tarmbakterier hos genetiskt mottagliga
individer orsakar RA och även bidrar till
otillfredsställande
behandlingsresultat.
Hon har liksom andra funnit en minskad
mångfald i tarmens mikrobiom vid RA
som bl.a. drabbar Prevotella arten. I eleganta experiemnt visar hon att en nyligen beskriven P. Histicola i motsats till P. Melanogenica vid peroral tillförsel skyddar möss
mot kollagenartrit såväl profylaktiskt som
terapeutiskt. Pro-inflammatoriska cytokiner minskar och Il-10 ökar liksom Treg celler hos behandlade mössen (12). Ett företag
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Fig 8. Regeneration och OA i olika leder

Fig 10. Evelo företaget

har grundats på basen av detta arbete med
avsikten att utveckla Prevotella histicola
som profylax och terapi mot RA, fig 10.
Det återstår att se om dessa intressanta
experimentella resultat kan reproduceras hos homo. Taneja visade även resultat
med tarmbakterier som visat ökad förekomst vid RA. Två sådana, Collinsella och
E lenta ökade mottagligheten för artrit hos
mössen.
I diskussionen påpekades att faeces analys inte ger en rättvisande bild av mikrobiomet. Man borde helst samla prov från
mer proximala tarmavsnitt än rektum. Den
Prevontella histicola stam som använts
av Mayo forskarna isolerades från biopsi i övre tarmen. Det hade varit bättre att
undersöka material från denna del av tarmen. Mikrobiomet fortsätter att fascinera
även om resultaten av probiotika försök
hos människa har varit blandade. Det finns

Fig 9 Veena Taneja

plats för metodologisk utveckling. En del av
mikrobiomet som ännu är så gott som outforskat rör virus.
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Fig 11. Iain McInnes

Iain McInnes: Immunopathogenesis of
rheumatoid arthritis.
Carl Turesson introducerade årets Kåre
Berglund föreläsare, den välkände nye
presidenten för EULAR, Iain McInnes,
Glasgow. På sedvanligt skotskt kultiverat
och underhållande sätt började Iain med
att beröra Joseph Baron Lister, som var
professor i kirurgi på hans då nya sjukhus i Glasgow 1860-69. Man hade 1851 fått
en ny kirurgisk klinik och förväntat att
dödligheten i postoperativ sepsis skulle
sjunka. Så blev emellertid inte fallet förrän Lister där införde aseptiken i kirurgin,
varmed dödligheten för posttraumatiska
amputationer sjönk från 45% till 15%.
Det kan nämnas att Lister initialt trodde
att det var damm, inte levande organismer, som orsakade sepsis, men som kunnig
mikroskopist anammade han snabbt Pasteurs upptäckt.
Inför EULAR kongressen publicerade The
Lancet en ledare med rubriken ”A platinum age of rheumatology” som hänvisade till 2 artiklar i samma nummer där de
senaste decenniernas monumentala framsteg beskrivs (13). Iain konstaterade dock
med citerande av Smolens och Aletahas
översikt från 2015 (14) att vi har långt kvar
till målet att uppnå ”treat to target” för alla
patienter med RA. Sjukdomen kan som
bekant indelas i olika faser från A till E,
där A står för genetiskt mottaglig individ
men ännu utan påvisbar autoimmunitet
eller cytokinförändring, B har autoantikroppar och ökade cirkulerande cytokiner, C är ”unclassifyable arthritis”, D är
debuterande ännu icke erosiv RA, och E
etablerad kronisk sjukdom. Målsättningen
är att förhindra eller stoppa sjukdomen i
dess tidigaste skede.
Sjukdomsdebuten som förvandlar relativt
cell-fattig synovial vävnad till proliferativ
inflammatorisk aggressiv synovit är fortfarande tämligen gåtfull (15) trots att man

Fig 12. RA patogenes. Från ref 16.

identifierat rökning, exponering för miljögifter och dysbios som riskfaktorer. Även
om detaljer i de olika sjukdomsfaserna är
väl beskrivna (fig. 12) är det oklart varför
processen inte läker ut. Tydligen driver
vävnadsskadan som sådan processen vidare.
McInnes berörde epigenetik och erinrade
om att microRNA 155 är uppreglerat i RA
synovia (17). miR 155 minskar uttrycket
av inflammationshämmande faktorer, och
kan därmed bidra till kronicitet och även
vara ett möjligt mål för terapi. Ett annat
äldre fynd är att miR 34a* som förmedlar
resistens mot apoptos är minskat vid RA.
(18).
Slutligen berörde Iain en enendogen metabolit, itaconate, som studeras i Luke
O’Neils laboratorium i Dublin. Itaconate

uttrycks i makrofager efter stimulering
med LPS och har nu visats vara en agonist
för transkriptionsfaktorn Nrf2 som genererar glutation, en dominerande antioxidant. Dessutom aktiveras gener med immundämpande funktion. Derivatet 4-octyl
itaconate penetrerar cell membranet och
har samma effekt som itaconate. Detta kan
bli en helt ny antiinflammatorisk produkt
för behandling av autoimmuna tillstånd
(19). Iain McInnes förmedlade en intressant inblick i relevant grundforskning som
visar på nya regulatorer av inflammation
och dess hämning, vilka kan bli angreppspunkter för nya farmaka. De angivna
referenserna 17-19 rekommenderas för
den nyfikne läsaren.
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Fig 13. Ken Smith

Ken Smith: Genome wide association
studies in ANCA-associated vasculitis:
evidence for a disease classification based on autoantibody specificity?
Aladdin Muhammad introducerade Ken
Smith från Cambridge, Storbritannien,
som talade om sina omfattande genetiska
studier av vaskulitsjukdomar och deras
relation till klinik och autoantikroppar.
Smith hänvisade inledningsvis till den
viktiga GWAS studien publicerad 2012 av
AAV som, baserad på 1233 patienter och
5884 kontroller, påvisade distinkt genetik för GPA (Wegener¨s) respektive MPA,
och även fann att skillnaderna korrelerade
bättre med specificiteten av ANCA än med
klinik (20). Dessa fynd har senare utvidgats och till fullo bekräftats. I Cambridge
har man nu 2200 fall och 6800 kontroller.
De kliniska komponenterna för GPA är
som bekant granulom i övre luftvägar,
kavernösa och hämorragiska lungparenkym förändringar och nekrotiserande glomerulonefrit. MPA utmärkes av
nekrotiserande glomerulonefrit men saknar granulom. Vid GPA ser man anti PR3
hos 85 % och anti MPO hos 15 %. Vid MPA
finns anti PR3 hos 35 % och anti MPO hos
65 % av patienterna. GPA är associerat
med HLA DP medan MPA är associerat
med HLA DQ. Detaljanalys av HLA-DPB1
visade att DPB1*0401 förmedlade mottaglighet medan DPB1*0101 ch DPB1*0301gav resistens mot vaskulit, fig 14.
Genetiken visar även klart att Chapel Hill
indelningen av AAV måste revideras beträffande EGPA, som Smith gärna vill kalla
med det kortare gamla namnet ChurgStrauss, och därmed hedra Lotte Strauss
(1913-1985) som beskrev sjukdomen från
Mount Sinai Hospital i New York. Genetiken för detta tillstånd har likheter med
den för astma och gynnar polarisering
mot TH 2 aktivitet och eosinofili. EGPA
har inget samband med ANCA och bör
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Fig. 14. HLA-DPB1och antiPR3.

sorteras bort från AAV klassificeringen.
En viktig information var att autoantikroppar vid AAV har gott diagnostiskt
värde, men inte är prognostiska. Smith
berörde slutligenen ett för mig nytt begrepp, ”T cell exhaustion” som innebär att
effektor T celler trots god tillgång på syre
minskar glykosupptag och kapacitet att
svara på antigen stimulering. Fenomenet
kan ha betydelse vid kronisk autoimmun
sjukdom och korrigerande terapi kan bli
ett framtida mål (21).
Detta instruktiva föredrag illustrerade
väl hur systematisk kartläggning av klinik,
genom och autoantikroppar i samverkan
genererar kliniskt meningsfull information om differentiering och patogenes vid
sällsynta sjukdomar.
Wan-Fai Ng: Developments in the
understanding andmanagement
of
primary Sjögren’s syndrome.
Thomas Mandl introducerade denne lärde
professor från Newcastle, Storbritannien.
Jag hade förmånen samtala med Ng före
mötet, lära mig uttala hans efternamn och
upptäcka att han härstammar från Hongkong och att han på egen hand upptäckt
två av Lunds pärlor, botaniska trädgården
och Skissernas museum under eftermiddagstimmarna dagen före mötet.
Ng presenterade en omfattande lista över
genomförda och pågående läkemedelsprövningar vid primärt Sjögren’s syndrom,
pSS. Med undantag för anti-CD 40 (23)
har hittills alla studier utfallit negativt.
Studierna baseras på identifierade mål i
den inflammatoriska processen vid pSS,

Fig. 15. Wan-Fei Ng

vilka borde vara relevanta, fig. 16.
En studie visar att ett antal markörer för
B-cells aktivitet är uppreglerade (24),
men trots detta utföll en prövning av rituximab negativt (24). Ng ifrågasatte därför
om farmaka med effekt på inflammation
och sjukdomsaktivitet vid pSS skulle bli
effektiva mot det dominerande subjektiva
problemet för patienterna.
I stället övergick Ng till att diskutera
icke farmakologisk behandling av ”fatigue”, den plågsamma tröttheten/utmattningen som är det vanligaste symtomet
när patienter söker läkarvård. Tröttheten korrelerar överraskande nog inte med
sjukdomsaktiviteten mätt med inflammationsmarkörer.
Genomkartläggning
har inte kunnat påvisa skillnader mellan
patienter med hög respektive låg grad av
trötthet. Det kan emellertid finnas epigenetiska skillnader.
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Fig. 16. Aktuella kontrollerade läkemedelsprövningar vid pSS

Sömnstörnngar är vanliga vid pSS (25). I
omfattande ännu opublicerade studier har
hans grupp funnit samband enbart med två
av sjukdomsyttringarna: dålig sömn och i
viss mån smärta. Icke farmakologisk terapi,
inklusive kognitiv beteende funktion visar
lovande resultat i Storbritannien (26). Sjögren’s syndromfortsätter att gäcka forskningen i fråga om att förklara och finna bot
mot den invalidiserande tröttheten som är
den vanligaste orsaken till att patienter söker vård. Men talrika terapiansatser pågår.
Icke farmakologisk terapi visar lovande
resultat

Slutord
Carl Turesson kunde som nöjd representant för trion Bengtsson-Collin-Turesson
avsluta mötet och tacka sponsorerna Kåre
Berglunds föreläsningsfond, Abbvie, Pfizer
samt auditoriet och föreläsarna för livligt
deltagande. Salen var välfylld men hade
kunnat svälja ännu fler deltagare. De väl
kvalificerade presentatörerna kunde glädja
sig över att alla föredragen stimulerade talrika frågor. Man hoppas på god uppslutning
även nästa år i majfagra Lund.
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Fig. 17. Carl Turesson

Fig. 18. Föreläsarna bjuds på lite kultur före mötet
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SCR 2018 i Helsingfors
I år hade turen kommit till Finland att
stå värd för Scandinavian Congress
of Rheumatology (SCR). Kongressen,
som genomförs vartannat år, går runt
mellan de nordiska länderna och år
2018 var det drygt 500 namn på deltagarlistan. De kom från 23 länder och
samlades i Helsingfors för att under
fyra dagar vara med om ett fullspäckat
program.

F

örsta dagen inleddes med ett
pre-symposium
om
systemiska
bindvävssjukdomar med fokus på
systemisk skleros (SSc).
– Vi vet alla att det finns gott om utmaningar när man ska handlägga dessa patienter, konstaterade dr Roger Hesselstrand,
Sverige.
Hur man ställer rätt diagnos
År 2013 kom nya klassifikationskriterier
för SSc, där ett antal symptom ger en viss
poäng vardera. 9 poäng, eller mer, klassificeras som systemisk skleros.
Har denna, något bredare, definition
inneburit att det uppstått en epidemi av
sjukdomen? Roger förklarade att han inte
ansåg det. I en översikt av epidemiologiska
data från ett flertal länder, pekade han ut
Sverige.
– Före 2013 uppgick antalet patienter till
235 per en miljon invånare, efter 2013 steg
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det antalet till 305, påpekade Roger som
fortsatte med en fallbeskrivning.
En 55-årig kvinna, före detta rökare, hade
8 år tidigare konsulterat en reumatolog.
Hon hade Raynauds fenomen, led av trötthet, torra ögon och mun, uppsvällda fingrar,
telangiectasia, sår och centromeriska antikroppar. Diagnosen blev primärt Sjögrens
syndrom.
– Lägg märke till att kvinnan inte hade
någon fibros! Troligen hade reumatologen
under sin utbildning fått lära sig att det
måste förkomma fibros vid SSc, fortsatte
Roger.
Kvinnan fick senare pulmonell arteriell
hypertension (PAH). Med hjälp av kriterierna från 2013, kunde Roger på ett övertygande sätt visa att hon hade SSc.
– Konsekvenserna av den tidigare felaktiga diagnosen blev att hon hade det svårt
under 8 år, och inte fick screening för PAH.
Hon hade andnöd det sista året, och först
därefter fick hon – sent – sin PAH-diagnos.
Ett år senare genomgick kvinnan en lungtransplantation, som avlöpte väl.
Kapilläroskopi rekommenderas för alla
patienter som utreds för SSc, sa Roger och
fortsatte:
– För att bli välbekant med de kliniska
tecknen – undersök så många SSc-patienter
som möjligt. Se till att ha tillgång till immunologiskt laboratorium som kan analysera
centromeriska, RNA polymeras III och

topoisomeras I antikroppar. Utrustning och
kunskap om användning av kapillärskopi är
viktigt, och också tillgång till thoraxradiolog för utvärdering av HRCT. Man behöver
även tillgång till högersidig hjärtkateterisering för att utreda PAH, summerade han.
Läkemedelsstudier
Den andra utmaningen är att behandla
SSc – samtliga terapier har ganska dålig
effektivitet. Roger visade några studier.
– ESOS – som inte var randomiserad –
jämförde behandling utan immunosuppression med metotrexat, cyklofosmamid
och mykofenolatmofetil. Man fann ingen
signifikant skillnad i mortalitet, men en
något förkortad överlevnad för de som
inte behandlades med immunosuppressiva
läkemedel.
Studien ASTIS jämförde autolog hematopoetisk stamcellstransplantation med
intravenös cyklofosmamid.
– Den visade en överlevnadsfördel för
dem som fick transplantation. Men studien
faSScinate på tocilizumab mot placebo var
negativ, konstaterade han.
Roger visade en förteckning med ett antal
nya lovande läkemedel.
– Vi vet inte deras plats ännu, men jag tror
att några av dem i en snar framtid kommer
att visa sig vara användbara, sa han.
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Raynaud sänker patientens livskvalitet
Den tredje och sista utmaningen kretsade
kring behandlingen av Raynauds syndrom
och sårbildning – där det finns många nya
läkemedel. Roger uppmanade alla att inte
glömma bort de icke-farmakologiska alternativen.
– Försök förmå patienten att sluta röka.
Sedan finns det olika värmebehandlingar.
Kom ihåg att ge information om bl.a. hudvård. Att sköta om såren är också väldigt
viktigt – här har en sjuksköterska, intresserad
av sårvård, stor betydelse.
Det finns många farmakologiska alternativ,
och han redogjorde för dessa.
– Kom ihåg att även om det finns vissa
biverkningar, så är för patienter med
Raynaud sjukdomen i sig det allra
viktigaste för dem – eftersom det sänker
deras livskvalitet, avslutade Roger,
Videokapilläroskopi ett viktigt verktyg
Dr Pinja Parmanne, Finland, berättade
om kapilläroskopi – undersökning av
kapillärerna i huden vid nagelbandet.
– Idag är flera yngre doktorer inte alltid
bekanta med tekniken, konstaterade hon.
I nagelbandet löper kapillärerna parallellt, och är därför lätta att räkna, fortsatte
Pinja och visade en bild från normal videokapilläroskopi. Där kan man se 8 kapillärer
per mm.
– Videokapilläroskopi rekommenderas
särskilt för kvinnliga patienter över 40 år
med nydebuterat Raynauds fenomen, sa
Pinja.
Hon visade bilder på sekundärt Raynaud
i tidigt stadium med blödning, aktivt
stadium och i sent stadium – då kroppen
försöker reparera skadan. Hon påpekade
också vikten av att man dokumenterar –
även det man ser med blotta ögat – så man
kan följa utvecklingen.
Pinja beskrev processen de arbetar efter
på Helsingfors Universitetssjukhus, där två
reumatologer utför videokapilläroskopi en
eftermiddag i veckan.
– Var och en av dem tar då 6 - 7 patienter.

Roger Hesselstrand, Sverige

En patient tar ungefär 30 minuter i anspråk.
En studie som inkluderade 66 patienter
med SSc, visade att försämrade kapillärmönster – konstaterade med kapilläroskopi
– var associerat med signifikant ökad risk
för perifer vaskulär sjukdom inom 12 - 24
månader.
– I en annan studie på 49 patienter med
SSc, och som behandlades med Iloprost,
jämfördes bilder tagna med videokapilläroskopi före och efter behandlingen. 6 av
de patienter som behandlats med cyklofosmamid uppvisade mönster som visade
en regression.
Hon sa också att flera fallstudier på
patienter med SSc och som fått autolog
stamcellstransplantation, uppvisade vid
videokapilläroskopi mönster som förändrats
från svårt patologiska till nästan normala.
– Det finns alltså hopp för dessa patienter,
summerade Pinja.
Adenosin bidrar till terapeutiska effekter
Nästa dag inleddes med en session med
uppdatering av syntetiska och biologiska
terapier. Förste föredragshållare var Prof
John Isaacs, Storbritannien, som talade om
metotrexat.
– Det är vårt förstahandsval vid RA.
Cirka 30 % av patienter med tidig RA
uppnår remission på monoterapi med
metotrexat. Enda nackdelen är att tolerabiliteten varierar mellan patienter, sa John.
Läkemedlet är billigt, tas en gång i veckan
och kan administreras oralt, subkutant eller
intramuskulärt. Det går även att kombinera
med många biologiska läkemedel.
Det är dock svårt att i laboratoriemiljö
studera metotrexats verkningsmekanismer.
Metotrexat inhiberar metabolism av folater, och inhiberar cellproliferation. Adenosin (en av byggstenarna i DNA-kedjan
och kärnan i de energibärande fosfatföreningarna i kroppen) medierar övergången från inflammation till läkning.
Adenosin kan bidra till de terapeutiska
effekterna av metotrexat, och även sulfasalazin.

Pinja Parmanne, Finland

Effektiviteten troligen multifaktorell
John fortsatte med synergin mellan
metotrexat och anti-TNF.
– Det förefaller som om metotrexat ökar
mängden anti-TNF, genom att minska
mängden anti-drug-antikroppar (ADA).
Men studien CONCERTO från 2018, visar
att även de patienter som inte har ADA har
nytta av metotrexat – så det kan inte vara
sanningen.
I studien testades en kombination av
adalimumab och metotrexat. En möjlig
mekanism som förklarar utfallet är att
metotrexat ökar transmembran TNF
uttryck för monocyter, och därigenom
preparerar svaret för adalimumab, berättade han.
– Den här mekanismen transponerar inte
till etanercept.
I sin summering konstaterade John att
troligaste verkningsmekanismen för metotrexat är att det sker en förstärkning av
signalvägen för adenosin – men att preparatets effektivitet troligen är multifaktoriell.
– Synergin med biologiska läkemedel förefaller också att vara multifaktoriell.
Han återkom till att metotrexat fungerar
väl för 30 % av patienter med RA.
– Det fungerar för fler än så – men väl hos
30 %. Så frågan är hur vi ska hitta just de
patienterna? Därför behöver vi forskning
på prediktorer för effektivitet, det
skulle kunna ge oss ett mer rationellt bruk
av metotrexat – och även kunna hjälpa oss
att hitta nya analoger, avslutade John.
Danska och norska data om switching
Kliniska erfarenheter av att switcha till en
biosimilar, löd rubriken för ett föredrag
av Prof Tore K. Kvien, Norge. Han inledde
den med att skilja på två frågor: Den första
handlade om att förskriva en biosimilar när
en ny behandling ska påbörjas, alternativt
förändras av medicinska skäl.
– Det är nog inte så kontroversiellt, trodde
Tore.

John Isaacs, Storbritannien
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Tore K. Kvien, Norge

Sakari Jokaranta, Finland

Anne Grete Semb, Norge

Den andra frågan är om patienter som
redan står på stabil behandling med en
originalprodukt kan switchas till en
billigare biosimilar.
– Det är mer kontroversiellt – när det
gäller effektivitet, säkerhet och immunogenicitet.
I Danmark switchades samtliga patienter med reumatiska, dermatologiska
och gastroenterologiska inflammatoriska sjukdomar från original-infliximab till
biosimilaren CT-P13 år 2015. Året därpå
switchades alla ur samma kategori, och
som stod på etanercept, till biosimilaren
SB4.
– Real-world data så här långt visar att
av 1621 patienter med artrit som switchades från etanercept till SB4, så switchade 7 % tillbaka till etanercept, och 6 %
startade en annan bDMARD. De som bytte
tillbaka hade inga distinkta kliniska eller
sjukdomsrelaterade karaktäristika när de
påbörjade SB4, berättade Tore.
Han fortsatte med studien NORSWITCH och resultaten från den extensionsstudie som genomförts av densamma.
– Den bekräftar resultaten från själva
huvudstudien – att en switch från originalinfliximab till CT-P13 inte leder till en ökad
andel av förvärrad sjukdom, allvarliga
händelser eller immunogenicitet i studiepopulationen.
Så de flesta data stöder alltså att
en switch från original bDMARD till
bsDMARD är säker.
– Kostnadsbesparingar är det huvudsakliga – kanske det enda – argumentet för
detta, tillsammans med det faktum att fler
får bättre tillgång till bra terapi.
Nocebo-effekten (motsatsen till placebo – negativa förväntningar hos en patient
förvärrar vederbörandes symptom) utgör
dock ett problem. Mer data behövs därför
om hur information kan höja acceptansen
och retention till läkemedlet, konstaterade
Tore.

Alla ”mabbar” är i princip immunogena
Vad är orsaken till skillnaden mellan
patienter när det gäller hur effektivt deras
läkemedel är? Prof Sakari Jokaranta, Finland, angav tre orsaker:
– Till att börja med har inte alla patienter
med samma diagnos exakt samma patogenes för sjukdomen. Det finns individuella
skillnader när det gäller läkemedlets metabolism – tid för elimination kan variera, och
sjukdomsaktiviteten i sig påverkar halveringstiden för läkemedlet.
Det tredje och sista skälet har med immunisering av läkemedlet att göra. Antidrug antikroppar (ADAs) kan blockera läkemedlets molekyler, och ADAs skyndar på
elimineringen av läkemedlet.
– Terapeutisk läkemedelsmonitorering
(TDM = man mäter koncentration av läkemedel i blod) kan hjälpa till att förstå varför
läkemedlet inte är effektivt för en viss
individ, och till att göra berättigade beslut
om behandlingen, slog Sakari fast.
Flera studier indikerar att serumnivåer
av de vanligaste anti-TNF läkemedlen korrelerar med behandlingens effektivitet.
– Alla ”mabbar” (mononuclear antibodies)
är i princip immunogena, eftersom de är
främmande för patientens immunsystem.
Neutraliserande antikroppar förhindrar
läkemedlet att binda till sitt mål, och alla
ADAs kan förstärka elimineringen av
läkemedlet. ADAs korrelerar med terapirespons vid RA.

användningen av TDM ökat – de flesta
pga. att sekundärt behandlingsalternativ
också fallerat. Standardproceduren är att
testa före dosökning och byte av biologiskt
läkemedel.
– Finska reumatologer har lärt sig att justera läkemedelsdosen för att möta målvärdet – procentsatsen för prover som ligger
inom målvärdet ökar.
För närvarande används testning vid alla
universitets- och centralsjukhus i Finland,
avslutade Sakari.
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Klinisk användning av TDM ökar i Finland
Sakari presenterade en studie som hade
funnit att anti-infliximab antikroppar hade
hittats hos 17 % av patienter på behandling
med läkemedlet.
– 95 % av de som hade mycket låga värden
(under 0,1 mikrogram/ml) hade antikroppar mot infliximab.
Ungefär 50 % av dessa patienter blir av
med sina ADAs efter en tid. Störst chans till
det har de som har låga nivåer av ADAs, och
lägst chans har de som har höga nivåer.
I Finland har därför den kliniska

Medvetenheten om risk för CVD vid RA
måste höjas
En av de parallella sessionerna handlade om
bördan av RA. Dr Anne Grete Semb, Norge,
talade om kardiovaskulär sjukdom och RA.
En studie från 2013 med 29,260 RA-patienter och 117,040 kontroller inkluderade
visade efter 12 års uppföljning att patienter med RA hade 38 % ökad risk för hjärtinfarkt, jämfört med kontrollerna. En
finsk studie visade dock att när det gäller
individer med tidig RA, och som stod på
behandling, inte hade någon ökad risk för
kardiovaskulär mortalitet – åtminstone
inte under den tidiga delen av sin sjukdom.
Hon fortsatte med att beskriva olika projekt där reumatologer arbetat tillsammans
med kardiologer. Ett av dessa – NOCAR –
konkluderade att kardiovaskulär undersökning och riskbedömning går att genomföra
i reumatologiska polikliniker.
– De fann också att läkemedel för att
förebygga kardiovaskulär sjukdom ofta är
indikerade – men inte så ofta initierade
– för patienter med inflammatoriska ledsjukdomar. Dessutom – när blodtrycksmedicin och lipidsänkande läkemedel väl
sätts in, så är det inte så många patienter
som uppnår målet för behandlingen.
I sin sammanfattning konstaterade
Anne Grete att förbättringar behövs
både när det gäller dokumentation av
övergripande riskfaktorer, samt att uppnå
rekommenderade mål för blodtrycksoch blodfettbehandling.
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Johan Askling, Sverige

Daniel Kastner, USA

– Det finns alltså utmaningar att ta tag i.
Men det allra viktigaste är att höja medvetandet om risken för kardiovaskulär sjukdom för RA-patienter!
Checkpoint inhibitorer
Malignitet och RA var professor Johan
Asklings, Stockholm, ämne.
– Orsakar RA cancer? Bästa sättet att
svara på det, är att titta på data från den
pre-biologiska eran. De visar en något förhöjd risk för hudcancer, inledde Johan.
Bland patienter som redan har cancer
– har då de med RA en sämre prognos?
Svaret på den frågan är, enligt Johan, nej.
Är DMARDs associerade med cancer?
Här blev hans svar inte lika rakt.
– Generellt är inte cancerbördan större
för patienter på DMARDs. För melanom, så
föreslår DANBIO-studien att det kan vara
så. Men en europeisk multiregister-studie
kan inte bekräfta detta, så frågan är alltså
öppen. Statistiskt är det mer troligt att man
får melanom av andra orsaker än RA och
anti-TNF.
Hur är det då med JAK-inhibitorer?
– De har inte funnits på marknaden så
länge, så data är mer begränsade. Så här
långt finns det inga signaler om att de generellt skulle ge cancer, fortsatte Johan.

Därmed hade han kommit till checkpoint
inhibitorer, som har blivit en framgång
inom onkologin.
– Idén med dem är att inhibera tumör-inducerad nedreglering av T-celler. Man försöker alltså få immunsystemet att bekämpa
cancern.
De läkemedel som finns i denna klass
består av CTLA4-inhibitor (ipilimumab)
och PD1- samt PD1 LI-inhibitorer (nivolumab, pembrolizumab, atezolizumab,
durvalumab och avelumab).
– De håller på att transformera onkologin – och det kommer att innebära att vi
får mer att göra, konstaterade Johan.
Ingen association mellan DMARDs och
utfall av checkpoint inhibitorer
För checkpoint inhibitorer är artrit är den
vanligast förekommande (5 - 25 %) allvarliga händelsen i de kliniska prövningar som
gjorts.
– Artrit – inte RA!
Hur ska man då behandla checkpoint
inhibitor-inducerad artrit? Han berättade
att artriten ofta svarar på NSAIDs, steroider och DMARDs.
– Men det är vanligt med återfall när man
sätter ut steroider. DMARDs används ofta.

Kan man ge checkpoint inhibitorer mot
cancer till en patient som redan har RA?
– Då är det inte ovanligt att patienten får
ett skov av RA, men förekomsten av andra
immun-medierade allvarliga händelser
är inte högre än normalt. Det finns ingen
association mellan behandling med
DMARD och utfall av behandlingen med
checkpoint inhibitorer.
Johan sammanfattade sin föreläsning med
ett antal kliniska budskap. Ett av dessa var
att risken för cancer inte ska avhålla från att
behandla en RA-patient. Han underströk
dock att det ännu inte finns några data om
risker över lång tid.
– När det gäller RA, DMARDs och cancer
är det viktigt att framhålla att mycket av det
vi idag vet inte hade varit möjligt utan våra
kliniska reumatologiregister. Så fortsätt att
registrera!
Framtiden går mot precisions-medicin
En annan session ägnades åt autoinflammatoriska syndrom. Dr Daniel Kastner, USA,
berättade om en patient med Familjär
Medelhavsfeber.
Han beskrev hur de arbetade med blodprov från hela familjen för att försöka hitta
genen som orsakade sjukdomen, och hur de
till slut lyckades.
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Kari Eklund, Finland

Solbritt Rantapää Dahlqvist, Sverige

– När vi hittade genen, var den fullständigt
okänd, berättade han.
Med detta som utgångspunkt, började de
forska på vilka mekanismer som låg bakom
periodiska febrar, och publicerade sina
resultat i en artikel i Cell 1999. Vid denna
tidpunkt fanns det ett stigande intresse för
det nativa immunsystemet.
– Vi började fundera på om det kanske var
molekyler från nativa immunsystemet som
var inblandade i autoinflammatoriska sjukdomar – och det visade sig vara så, fortsatte
Daniel.
Upptäckten att aktivering av NLRP3
inflammasomen är involverad i flera sjukdomar ledde till misstanken att IL-1 också
kunde vara involverad.
– Vi behandlade därför 18 patienter med
NOMID (kroniskt infantilt neurologiskt
hud- och ledsyndrom) med anakinra – och
det var som att slå på en strömbrytare!
De blev väldigt mycket bättre.
Daniel fortsatte med att beskriva andra
sjukdomar där IL-1 också är inblandad i
patogenesen.
Framtiden för ”autoinflammalogi” kommer att röra sig mot precisions-medicin,
ansåg han.
– Att genomiska data kommer att bli allmänt spridda kommer att bidra till det.
Vi kommer att få en bättre förståelse för
icke-kodande variationer. Men det krävs
basal immunologisk forskning – och
next-generation sequencing (NGS) diagnosmetoder, summerade Daniel.

Han underströk dock att sekvensering
av exom kan avslöja diagnosen hos ett
signifikant antal av patienter med okänd
familjär sjukdom, och illustrerade detta
med två exempel.
– Om en ny mutation upptäcks, behövs ett
klarläggande av sjukdomsmekanismen av
experter från många forskningsområden –
som genetik, immunologi, proteomik mm.
Nya genetiska sjukdomar erbjuder unika
insikter för vår förståelse av de immunologiska signalvägarna och deras sjukdomsmekanismer, konstaterade Kari.

Nya genetiska sjukdomar banar väg för
ökad förståelse
Med NGS kommer antalet genetiska sjukdomar att snabbt öka, sa professor Kari
Eklund, Finland.
– Patienter med genetiska sjukdomar
som inte har någon diagnos är extremt
utmanande – och kostsamt – att behandla,
påpekade han.
När en ny mutation är identifierad,
består utmaningen i att visa huruvida
mutationen orsakar sjukdom eller inte.
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RA börjar långt innan diagnos
Originellt nog, ägde öppningssessionen rum
sist under kongressens första dag. Professor
Solbritt Rantapää Dahlqvist, Sverige, höll
öppningsföreläsningen som handlade om
pre-klinisk RA.
Solbritt började med patogenesen för RA:
En pre-symptomatisk individ utvecklar
först RF och anti-CCP (ACPA) och drabbas
senare av artralgi. Nästa steg är odifferentierad artrit som leder till slutstationen RA.
– Det finns idag en definition från EULAR
för artralgi som misstänks leda till RA. Då
ingår anamnes och fysisk undersökning.
Detta ska göras av en reumatolog – när man
validerade processen fann man att sensitiviteten när en reumatolog utfört undersökningen var 84 %. Om en icke-reumatolog
utfört utvärderingen, var den 10 %, berättade Solbritt.
Hon beskrev den medicinska biobanken i
norra Sverige. Den består av 210,500 prov
från 131,000 individer. Med hjälp av dem
har man kunnat följa patienter med RA
bakåt i tiden.
– Vi har sett att tidpunkten för när ACPA
uppträder före diagnosen, så råder det stor
individuell variation.
En tidslinje med fynd från biobanken som
Solbritt presenterade sträckte sig 17,5 år
bakåt från diagnos. Faktorer som övervikt,
rökning och mikrobiomet visade sig mycket
tidigt – cirka 13 år före diagnos.
– Det handlar därefter inte bara om

Pia Elfving, Sverige

Christopher Sjöwall, Sverige

lungorna – man har hittat en förlorad
tolerans i mukosan. De flesta kliniska och
epidemiologiska studier stöder en koppling mellan RA och parodontit. Tandsjukdomen delar etiologiska faktorer med RA,
och miljöfaktorer som rökning. Patogener
från parodontit har alltså också de en betydelse, avslutade Solbritt.
Komorbiditeter hos SLE-patienter
En parallell session ägnade sig åt SLE. Dr
Pia Elfving talade om epidemiologin.
Hon redogjorde för de rådande klassifikationskriterierna (SLICC 2012), och underströk att de är uppdelade i kliniska och immunologiska kriterier – och att bägge dessa
måste uppfyllas. Pia berättade också att nya
kriterier kommer snart.
Jämfört med kaukasier, är det flera andra
grupper som i högre grad drabbas av SLE.
Störst är risken för afro-karibiska individer
(5 - 10 gånger).
– Det finns också en stor könsskillnad
– 90 % av SLE-patienter är kvinnor, som
oftast drabbas när de genomgår hormonella förändringar. SLE är mer vanligt
förekommande hos vuxna, men när barn
får sjukdomen är det framför allt också
kvinnor. En majoritet av barn med SLE
insjuknar under sina tonår, berättade Pia.
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Generellt gäller att SLE-patienter har en
kortare livslängd än bakgrundsbefolkningen. En studie från 1970 hade funnit att tidig
död var relaterad till sjukdomsaktivitet och
infektioner, och senare död var relaterad
till aterosklerotisk kärlsjukdom.
– Komorbiditeter hos dessa patienter behöver alltså stor uppmärksamhet – särskilt
viktigt är det med prevention för kardiovaskulär sjukdom, summerade Pia.

pådrivarna av sjukdomen är multifaktoriella, och olika sjukdomsmekanismer är
ofta av betydelse samtidigt. Serologi och
genetik kan associeras med specifika
organmanifestationer och sjukdomsmekanismer, summerade han.
– Så mitt budskap är: Välj ett – eller flera
– läkemedel till din SLE-patient som är
baserat på definierade målorgan och
relevanta sjukdomsmekanismer!

Välj läkemedel baserat på definierade
målorgan
Dr Christopher Sjöwall, Sverige fortsatte
med patogenesen för SLE. Han beskrev
etiologin som ”ett spektrum av autoimmunitet”.
– SLE är ett verkligt utmanande tillstånd,
präglat av stor heterogenitet. Det kan diskuteras om det verkligen är en sjukdom, sa han.
Flera manifestationer av SLE är inte inkluderade i klassifikationerna. Därför är
fenotypen viktig att slå fast – för att veta
vilket organ man ska behandla.
– Lupus nefrit, hemolytisk anemi,
autoimmun hepatit och artrit – det kan vara
en patient med SLE, fortsatte Christopher.
SLE är en heterogen sjukdom som drabbar genetiskt fördisponerade individer som
exponeras för miljöfaktorer. De patogena

AS drabbar patienten i genomsnitt 10
år tidigare än RA
Spondylartrit var föremål för en annan
session. Professor Désirée van der Heijde,
Nederländerna, inledde med att tala om
sjukdomsbördan vid axial SpA.
– Axial SpA drabbar unga manliga och
kvinnliga patienter i deras mest produktiva
år. Ofta är sjukdomen odiagnostiserad i åratal, sa hon.
Sjukdomsbördan är likvärdig för nr-axSpA och r-axSpA.
– Det är en signifikant minskning av
arbetsproduktivitet och livskvalitet redan
vid tidig sjukdom, och detta är relaterat till
sjukdomsaktivitet, fortsatte Désirée.
Den permanenta sjukfrånvaron för AS i
Nederländerna är 5 % under det första året.
Sedan ökar siffran – 13 % efter 5 år, 21 %

Désirée van der Heijde, Nederländerna

efter 10 år och 31 % efter 20 år.
– Den genomsnittliga kostnaden i
Nederländerna för en patient per år är 9,374
Euro. Det är lägre än för RA (14,906 Euro),
men livstidskostnaden för AS är högre än den
för RA – eftersom patienten med AS i genomsnitt drabbas tio år tidigare, jämfört med RA.
Att förbättra sjukdomsaktiviteten resulterar i förbättrad hälsorelaterad livskvalitet
och ökar arbetsproduktiviteten, tillade hon.
– Sjukdomen har en signifikant
socio-ekonomisk påverkan, konstaterade
Désirée avslutningsvis.
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Bördan av PsA likvärdig med RA
Hur vanligt är psoriasartrit (PsA)? Baserat på prevalensen i psoriasis, ligger den
mellan 200 och 600 per 100,000, sa Dr
Thorvardur Jon Love, Island.
– Baserar man siffran för PsA i generella
populationen istället, får man 133 per
100,000. Men vi vet att många är odiagnostiserade.
Men vi kan också se att det kan vara cirka
600 av 100.000 som bär en börda som är
associerad med PsA, fortsatte han.
Det är viktigt med tidig diagnos och
behandling. Därför uppmanade Thorvardur
reumatologer att vända sig till dermatologer.
– Man kanske kan screena på dermatologklinikerna? Det finns flera verktyg för screening tillgängliga.
Studien TICOPA visade att tät kontroll
förbättrar utfallet. I den genomförde man
en utvärdering av behandlingen var 4:e
vecka, istället för som normalt var 12:e.
– PsA lägger en börda på patienten likvärdig med den som en RA-patient upplever.
Om hudsjukdomen är mild, minskar dock
denna börda något, fortsatte Thorvardur.
PsA är även associerat med en substantiell
ekonomisk börda.
– Men vi behöver bättre data – siffror
som inkluderar kostnader för biologiska
läkemedel och indirekta kostnader.
PsA är troligen mer vanligt förekommande än vad vi hittills har trott, var
Thorvadurs sista budskap.

kontroversiella, motsägande resultat,
konstaterade hon.
Seronegativ RA är vanligare hos de som är
äldre vid diagnostillfället. De flesta studier
uppvisar bättre radiologiska utfall över lång
tid för seronegativa patienter.
– Det finns många utmaningar: Diagnos
av seronegativ RA kan ändras efter en lång
observationsperiod, och är svårare att
klassificera. Det finns en brist på data över
utfall över lång tid för seronegativ RA.
Att hitta den ”rätta diagnosen” för en
seropositiv patient är viktigt – så att följa
upp seronegativa patienter hjälper dig att
göra just det, konstaterade Kirsi.
Hennes konklusioner var att en större
kunskap om sjukdomen behövs.
– Men seronegativitet kan inte påstås vara
en mildare form av sjukdom!
Korta uppföljningsperioder är inte
tillräckligt för att utforska de verkliga
egenskaperna och sjukdomsförloppet för
seronegativ artrit – så långsiktiga
kliniska data är värdefulla för att bättre
förstå sjukdomsförloppet, var Kirsis sista
konklusion.

EULAR (2013), förklarade han.
Man genomförde en strukturerad granskning av journaler – även sjukhusjournaler
– för samtliga patienter diagnostiserade
med PMR mellan år 2000 och 2013 från två
vårdcentraler i Helsingborg. Informationen
som behövdes enligt de olika kriterierna
extraherades.
– Totalt fann vi 305 patienter med en
registrerad diagnos. Av dessa exkluderades 117 av olika skäl – felaktig registrering
var ett. Kvar blev 188 fall – 75 % kvinnor,
medianåldern var 75,6 år.
Att diagnosen i denna studie av patienter
med PMR, och som fått diagnosen på en
vårdcentral, kunde verifieras till 60 % var
studiens första konklusion.
– Detta understryker heterogeniteten
som finns bland PMR-patienter och
diagnostiska procedurer i primärvården.
Vi fann också att en modifierad version
av ACR/EULAR-kriterierna kan användas
för att identifiera patienter med en valid
PMR-diagnos, men de fångar inte upp alla
PMR-patienter, summerade Carl.

Seronegativ RA inte en mildare sjukdom
I årtionden har kliniska prövningar för
RA och kohorter inkluderat upp till 30 %
patienter med seronegativ RA. Man har
då lagt märke till att det finns skillnader.
Det berättade Dr Kirsi Palanen, Finland.
Hon presenterade ett antal studier som
undersökt om det finns någon skillnad i
behandlingssvar mellan seronegativa och
seropositiva patienter.
– Några skillnader föreligger, men också

Utvärdering av nya kriterier för PMR
Polymyalgia rheumatica (PMR) är ett
inflammatoriskt tillstånd som mestadels
drabbar äldre kvinnor, och som vanligtvis diagnostiseras i primärvården.
Ett antal klassificeringskriterier har
lagts fram, de senaste av ACR och
EULAR. De kriterierna utvecklades i en
kohort bestående av patienter rekryterade
från reumatologi-kliniker.
Detta berättade professor Carl Turesson,
Sverige, som presenterade en studie som
undersökt validiteten av PMR-diagnoser
utfärdade i primärvården. Studien hade
även validerat användandet av klassifikationskriterier för PMR i en retrospektiv
primärvårds-kohort.
– Tre uppsättningar kriterier utvärderades – Birds (1979), Healy (1984) samt ACR/

En ny modalitet för imaging
Under en session om ny teknik för imaging,
talade Simon Krabbe om fullkropps-MRI.
– Eftersom man undersöker hela kroppen,
blir upplösningen sämre, påpekade han.
Den första rapporten om fullkropps-MRI
vid RA, SpA och OA kom 2004 och han
visade bilder från den. Sedan fortsatte
Simon med bilder från 2008, för att
illustrera den ökning av bildkvaliteten
som skett.
– Mycket har hänt de senaste åren när
det gäller bildkvalitet!
Med hjälp av bilder tagna med tekniken på
RA och PsA, ville Simon illustrera att det
förefaller som att fullkropps-MRI medger
att man kan bedöma den inflammatoriska
bördan för patienten.
Vid vilka kliniska situationer kan då
tekniken vara användbar?

Thorvardur Jon Love, Island

Carl Turesson, Sverige

Simon Krabbe, Danmark
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– När man har en patient med PsA, och
som står på anti-inflammatorisk behandling och som har smärta – men inga svullna leder och normalt CRP. Då kan tekniken
prediktera huruvida patienten kommer att
ha fördel med att terapin eskaleras – eller
om det handlar om kronisk smärta som
behöver handläggas på ett annat sätt.
Även när man har patienter med odifferentierad artrit – här kan man klassificera dem till RA-liknande, SpA-liknande
eller PsA-liknande mönster för att guida
behandlingsalternativ i händelse av att
metotrexat misslyckas.
Simon var noga med att påpeka att det inte
finns några data som stöder dessa exempel.
– Fullkropps-MRI är en ny modalitet för
imaging som inte är klinisk rutin i daglig reumatologisk klinisk praktik – det är
främst ett forskningsverktyg. De flesta
studier som publicerats är beskrivande, och
kommer från single-center kohorter utan
någon jämförelse med komparator.
Han avslutade med att berätta om pågående försök att standardisera bedömning
av leder och enteser med fullkropps-MRI
genom att utveckla ett score-system –
OMERACT.

Tofacitinib och baricitinib
Dr Jon Lampa, Sverige, gav en uppdatering
om nya och kommande terapier för RA.
– De har blivit uppenbart att vi inte längre
bara ska fokusera på leder. Vi måste se
till att ge rätt behandling till rätt patient,
började Jon med att konstatera.
Han fortsatte med att trycka på att man
inte ska glömma bort den icke-farmakologiska behandlingen – fysioterapi, främja
fysisk aktivitet och ge livsstilsrekommendationer.
Därmed övergick Jon till att tala om
kommande farmakologiska terapier med
JAK-hämmare.
– Janus kinease utgör en familj, påpekade
han och började med tofacitinib som är en
JAK-1 och JAK-3-hämmare.
Tofacitinib har visat sig effektiv för
patienter som inte får adekvat respons
på metotrexat och biologiska läkemedel.
Preparatet är registrerat både i kombination med metotrexat eller som monoterapi.
– Det finns långtidsdata – 3 år – som visar
bibehållen effekt och konsekvent säkerhet.
Att tofacitinib behåller sin effekt inger tillförsikt, sa Jon.
Baricitinib är en JAK-1 och JAK-2-hämmare. Det har visat sig effektivt för samma patientgrupp som tofacitinib, och kan
användas i kombination med metotrexat

eller som monoterapi. Långtidsdata om
säkerhet är från 128 veckor, och säkerheten har visat sig vara god – det finns inga
nya signaler.
– Allmänt kan man säga om dessa att det
finns en ökad risk för herpes zoster-infektion med JAK-inhibitorer. Totalt löper
säkerhetsanalysen över 8,5 år, och inga
nya signaler har upptäckts. När det gäller
malignitet finns det ingen ökad risk enligt
en meta-analys – men uppföljningstiden
är kort. För allvarliga infektioner ser man
inte någon ökad risk.

Jon Lampa, Sverige
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Andra JAK-hämmare
Upadacitinib är JAK-1 selektiv, och har avslutat Fas III i kombination med metotrexat. Resultaten visar att runt 65 % av patienterna uppnådde ACR20.
– Säkerheten var likvärdig med de andra
JAK-inhibitorerna – dock såg man ett högre antal infektioner jämfört med placebo,
fortsatte Jon.
Filgotinib är också JAK-1 selektiv, och fas
III är pågående. Så här långt är säkerheten
betryggande, dock har man noterat en ökning av hemoglobin.
Peficitinib inhiberar JAK-1, JAK-2, TYK-2
(tyrosin kinase 2), samt selektiv för JAK-3.
Även här pågår fas III. Säkerheten är i linje
med andra JAK-hämmare.
Jon avslutade med att kort presentera
andra terapier som ligger i pipeline: BTK
(Bruton’s tyrosine kinase)-hämmare, dendritisk-cell medierad tolerans och stimulering av neuroimmuna signalvägar.
Att minska eller sätta ut biologiska
läkemedel
Om patienten är i stabil remission – vad ska
man göra då? Frågan ställdes av professor
Espen A. Haavardsholm, Norge.
– Man har tre val: Att fortsätta behandlingen, att reducera dosen – eller att stoppa behandlingen, konstaterade Espen.
Han förklarade att han skulle tala om att
sätta ut behandling. Varför ska man göra det?
– Behandling med biologiska DMARDs är
associerad med allvarliga händelser – som
inkluderar risk för infektioner. Dessutom
är behandlingen dyr, och patienten vill
själv ofta avsluta. Ytterligare ett skäl är att
det endast om man sätter ut behandlingen
som man kan skilja mellan om remissionen
enbart beror på att man undertrycker inflammation med hjälp av DMARDs – eller
om man har lyckats kurera patienten, förklarade Espen.
En Cochrane-analys har inkluderat 7 studier med 1,203 patienter, och fokuserat på
adalimumab och etanercept. Man undersökte hur det gick när man reducerade dos,

Espen A. Haavardsholm, Norge
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alternativt avbröt behandlingen.
– Man fann att deltagare som avslutade
anti-TNF hade högre median DAS28, och
större risk att behålla en låg sjukdomsaktivitet. Radiologiska och funktionella utfall
var sämre efter ha avbrutit behandlingen
med anti-TNF. Däremot fann man att dosreduktion av etanercept 50mg/vecka till
25 mg/vecka förföll vara lika effektivt som
standarddosen.
Ett gradvis tillbakadragande är att
föredra
Hur går det för de som får återfall efter att
ha satt ut sin behandling? Åtta artiklar har
studerat återinsättning av bDMARD.
– 41 - 91 % av patienterna kom i remission igen efter varierande tidsperioder – 3
- 12 månader. Det var ingen ökning av antal
allvarliga händelser – inklusive allergiska
reaktioner – som rapporterades efter återinsättningen, sa Espen.
Vilka patienter kan komma i fråga för
utsättning? Enligt Espen, tyder data från
de-eskaleringsstudier och registerresultat
att patienter med RA i bibehållen remission
är den bästa målgruppen för att studera läkemedelsminskning.
– Men patienter med låg sjukdomsaktivitet, men substantiell inflammatorisk
aktivitet, ska inte minska DMARDs.
Det verkar som ett gradvis tillbakadragande, med en initial dosminskningsfas,
är att föredra framför ett omedelbart
avbrott av både syntetiska och biologiska
DMARDs. Sedan är monitorering av stor
vikt – för att upptäcka återfall så tidigt
som möjligt.
– Att utbilda patienten är essentiellt –
specifikt om riskerna för återfall, och hur
ett sådant ska hanteras.
I sin summering sa Espen att biologiska
läkemedel kan sättas ut – med försiktighet.
– Ta hänsyn till typ av remission, sjukdomens duration, serologiska markörer – med
ACPA status och radiologiska markörer för
subklinisk inflammation.

Lars Kristensen, Danmark

Nya roller och ansvarsområden
Den sista föreläsaren i Helsingfors var Dr
Lars Kristensen, Danmark, som talade om
reumatologi år 2040.
– Framtiden ser ljus ut! Nu blir vår främsta utmaning att förhindra sjukdom, istället
för att koncentrera oss på om patienten är i
djup remission eller inte, inledde Lars.
Han berättade om två patientmöten han
själv varit med om – ett från början i sin
karriär, och ett nyligen. Dessa möten illustrerade den stora utveckling som skett i behandlingen av RA.
För att förstå vad som kommer i den nära
framtiden, behöver man bara lyssna vad
som diskuteras på kongresserna ,sa Lars.
– Det handlar om digitalisering, urbanisering, ”Silver-ekonomin”– dvs. att vi blir
allt äldre, hållbarhet och miljö samt ett ökat
fokus på hälsa i den generella befolkningen,
fortsatte han.
Lars visade en värdepyramid. I botten låg
medicinskt värde, med treat to target. Här
är användandet av datorer en nyckel till
framtiden, ansåg han.
– Ovanför hittar vi patientens värde – dvs.
”target to treat”. Här handlar det inte bara
om att följa guidelines – de utgör generaliserad medicin. Vi kommer att sträva mot
personaliserad medicin. Och vi bör fokusera på att skapa ett samhälleligt värde – som
ligger i pyramidens topp, förklarade Lars.
Detta innebär utmaningar för reumatologisk praktik. Det handlar om nya roller och
ansvarsområden – som kliniker, som forskare och som lärande individer.
– Vi kan antingen se svårigheter i möjligheter – eller möjligheter i svårigheter, avslutade Lars sin föreläsning.
Därmed hade 2018 års SCR kommit till sitt
slut. Det enda som återstod var att Espen A.
Haavardsholm hälsade alla välkomna till
Norge år 2020 – SCR går då av stapeln i
Ålesund.

Per Lundblad

KRÖNIKA · Yvonne Enman

Yvonnes krönika
Får man svära i kyrkan? Många tycker
att det är underbart med en sommar
där temperaturen kryper upp i medelhavsnivå. Men inte alla!

J

ag tror att det finns fler än jag som
lidit sig igenom supersommaren.
När jag lyssnar på hur andra med
reumatisk sjukdom försiktigt yttrar sig
negativt om värmen, inser jag att troligen
är det vanligare än som antas att värmeoviljan breder ut sig långt över diagnosgränserna.
Låt oss fundera på personer med SLE
som ska, inte bör är min bestämdaste uppfattning, skydda sig från solen. Det betyder
inte att alla inte trivs och mår bra i värmen.
Ta sedan personer med RA som nästan
omedelbart förknippas med att värme och
sol är undergörande. Det gäller inte alla.
Tänk på det reumatiska trädet som finns i
reumatologiboken kapitel 4. Längst ut på
grenarna finns löven där varje löv representerar en person som, just det, är en egen
person med egna preferenser.
Men nu äntligen är det höst och härliga
svala grader susar runt oss att gärna
avnjutas på kolonilotten tillsammans med
aromatiska tomater, söta hösthallon, lite
syrliga björnbär och rotfrukter att ta hem
till grytan.
Gamla goa Karolinska
Nog tror jag att den tropiska hettan hade
sin del i att jag som patient fick inblick i
livet på Karolinska under slutet av sommaren. Spännande! Tja, en illaönskande
bakterie kan ha haft betydelse också. Första natten tillbringades i en sal på gamla
goa Karolinska tillsammans med ytterligare en kvinna och en man. Mannen hade

en del lite svårtyglade problem, dock i en
välmenande själ. Han beslöt sig för att den
här tanten behövde en man vid sin sida och
lade en hand på hennes axel. Första gången
jag slog upp ögonen och denna vitklädda
gestalt bokstavligen tornade upp sig vid
min sida skrek jag högt, fast rösten redan
svikit mig. När han flyttats till ett annat rum
hade han två ben och lokalsinnet kvar.
Livsandarna återvänder
Rummet på NKS var i princip lika stort som
det på gamla stället, badrummet större, fast
för en person. Där var otroligt rent, gamla KS är av naturliga skäl ganska slitet och
kanske inte helt rent i hörnen. Inredningen
är mycket fin och välfungerande, inte minst
plasmaTVn. Jag kan inte hjälpa att jag
retade mig på den inbyggda extrasängen
som säkert är väldigt bra om patienten
är ett barn eller mycket sjuk. Men på alla
rum? Planering inför dålig bemanning så
att vården ska skötas av närstående? Jag
vet konspiratoriskt, men…

”Ta hand om varandra och
underlätta arbetet även när
dagen känns tung. ”
När mina livsandar återvände stack jag ut
huvudet genom dörren, inte en själ i sikte.
Var det vattenläckage i alla de andra rummen möjligen? När jag gick i korridorerna
insåg jag att de är så breda att kryckgående
vinglande människor bör hålla sig vid ena
sida. Gäller dock att se upp om någon förvirrat sig upp i huset och slår upp en dörr.

Mycket kan sägas om det ödsliga nybygget och hur allt skötts runt det, men bygget
spelar inte någon roll för den patient som
behöver vistas där. Det är alltid människorna som utför vårdandet som spelar roll.
Och på den punkten fanns och finns ingen
skillnad mellan gamla och nya. Jag kände
mig lika välkommen på båda ställena och
fick samma goda vård som jag behövde då.
Slutsatsen för mig blir riktad till er vårdgivare av alla kategorier och i alla nivåer: ta
hand om varandra och underlätta arbetet
även när dagen känns tung.
I tjänsten besökte jag strax efteråt gamla
KS och Reumatologen. Stannade upp vid
ytterporten och funderade på vad jag
kände. En härlig hemkänsla med så
otroligt många minnen, både som patient
och ”vanlig” människa.
Njuter i skuggan
Hur ska jag nu knyta ihop den här säcken?
Inte svårt, tro det eller ej med tanke på vad
jag skrev i början. När ni läser detta har jag
tagit mig till Cypern. Cirka 20-25 grader
att avnjutas i skuggan på bungalowens
veranda med en bok och kanske lite dator…
Eller på en uteservering i goda vänners lag
sippandes på en lagom smarrig drink.
Logiken? Inte svår,
det går mycket bättre
att vara uppassad och
glida runt i ny och
vacker natur i 25 grader än att hemma få
livet att gå ihop i 30.
Yvonne Enman
yvonne@skrivuppdrag.se

Liten gammal Vera vill ha matsäcken på en gång och hjälper gärna till med uppackningen. Från bordet har hon bra utsikt
över djungeln och slappnar av som den gamla hund hon är. Matte plockar stora, söta, gula hallon och nästan svarta
björnbär. Åtta olika plantor chili har givit nästan 1 kg frukt i år.
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I HUVUDET PÅ EN VERKSAMHETSCHEF · Milad Rizk

I huvudet på en verksamhetschef
Det är tidig lördagsmorgon och ruggigt höstväder ute, jag skyndar mig till
den trådlösa termometern i vardagsrummet för att se hur kallt det är utomhus. I mitt huvud under den korta
stunden fanns endast en tanke, bara
inte Ingrid och Kristina har frusit under natten.

D

en nya artikelserien ”I huvudet
på en verksamhetschef ”, som jag
inleder och är initiativtagare till,
handlar varken om Ingrid eller Kristina,
den handlar om chefs- och ledarrollen.
I detta RB nummer handlar det om mina
tankar och om vad som rör sig i mitt huvud
som verksamhetschef för reumatologkliniken i Västerås.
Jag hoppas att alla verksamhetschefer/
verksamhetsföreträdare runt om i landet,
i kommande RB nummer, vill dela med
sig av sina tankar och erfarenheter
samt vad som rör sig i deras huvuden.
Både
positiva
och
stimulerande
berättelser men också om krav och
utmaningar man brottas med som chef
och ledare. Jag hör av mig i god tid, men
ni är också välkomna att höra av er till mig
för att anmäla intresse.
Första frågan som omgående ställs
och som ni läsare kanske redan nu undrar över, vilket är syftet? Finns det ett
behov? Mitt enkla svar är att jag tror att
det finns ett behov och en nyfikenhet av
att läsa om och kanske även berätta mer
om chefsrollen i praktiken samt vad som
är på gång hos de olika klinikerna och
sektionerna runt om i vårt avlånga land.
Syftet är inte att återigen berätta om
verksamheterna och hur det har sett ut
historiskt, detta finns att läsa om i RB
månadens reumaenhet. Däremot hoppas
jag att artikelserien ”I huvudet på en verksamhetschef ” blir ett komplement och ytterligare en plattform för verksamheternas
gemensamma intressen och för att stärka
den redan väl etablerade sammanhållningen inom svensk reumatologi. Syftet är också att SRF medlemmar ska få en inblick i
chefernas värld och därmed en ökad förståelse inom organisationen samt stimulera andra till att ta på sig olika ledarroller.
Våra gemensamma mål är att erbjuda god,
nära, jämlik, tillgänglig och förtroendeskapande reumavård med bästa möjliga medicinska kvalitet. Dessutom utveckla och bibehålla engagerade, stolta och kompetenta
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teammedlemmar. Hur når vi gemensamt
dit? Hur bygger man reumatologiverksamhet i världsklass med 100 % av allt? Med det
i mitt huvud just nu, så har tanken på hur
Ingrid och Kristina haft det under natten
flugit bort för länge sedan, men jag lovar
att återkomma till det lite senare.

”Hur bygger man
reumatologiverksamhet
i världsklass med 100 %
av allt? ”

Som verksamhetschef under drygt sex
år, har jag hunnit erfara det mesta en
chef och ledare kan tänkas uppleva/möta
av motgångar och framgångar, berg- och
dalgångar, hela havet stormar till flytande
skepp med medvind i seglen. Jag är tacksam och glad över att jag nu fått uppleva
det sistnämnda de senaste tre åren, medvind i seglen. Jag är glad och stolt över att
tillhöra den gemenskapen och den starka utvecklingen som har skett inom SRF
och svensk reumatologi. Framgångarna
som har uppnåtts är ingen slump utan
ett resultat av hårt och målmedvetet arbete av tidigare och nuvarande ledare,
expertgrupper, forskare och ledstjärnor.
Att vara en framgångsrik och uppskattad
ledare är svårt och komplext, inte minst
när man ska växla om och utveckla verksamheten i takt med all annan snabb
utveckling som sker internt och externt.
Utmaningarna är mångfacetterade
och ofta hanterbara men en sak som jag
alltid brottas med och som jag vet att
många verksamhetschefer gör, är att hitta
balansen mellan arbetsbördan och privatliv/socialt liv (det som andra kallar fritid).
Att hinna med allt man ska och vill göra
förblir en svår ekvation. Balansen mellan
administrativ tid, klinik, forskning, undervisning och verksamhetsutveckling är
mycket svår, och om man gärna vill hålla på med allt detta och samtidigt vara
en närvarande och coachande chef. Hur
svårt kan det vara säger somliga, det är
bara att sätta sig ner och planera, prioritera och delegera. Visst, jag gör det också,
och det är mycket lättare nu jämfört med
för fyra år sedan. För mig har det tyvärr
inte varit möjligt att prioritera eller
trolla bort alla gånger, av förklarliga skäl.

För några år sedan som ny chef gick jag ett
mentorprogram som adept, i syfte att få
stöd i att hitta balansen mellan arbete och
privatliv, samt för att skaffa fler verktyg för
att bättre planera och prioritera, vilket jag
hade stor nytta av.
Nu är det snart dags för mig som mentor
inom ramen för SRF´s nya mentorprogram
RUCh att under närmaste året coacha min
adept som jag blivit tilldelad vilket jag ser
mycket fram emot.
Som erfaren chef och ledare, med kvarstående lust och mycket energi att vilja fortsätta leda verksamhetsutveckling
och utveckla mig själv, försöker jag bli
bättre på att leda genom andra. Det handlar om att tro och att lita på allas vilja och
förmåga att bidra till förändring genom utveckling av teamledare som känner delaktighet och tar ansvar för olika verksamhetsområden. Exempel på team på min klinik är
nybildade smärtrehabteam, men även andra som har funnits länge, som hälsoteam,
kommunikationsteam, sklerodermiteam,
myositteam, vaskulitteam, graviditetsteam
mm.
En annan fråga som upptar mig ofta, är hur
jag ska uppmuntra och stimulera medarbetarna till mer forskning och innovation på
en länsklinik med begränsade resurser. Att
finna intressanta kliniska frågeställningar
att studera och utforska, samtidigt som jag
nyss i min delårsrapport redovisade hur
lång väntetid till våra planerade återbesök
det har blivit och vilken handlingsplan jag
har för att lösa problemet. Min önskan är
att få expertstöd att utveckla ett digitalt
verktyg som, i real tid varje dag, visar en
aktuell översikt på en klinikgemensam men
även individuella tillgängliga mottagningstider i förhållande till planerade och bokade återbesök på kort- och långsikt.
Sjukvårdens digitaliseringsplaner och visioner har inte undgått någon vid det här
laget och ett av mina bidrag till detta har
varit mitt engagemang i framtagandet av
en sjukhusövergripande handlingsplan.
Många aktiviteter är högprioriterade där
bland de är införandet av digital taligenkänning vid diktering. Jag har nyligen blivit
utsedd till projektägare för pilotprojektet
taligenkänning på sjukhuset i Västerås. Ser
med spänning att få igång projektet redan i
oktober 2018.

I HUVUDET PÅ EN VERKSAMHETSCHEF · Milad Rizk

Jag känner mig i det stora hela tillfreds
och tycker fortfarande att det är jätteroligt
med allt jag håller på med trots att hösten
i allmänhet och september i synnerhet
brukar vara ganska hektisk, med delårsrapport, budgetmöten och verksamhetsplaneringsmöten inför 2019. Jag ser fram
emot arbetet med klinikens värdegrund
som är inplanerat i slutet av september. Jag är mycket nöjd med resultatet av
arbetet som alla medarbetare på kliniken
gemensamt tog fram under våren, spelreglerna. Ni blir säkert jättenyfikna nu,
på vad det är för spelregler jag pratar om
och därför kan jag inte låta bli att nämna
ett par av dom: 1-Vi har ett öppet klimat
där vi vågar uttrycka våra åsikter, 2-Vi respekterar varandras kompetenser och tid…
Om jag ska vara ärlig så är jag mest nöjd
med Jeanettes tolkningar av spelreglerna.
Ni ser hennes tolkning till regel nr 1 och 2
i dem fina teckningarna här intill. Jeanette
Lingons är i övrigt en duktig medicinsk sekreterare på kliniken med spetskompetens
i kodning.
Jag har så mycket mer att berätta om mina
tankar som chef och ledare men jag vet inte
om ni orkar med mer just nu, jag börjar
också på bli lite hungrig. Jag tittar ut genom
fönstret och ser att solen skiner nu, klockan
ha redan hunnit bli lunchtid för en timme
sedan. Ingrid och Kristina springer fram
och tillbaka ute på gården och ser ut att vilja ha lite sällskap. Min första tanke i morse
när det fortfarande var ruggigt och kallt, var
att jag kanske glömde sätta på golvvärmen
som jag nyss installerade i deras hus, hönshuset. Nu vet ni att jag som nybliven ägare till två söta dvärg-cochiner, Ingrid och
Kristina, går och oroar mig för hur de ska
klara sig när det blir kallt på nätterna under hösten och vintern. Jag har utöver alla
planer, projekt, tankar och funderingar som
jag delvis berättat om här, ägnat senaste två
helgerna till att vinterbona hönshuset, installerat fjärrstyrd golvvärme, värmelampa
och sladdlös temperaturavläsning inne från
hönshuset. Jag vill med hjälp av digitalisering försäkra mig om att Ingrid och Kristina inte fryser under kommande kalla dagar
och nätter.

Milad Rizk
Verksamhetschef
Reumatologkliniken
Västmanlands sjukhus Västerås
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Vi har ett öppet kJ i mat
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o .kter.
där vi vågar u ttrycka våra as,

Jeanette Lingons tolkning av reumatologklinikens spelregeler
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NYTT FRÅN SRQ · Ralph Nisell

Nytt från SRQ
När detta skrivs är tre trevliga och lyckade september-Reumadagar i Uppsala
nyligen avslutade och SRQ Vetenskap
som hölls där blev en uppskattad session som vi hoppas återkommer om ett
år under Reumadagarna i Falun. Detta
och tillsammans med Registerdagen
(som hålls i januari 2019) samt med sin
hemsida och årsrapport, har SRQ god
kommunikation med vården och användarna.

T

ack vare SRQ:s nya VAP och VAU,
i kombination med att patienten
PERar (nytt och snyggt verb!), blir
detta till stor hjälp för vårdgivare och patienter framöver. Det av svensk reumatologi nystartade RDS-projektet - med journal
och SRQ i ett gemensamt nav - kommer
förhoppningsvis bli något att utveckla och
satsa på framöver, eventuellt i samarbete med NKRR-projektet, och med stöd av
QRC+NKR och inom vårt NPO, kanske kan
projeket bli en viktig NAG med SRQ support. Dessutom gavs i september en viktig
nyhet för SRQ och svensk reumatologi.
För att vi på ett bra sätt ska kunna fortsätta utvecklas positivt var det en avgörande
åtgärd att vi får bilda ett eget NPO. Tack
vare påtryckningar från hela Reumatologi Sverige och inte minst brevet från SRF,
RF och SRQ till NSK/SKL har de ändrat
sig och fattat ”rätt” beslut angående vilka NPO som inrättas i vårt avlånga land.
Grattis Reuma-Sverige till detta!!
Hängde du med bland alla förkortningar
och en del akronymer? Själv har jag blivit
fartblind i register-fikon-trädgården. Kryptiska eller obegripliga uttryck är tyvärr
något vi alla av och till råkar ut för, både
som sändare och mottagare. För att minska
framtida frustration kommer här ett försök
till förebyggande förtydligande.
SRQ - Svensk Reumatologis Kvalitetsregister, vårt (reumatologins) eget register
som således är ett av de drygt 100 nationella
kvalitetsregister som finns i Sverige, och ett
av de äldre och ledande i landet, det startades 1995 och benämndes då RA-registret.
SRQ har en gedigen grund och utvecklas
fortfarande kontinuerligt.
VAP - Visuell Analys Plattform, ett under 2018 nytt och mycket användbart
SRQ-verktyg som i realtid ger efterfrågade
och snygga illustreringar av valda data/indikatorer från SRQ (på ner till klinik- och
individnivå om du är inloggad). Gå in på

”Kryptiska eller obegripliga
uttryck är tyvärr något vi alla
av och till råkar ut för, både
som sändare och mottagare.
För att minska framtida
frustration kommer här ett
försök till förebyggande förtydligande.
SRQs hemsida (www.srq.nu) och logga in
om du har behörighet, annars klicka dig vidare "FÖR VÅRDGIVARE" / "Våra resultat
- VAP" för att se olika regionala/landstings
SRQ resultat som alltså är tillgängliga publikt.
VAU - Visualisering Analys Utbildning,
ett under sommaren 2018 i SRQ nylanserat
grafiskt hjälpmedel som snyggt och pedagogiskt illustrerar en patients olika värden/resultat/outcome vid vårdkontakt och
förändringar. Testa gärna med en av dina
patienter i SRQ och det gör du genom att
trycka på "VAU-knappen" som finns på raden upptill vid patientöversikten i SRQ. Jag
själv gör det ofta och gärna med patienten
bredvid och tycker det fungerar bra. En
"patient-VAU" är nu på gång så att patienten själv kan logga in och titta på sina värden/resultat i form av kurvor över tid. En
aktiv och delaktig patient kommer att vara
en mycket viktig kugge i framtidens vård
och utveckling, och inte minst i registerverksamheten. Här är även PER (Patientens Egen Registrering) ett bra exempel på
det.
RDS - Reumatologins Digitala Support,
ett sedan våren 2018 nystartat nationellt
projekt som stöds av ARTIS och SRQ, för att
förbättra/optimera kommunikation mellan
journal, register och patient via praktiska
och smarta IT-lösningar och hjälpmedel,
och man siktar på nationella generiska lösningar vid specifika reumatologiska behov
och frågeställningar.
NPO - Nationellt Programområde och
NSK - Nationell Samverkansgrupp för
Kunskapsstyrning, detta handlar om reumatologins framtid i den nya svenska sjukvårdsorganisationen som sjösätts 2019 och
som kommer att få stor betydelse för vården i Sverige under de kommande åren.
Där hamnade Reumatologin initialt "fel"
dvs i NPO Rörelseorganens sjukdomar med

Ortopedin och Handkirurgin, men efter
ett härligt gemensamt arbete inom Svensk
Reumatologi där framför allt Svensk Reumatologisk Förening (SRF), SRQ och Reumatikerförbundet (RF) drivit frågan, har
man fått NSK och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) att äntligen ändra sig
och inrätta ett nytt NPO Reumatologi, inom
vilket även SRQ kommer att organiseras.
De här icke förklarade förkortningarna
(omnämnda i det kursiverade stycket ovan)
NKRR, QRC, NKR, NAG kanske du känner
till men jag tar inte plats att nu beskriva
dem närmare, men kommer få anledning
att återkomma och förklara mer vid tillfälle framöver, då även dessa begrepp tillhör
framtiden.
Jag vill här också passa på att berätta
att sjukdomarna SLE (Systemisk Lupus
Erythematosus) och GCA (Giant Cell
Arteritis / Temporalisarterit) nu har egna
uppdaterade moduler i vårt kontinuerligt
växande SRQ. Och att IgG4-syndromet fått
en specifik diagnoskod i ICD-10: D89.8A
(IgG4-relaterad sjukdom), som redan nu
finns inlagd i SRQ. Den koden kommer att
bli officiell och kunna börja användas först
2019-01-01 i verksamheterna på våra kliniker, men finns således redan nu tillgänglig i SRQ! Vi rekommenderar härmed att
denna diagnoskod används i SRQ för dessa
patienter.
Till sist vill jag nämna att SRQs vision har
tagits väl emot. "100 % AV ALLT" (med
underrubrik: Täckning, Delaktighet och
Kvalitet), är något vi förstås siktar emot och
på Registerdagen onsdagen den 23 januari
i Stockholm, i Läkaresällskapets lokaler,
hoppas jag att vi ses för fortsatt utbyte och
bra diskussioner, så att vi snabbt, stadigt
och säkert ska närma oss de 100 procenten
...........

Ralph Nisell
Registerhållare SRQ
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Ur vardagen

Kvinna 74 år
Anamnes
År 2000 debut av opticusneurit vänster
sida, 2001 även höger sida.
Sedan 2001 har patienten även besvärats
av ledvärk, stelhet, recidiverande munsår
och fotosensibilitet.
Lab
CRP 16 mg/L
SR 28 mm
C3, C4 utan anmärkning.
U-sticka: +1 leukocyter.
Kreatinin utan anmärkning.
ANA homogent mönster, titer 3200.
Anti-DNA positiv. Övrig ENA-screening
negativ.
Diagnos och behandling
Via annan klinik där patienten var bosatt
misstänktes SLE. Patienten fick intravenös
steroidpulsbehandling i 3 dagar, därefter
Prednisolon 5-10 mg dagligen i monoterapi
fram till 2007 och därefter avslutades
kontakten med Reumatologen.
År 2008 remiss från primärvården till
reumatologkliniken i Västerås dit patienten
nyligen hade flyttat. Anledningen var allmän försämring med framför allt ledvärk,
utslag i ansiktet, solkänslighet.
SLE-diagnosen bekräftas igen och patienten börjar med Prednisolon 7,5 mg x 1
och Azatioprin 50 mg 1 x 2. Bentäthetsmätning utan anmärkning. Osteoporosprofylax
med Calcichew-D3 utan bisfosfonat.

Förlopp
Under åren 2008-2018 är patienten välmående, inga recidiv i SLE. Anti-DNA negativ.
December 2016 falltrauma och patienten
ådrar sig en medial collumfraktur i höger
höft. Opereras med LIH-spik.
Mars 2017 falltrauma igen och patienten
ådrar sig tremalleolär fraktur i höger fotled. Opereras med platta och skruvar samt
cerklage. Komplikationsfritt efterförlopp.
Ny bentäthetsmätning, fortfarande utan
anmärkning.
Aktuellt
Maj 2018 söker patienten medicinakuten
för akut påkommen smärta i höger fotled
och fot sedan två dagar.
Hon förnekar trauma eller överbelastning. Ingen feber, inga övriga allmänsymtom. Generell svullnad i fot/fotled och en
bit distalt i underbenet. Viss rodnad och
värmeökning. Ömmar över fotledsgaffeln.
Inskränkt rörlighet i fotleden, perifera pulsar utan anmärkning.
Ultraljud underben visar ingen DVT.
Röntgen fot visar inget nytillkommet, ingen fraktur. CRP 100 mg/L, LPK 14,6 x 109L,
Urat 404 µmol/L.
Bedöms via akuten som misstänkt gikt.
Fick Colrefuz-kur och remiss till reumatologmottagningen för uppföljning. Patienten
slutade med Colrefuz några dagar senare på
grund av diarré.

Behandling med Cloxacillin i.v. sätts in
och pågår i 3 dagar. Odlingar utfaller negativa, inklusive bloddroppen från fotleden.
Patienten skickas hem med Heracillin i 7
dagar ”för säkerhets skull”. Bedöms återigen som gikt.
Tio dagar senare är patienten fortfarande
inte bättre. Kraftigt pittingödem upptill 10
cm under patella. D-dimer positiv. CRP
64 mg/L. Ånyo bedöms som gikt via vårdcentralen och patienten skickas hem med
Oxynorm och Alvedon.
Tre veckor senare söker patienten igen på
akutmottagningen med feber 39 grader,
trötthet, fortfarande smärta, rodnad och
svullnad i höger fotled.
CRP 128 mg/L. LPK 20 x 109L. Resurin
1000 ml. Ledpunktion utan utbyte från fotleden.
Nu misstänkt sepsis. Patienten läggs in
och får Cefotaxim intravenöst.
Preliminärsvar från blododlingar visar
växt av Staf. aureus. Man byter antibiotika
till Ekvacillin.
Tre dagar senare dysfasi, konfusion,
facialispares, svaghet i höger arm och
i höger ben. Saturation 80 % på luft.
Blåsljud med PM över mitralis, takykardi.
Akut DT-hjärna utan anmärkning.

Tre veckor senare får patienten tid till Reumatologen. Hon är fortfarande inte bra i foten. Feberkänsla, ibland lite frossa.
Ultraljud fotled visar kraftig synovit, uttalat mjukdelsödem, maximal Doppler-signal, ej dubbelkontur.
CRP 70 mg/L, Urat 454 µmol/L.
Det hela bedöms i första hand vara en
septisk artrit och patienten remitteras till
ortopedakuten. Ledpunktion utförs med en
liten bloddroppe i utbyte.

Frågor
1. Vilka differentialdiagnoser bör
man fundera över?
2. Vidare utredning?
3. Behandling?
För facit se sid 42.
Fredrik Markros
Överläkare,
Reumatologkliniken

Ett enda klick till rätt och säker läkemedelsanvändning

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

Medicininstruktioner Sverige AB · 031-779 99 87
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Facit till fallbeskrivning i
RB 2018 - 3
Fallbeskrivningen i nummer 3 handlade om den 29-åriga kvinna med
juvenil artrit som efter insättning av
Cimzia utvecklat cyanos i flera fingrar i vänster hand och en Raynaudliknande reaktion. Även några digitala
sår. För hela fallbeskrivningen var
god se SRF:s hemsida. Förslag på differentialdiagnoser och vidare utredning samt återkoppling kring vad som
hände sedan bifogas nedan.
Vilka differentialdiagnoser bör
man fundera över?
Trombos, emboli, ANCA-associerad
vaskulit, kryoglobulinassocierad vaskulit.
Vidare utredning
Perifer cirkulationsutredning, kärlkirurgisk bedömning, koagulationsutredning.
Provtagning
ANCA, kryoglobuliner, koagulationsprover.
Vad hände sedan?
ANCA och kryoglobulinantikropparna utföll utan anmärkningar. Antifosfolipidantikroppar hade utfallit utan
anmärkningar sedan tidigare. Patienten fick ett spontant missfall.
I väntan på kärlkirurgisk utredning
testades Adalat, nitroglycerinsalva
samt Ilomedin. Samtliga utan någon
nämnvärd effekt.

Patienten genomgick perifer kärlutredning. Tryckmätning i fingrar
utfördes och visade kraftigt nedsatt
fingertryck i vänster hand. Duplex
av armartärerna visade tät stenos i a.
radialis och även i kärl på ”handflatenivå”. Man gick vidare med konventionell angiografi som visade multipla
embolier i bland annat a. radialis, i
grenar från a. axillaris och a. brachialis samt i handflatan radialt och i arkaden.
Utredning av embolikälla gjordes
och man kunde via ekokardiografi
konstatera att patienten hade öppetstående foramen ovale, rikligt
med övergång av kontrast från höger
till vänster förmak och förutsättningar för paradoxal embolisering.
Detta opererades endovaskulärt
med slutning av foramen ovale. Man
tolkade det som att patienten, som
ju haft blåmärken på benen och även
sökt för domningar och värmekänsla
från ena underbenet, troligen haft en
DVT som var källan till de paradoxala
embolierna. Någon DVT kunde dock
inte påvisas vid ultraljudsundersökning av underbenen. Troligen upplöstes den innan undersökningen blev
av. Koagulationsutredning utföll utan
anmärkning. Patientens sattes in på
Fragmin, Plavix och Trombyl.
Kärlkirurg bedömde att embolierna
satt väl perifert för att kunna opereras. Men handkirurg kopplades in och
opererade patienten med embolektomi i distal radiusgren och a. ulnaris
proximalt. Detta gav viss symtomlindring men fortsatt en del besvärande smärta. Patienten bedömdes ha

utvecklat ett smärtsyndrom och eventuellt postoperativ svullnad i muskler
kopplat till reperfusion. Patienten
har några månader efter operationen
kvarstående Raynaudliknande reaktion framförallt i yttersta falangen av
dig 2 och 3 i vänster hand som utlöses
av arbete med vänster arm eller kyla.
Vitfärgning. Dock försvann de digitala små såren och cyanosen i vila. Kärlkirurg bedömer att ytterligare kirurgi
ej är aktuell i nuläget.
Jag finner ingen tydlig anledning
till varför patienten drabbades av
DVT. Mindre troligt är att Cimzia har
bidragit. Eventuellt bidrog graviditeten men det är oklart om det stämmer
tidsmässigt, patienten är osäker på
när hon blev gravid.
Karin Gunnarsson
ST-läkare i reumatologi
Karolinska Universitetssjukhuset

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

REGISTER
DAGEN RIKTLINJE
24 JANUARI

SRQ.NU

STOCKHOLM

23 JANUARI

SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET

2019

PLATS BÅDA DAGARNA:

SVENSKREUMATOLOGI.SE

DAGEN
2019

ReumaBulletinen Nr 127 · 5/2018

41

UR VARDAGEN · Facit

Diskussion
• Tänk alltid på infektion vid akut
monoartrit.

Facit till fallbeskrivning sid 40.
Kvinna 74 år
Vilka differentialdiagnoser bör
man fundera över?
Gikt komplicerad med septisk artrit.
Endokardit till följd av stafylokocksepsis där fotleden med osteosyntesmaterial var källan till infektionen.
Septiska embolier till CNS.

• Giktartrit utan bevisade uratkristaller i ledvätskan eller typiska
ultraljudsfynd som dubbelkontur
kan rimligen inte vara giktartrit,
även vid höga uratnivåer.
Uratkristaller i ledvätska (ljusmikroskopi).

Vidare utredning
Akut hjärteko TEE visar misstänkt
1,5 x 1,5 cm slängande vegetation på
mitralis med klaffinsufficiens grad
3/3.
Behandling
Patienten genomgår först i början
av augusti 2018 borttagning av osteosyntesmaterialet från höger fotled.
Dagen efter excision av infekterad
mitralisklaff och implantation av
biologisk klaffprotes.
Korsordslösning

• Ska hon ha bisfosfonat trots normal bentäthetsmätning? Kom ihåg
FRAX. Med facit i hand så borde
hon ha fått bisfosfonatbehandling
efter den andra lågenergifrakturen.

Fredrik Markros
Överläkare,
Reumatologkliniken
Västerås

Dubbelkontur (ultraljud).
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• Det var tur att hon inte fick trombolys i samband med CVL-symtom
när DT-hjärna inte visade någon
blödning.

POST Inbjudan
CONGRESS
ACR
2018
Ett sammanfattande möte från kongressen.

Highlight
Chicago
och
Post Congressmöte
Kostnadsfritt
för läkare, isköterskor
och övrig
vårdpersonal.

Highlight ACR

i Malmö

Utställare:

22 okt 2018
Chicago
Ristorante Quartino
Pizzeria & Wine Bar

Post ACR
3 dec 2018

Malmö
Lokal: Scandic Triangeln

Utställare:

Med förhoppning om
en trevliga kvällar!

Anmälan på www.mediahuset.se/calendar eller
direkt via länken: https://mediahuset.link/ACR
Frågor till: Niklas Lundblad, niklas@mediahuset.se +46 706 74 86 89 +46 31 707 19 30

Mediahuset i Göteborg AB
Mötet arrangeras i enlighet med LERs regelverk avseende:
Programinnehåll, Inga sociala aktiviteter, Kostnad för måltider, Föreläsararvoden,
Utställare kan ej påverka det vetenskapliga programmet.

Reumakalender
2019

2018
10 okt

RUCh Modul 1
10-11 oktober
Göteborg

17 jan

RUCh Modul 2
17-18 januari
Uppsala

19 okt

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

23 jan

SRQs Registerdag
23 januari
Stockholm

14 nov

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs 22:a kurs 		
i muskuloskeletalt ultraljud
14-16 oktober
Köpenhamn, Danmark

24 jan

SRFs Riktlinjedag
24 januari
Stockholm

16 maj
19 nov

SK-kurs Ovanliga Inflammatoriska
systemsjukdomar
19-22 november
Umeå

Cutting Edge
16 maj
Lund

16 maj

SRF:s Utvecklingsdag
29 november
Stockholm

RUCh Modul 3
16-17 maj
Malmö

12 juni

Post-ACR
30 november
Stockholm

EULAR 2019
12-15 juni
Madrid, Spanien

8 nov

Nordic preceptorship in spondyloarthritis
13-14 december
Göteborg

ACR 2019
8-13 november
Atlanta, USA

14 nov

RUCh Modul 4
14-15 november
Stockholm

29 nov

30 nov

13 dec

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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