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Omslagsbild: En bild från Vilhelminafjällen, väster
om Dikanäs med utsikt mot Henriksfjäll och Kittelfjäll.
Den spänner över flera Norrlandsdimensioner; ljus och
skugga, högt och lågt, stort och smått, nära och långt
bort, enskildhet men ändå känsla av samhörighet och
delaktighet.
Månadens ”State of the Region” handlar om Norra
Sjukvårdsregionen.
Foto: Gerd-Marie Alenius
.
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REDAKTÖRENS RAD · Tomas Bremell

Redaktören har ordet
Här kommer sommarens digra nummer av ReumaBulletinen. Ett syfte med
tidningen är att stärka kunskapen hos
företrädare för svensk reumatologi
såväl avseende framsteg i diagnostik
och behandling (kongress- och mötesreferat) som organisatoriskt.

Att läsa vetenskapliga artiklar
Cristina Maglio från Göteborg (ST-läkare, post-doc) berättar – i den nya serien
Forskningens framtid - hur man effektivt
kan läsa vetenskapliga artiklar. I vår tid
med en aldrig sinande ström av vetenskaplig litteratur är detta nödvändigt.

et faktum att man vet vad som
händer på olika orter, hur läkarbemanningen ser ut nationellt,
hur olika enheter löser liknande problem man har själv ger vår specialitet en
styrka. Tidningen skall också ha en gemenskapsfunktion för oss reumatologer.
Jag tror att ReumaBulletinen bidragit till
den starka utvecklingen vi ser på länssjukhusen under de senaste 5-10 åren.
Tidningen kan bidra till ett aktivt reumatologiskt ledarskap såväl avseende inrikespolitik (egen organisation) som utrikespolitik (försvara enheten mot angrepp
utifrån).

Regional reumatologi
State of the region beskriver det regionala arbetet i Norra sjukvårdsregionen. De
långa avstånden påkallar behov av olika
digitala lösningar för att åstadkomma ett
bra samarbete vad gäller undervisning och
klinisk verksamhet.

Två mötesreferat
Detta nummer innehåller två längre mötesreferat – Ingrid Lundbergs om Gustaf
V:s jubileumssymposium i Stockholm den
4 april och Frank Wollheims referat från
EWRR-mötet i Lyon. Båda mötena pekar
mot framtiden och det är något som präglar vår specialitet – alltid titta framåt. Vi
är i en snabb utvecklingsfas av immunologisk, molekylär kunskap där hastigheten i
utvecklingen ökar hela tiden. Jag instämmer i Franks uppmaning att fler unga forskare från Sverige borde åka på nästa års
EWRR-möte i Leuven i februari-20.

Vi välkomnar 11 nya specialister
Läkarbemanningen 2019 redovisas som
vanligt i nr 3 varje år. Trenden från de senaste 5-8 åren fortsätter. Länssjukhusens
bemanning ökar, regionsjukhusen står
still, privatpraktikerna avvecklas och volymen på ST-utbildningen är otillräcklig.
Samtidigt välkomnar vi 11 nya specialister
under 2018.

D

Ung reumatologi
Madeleine Beerman Unga Reumatiker skriver en krönika utifrån sitt perspektiv och
Marit Stockfelt har ånyo en tankeväckande
ST-krönika om jourarbete och långa nätter.
Kaos på akuten har det varit så länge jag
minns – här behövs fungerande logistik.

arbetar. Katarina Almehed och Ylva Borgas
redogör för övriga nyheter på utbildningssidan.
Mer
Lotta Ljung berättar om nyheter beträffande SRQ, Tomas Weitoft kommer med
en ny kul Pottholtz.
Ledare från Cecila Carlens som just lämnat sin chefspost på Karolinska och en betraktelse av Inger Gjertsson om Apollo 8
och dess värde för ny kunskap.
Carl Turesson är ny redaktör för Scandinavian Journal of Rheumatology och berättar om detta. Därutöver i huvudet på en
verksamhetschef (Sara Bucher) och om nya
IT-system i Skåne (samma system kommer
kommer även att införas i Västra Götaland)
inom ramen för serien Framtidens vård.
John Svensson bidrar med ett klurigt fall
av muskelsjukdom i Ur Vardagen.
Jehns Christian Martineus berättar om
digitala nyheter i Skåne som snart kommer
övriga Sverige till del.
Nu ser vi fram emot sommaren och därefter Reumadagarna i Falun 11-13 september!
Ligg i hängmattan eller på stranden under
en tamarisk och läs ReumaBulletinen!
Trevlig sommar önskar
hela redaktionen!

Läkarutbildningen
Katarina Almehed och Ioannis Parodis berättar om läkarprogrammet 6.0 och Ioannis
Parodis hur SRFs grundutbildningsgrupp
Tomas Bremell
tomas.bremell@vgregion.se

Antagna vid styrelsemötet 2019-03-21
Nya ordinarie medlemmar
Deniz Demirdal
Kristoffer Zervides
Nellie Fischer
Rudi Götze

Huddinge
Lund
Göteborg
Stenungsund

Nya associerade medlemmar
Christina Spada
Lillehammer
Cecilia Engdahl
Göteborg
Karin Ahlström
Uppsala
Pradeep Kumar Kopparapu Göteborg
Yuan Zhang
Göteborg
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Brev från ordföranden
Hej!
Vintern gick över i en kort vår och så
plötsligt är sommaren här. Full fart
framåt. Våren är en underbar tid, ljuset
flödar och väcker nytt liv, men den är
också kravställande. Orken att leva upp
till alla förväntningar efter den mörka
årstiden kanske inte infinner sig. Hinner vi stanna upp och reflektera? Det
har jag gjort denna vår.

D

en 1 april avslutade jag 9 år som
chef på Karolinska, först som verksamhetschef för reumatologen och
sedan som patientområdeschef för gastro,
hud och reuma. Det var inte helt lätt att
bestämma mig för att kliva av ett roligt,
spännande och utmanande jobb, men samtidigt känner jag nu att jag har gjort mitt i
den rollen och att nya krafter behövs. Att
vara chef är fantastiskt roligt och väldigt
lärorikt, men kräver ett stort engagemang
och en ständig närvaro, om än inte alltid
fysisk så mental. Första veckan infann sig
en märklig känsla och jag kände mig lätt
förvirrad. Ni har säkert läst vår artikelserie
”I huvudet på en verksamhetschef ”. Min
erfarenhet är att i huvudet på en verksamhetschef finns ständigt verksamheten,
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medarbetarna och alla utmaningar och
problem, från stort till smått. Drivkraften
är att hela tiden utveckla och förbättra.
Samtidigt behöver man som chef ständigt parera och ta emot en mängd beslut
”uppifrån”, beslut som i många fall påverkar verksamheten och medarbetarna på
olika sätt. Den ständiga frågan är hur vi
kan anpassa oss till fattade beslut och effektiviseringskrav på ett sådant sätt att det
förbättrar eller åtminstone inte försämrar
verksamheten och arbetsmiljön för medarbetarna. Ibland har jag ägnat största delen av min tid åt skademinimering. Självklart kan man som chef engagera sig mer
eller mindre och mitt problem har nog
varit att jag hela tiden har ett driv att göra
mer och sällan är nöjd. I stället för att simma mot strömmen har jag försökt att styra
strömmen genom att vår verksamhet går i
täten, är pilot i olika projekt och därmed
påverkar riktningen. Det finns mycket att
reflektera över och jag är väldigt tacksam
över att jag har fått ha dessa uppdrag som
chef under så många år. Nu känns det
oändligt skönt att ha lämnat stafettpinnen
vidare till Jon Lampa och jag njuter av att
ha ledig tid på kvällar och helger.

NPO är nu igång
Nationella programområdet, NPO, för reumatologi är nu igång. Region Stockholm
Gotland är utsedd till ”värdregion” och
Ralph Nisell till ordförande. Övriga ledamöter är Gerd-Marie Alenius, Norra, Ann
Knight, Uppsala/Örebro, Alf Kastbom,
Sydöstra, Eva Klingberg, Västra och Jon
Einarsson, Södra. Ett riktigt ”dreamteam”!
Det första uppdraget blev att komma med
förslag till den nationella nivåstruktureringen av högspecialiserad vård. Gruppen stämde av arbetet såväl med SRF som
med Reumatikerförbundet och förslaget
landade i två möjliga områden aktuella
för nationell nivåstrukturering; avancerad
reumakirurgi och stamcellstransplantation
vid autoimmun sjukdom. Nästa uppdrag
blir att göra en så kallad GAP-analys av
den reumatologiska vården i Sverige, dvs
kartlägga de största förbättringsbehoven
och eventuella skillnader i vård som leder
till ojämlik vård av patienter med reumatisk sjukdom. Exempel på ett förbättringsbehov kan vara att identifiera ett område
där det idag saknas relevant kunskapsstöd
eller att det finns behov av regional nivåstrukturering inom ett område. Arbetet
ska göras tillsammans med alla nybildade
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Regionala programområdena (RPO), RF
och förstås i samverkan med SRF och andra relevanta aktörer. SRF styrelse har tät
dialog med Ralph och bjuder in honom till
våra styrelsemöten.
Uppdatarat
Nu är alla uppdaterade Riktlinjer och Rekommendationer fastställda av styrelsen
och finns tillgängliga för alla på SRFs hemsida. Varmt tack till alla arbetsgrupper och
professorskollegiet som återigen har lagt
ner ett enormt arbete och engagemang på
att uppdatera våra riktlinjer!
Remisser
Senaste månaderna har SRF fått många remisser att ta ställning till och besvara. Alla
våra remissvar finns att läsa på hemsidan.
En av remisserna gällde Läkemedelsutredningens slutbetänkande, en översyn av
finansieringsansvaret för förmånsläkemedel. Det är en oerhört viktig och komplex
fråga som inte har några enkla svar. Jag
deltog häromdagen i ett Rundabordssamtal om utredningens förslag initierat av
Läkemedelsindustriföreningen, LIF. Deltog gjorde politiker, tjänstemän från SKL,
patientföreningar, Läkarförbundet, läkemedelsindustriföreträdare mfl. Det finns
förstås en inneboende konflikt som hela
tiden gör sig påmind, läkemedelsföretagen vill göra så bra affärer som möjligt och
staten och landstingen vill få bästa möjliga

nytta för patienterna med skattebetalarnas
pengar. SRF kommer att tillsammans med
RF anordna ett seminarium om läkemedel
i Almedalen den 3 juli kl 16 med rubriken
”En revolution för Sveriges reumatiker -20
år sedan introduktionen av biologiska läkemedel”. Varmt välkomna!
Möten
Datum för årets Utvecklingsdag är bestämt
till den 28 november och Post ACR mötet
blir den 29 november, så planera in det i
kalendern redan nu. Innehållet för Utvecklingsdagen är inte helt klart, men aktuella
frågor är kunskapsstyrningsorganisationen
med NPO och RPO, den nya 6 åriga grundutbildningen, övergången till BT från AT mm.
ReumaBulletinen
Styrelsen har också funderat på hur ni läsare önskar att vi utvecklar Reumabulletinen och planerar för någon form av enkät
i samband med Reumadagarna. Vi funderar över om vår tidning är för ambitiös
och omfattande eller om den är ”alldeles
lagom”, är innehållet relevant och så vidare. Styrelsen och redaktionen tar förstås
också tacksamt emot spontana synpunkter
och förslag!
EULAR
I mitten av mars var jag inbjuden av EULARs styrgrupp till ett möte i Paris tillsammans med ordförande från andra nationella
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specialitetsföreningar. Som ni säkert känner till är EULAR en paraplyorganisation
för 45 nationella reumatologföreningar,
36 nationella föreningar för hälsoprofessioner och 24 nationella patientorganisationer. Intäkterna kommer till största del
från EULAR-kongressen och ”associerade
företagsmedlemmar” som stödjer EULARs
arbete med sin medlemsavgift. Det var ett
bra möte där styrgruppen berättade om
EULARs arbete och aktiviteter och ville
ha synpunkter från medlemsföreningarna.
Bland annat diskuterades ett förslag från
styrgruppen att reumatologspecialister
också ska kunna vara individuella medlemmar i EULAR och då kunna få rabatt
på olika aktiviteter/kurser, få tillgång till
EULAR school app, vissa e-utbildningar
etc. Däremot skulle den individuella medlemmen inte få något inflytande i EULAR.
Styrelsen kommer att diskutera detta förslag vid nästa styrelsemöte i maj. Gå gärna
in på EULARs hemsida och läs mer om
vad EULAR gör, www.
eular.org
Hälsningar
Cecilia
Cecilia Carlens
Ordförande
cecilia.carlens@sll.se
ReumaBulletinen Nr 132 · 3/2019
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FRÅN STYRELSEN · Inger Gjertsson

Brev från vetenskaplige
sekreteraren
Apollo 8. Vad är Apollo 8? Apollo 11, ja
det var den första bemannade rymdfarkost som landade på månen 1969 och ni
minns säkert Neil Armstrongs berömda
ord: "That's one small step for a man,
one giant leap for mankind". Men vem
minns Apollo 8?

J

ag brukar roa mig med att vidga mina
vetenskapliga vyer genom att titta på
Vetenskapens värld på SVT och för
några veckor sedan handlade det om Apollo 8. I denna farkost satt 3 astronauter som
blev de första människorna som lämnade
jordens gravitationsfält och vid jultid 1968
åkte runt månen. En historia med många
poänger.
Drivkraften var president John F Kennedys uttalande i kongressen 1961 "...före
årtiondets slut ha landat en människa på
månen och tagit honom tillbaka i säkerhet."
Självklart var detta en del av tävlingen mot
Sovjetunionen om att vara först och störst
även i rymden. Amerikanarna jobbade
på och det gick dåligt. Apollo 1 brann upp
under en simuleringsövning på marken i
februari 1967 och 3 astronauter dog. Det
fanns inte tillräckligt starka raketmotorer
som kunde skjuta iväg kapseln. Det var
problem att navigera i rymden. Det var 3 år
kvar till deadline.
Vad gjorde man? Jo, man satte sig ner och
analyserade vad som hänt med Apollo 1, om
och om igen. Man hittade felet, det var bl a
ett elfel i kombination med ren syrgas. Man
arbetade också för att få tillräckligt starka
raketmotorer, men de bara exploderade och
exploderade. Till slut hittade man felet som
kallas ”combustion instability” ( jag lämnar
detaljerna därhän) och har något med oscillationer att göra, vilket framgick när man
tog kontakt med ursprungskonstruktören.
Vad finns det för poäng i detta? Jo, som forskare och ofta också som kliniker, så noterar
vi att det ”blev fel”, ”det gick inte” eller ”patienten svarade inte”. Men hur ofta sätter vi
oss ner och verkligen systematiskt går igenom händelseförloppet och funderar över
var och varför det gick fel? Hur ofta tar vi
kontakt t ex med en ursprungsförfattare till
en upptäckt och frågar – hur gjorde du och
vad har jag missat? Ibland tror jag att om vi
förutsättningslöst och utan prestige lägger
ihop våra kunskaper kan vi komma långt.
Navigeringen av Apollo 8 är fascinerande. Här kombinerade man något som kal�las tröghetsnavigering med en rymdsextant
vilka tillsammans bestämmer positionen.

6

ReumaBulletinen Nr 132 · 3/2019

Till detta lades en dator som talar om vart
man ska. På 1960-talet var datorer stora som
hus. Det gick ju inte. Men någon kom då på
att man kunde använda sig av integrerade
kretsar vilket som många vet är ett 100-tal
transistorer och ”lite annat” på ett chip.
Datorn manövrerades med ett tangentbord
och allt fungerade alldeles utmärkt och med
stor precision. Bortsett från vid det tillfället
när en av astronauterna råkade trycka på
kommandot ”P01” vilket betydde ”färden är
avslutad och du står på marken” och datorn
stängde av sig. Han löste positionsproblemet med hjälp av sin manuella rymdsextant,
datorn startade och de kom helskinnade tillbaka till jorden igen. Utvecklingen av Apollo
8 bidrog till att lägga grunden till persondator, smartphones och hela den datorteknologi vi har idag.

Den för många okända farkosten Apollo 8
har betytt oerhört mycket för oss alla. Kan
det ibland vara att de helt nödvändiga kunskaperna som ligger bakom en mer publik
upptäckt har fallit i glömska? Hur väl har vi
läst litteraturen och refererar vi rätt?

Inger Gjertsson
Vetenskaplig sekreterare
inger.gertsson@vgregion.se

FRÅN STYRELSEN · Ylva Borgas och Katarina Almehed

Brev från
utbildningsansvariga
När detta skrivs är det påskhelg och
värme i stora delar av Sverige. Vi hoppas att många har fått njuta av lediga
dagar och god mat.

många andra kvalitetsgranskade icke-SK
kurser och det är väl värt en stund att se
igenom kurskatalogen för att hitta kompletterande kurser.

nder vecka 12 var vi många som
skrev det årliga diagnostiska provet. 2018 började vi med vad som
förhoppningsvis blir en tradition, att ge
dem som lyckats att skriva fyra eller fler
diagnosiska prov ett diplom samt ett omnämnande i ReumaBulletinen. Har du
skrivit fyra prov? Hör i så fall gärna av dig
till mig (Ylva)!
Resultatet kan ses som en fingervisning
om vad som kan vara bra att fokusera på
framöver avseende kunskapsinhämtning. Det diagnostiska provet är bara ett
av verktygen att använda i utvärderingen
av progressionen från grön ST-läkare till
färdig specialist. Komplettera gärna det
diagnostiska provet med sit-in eller annan
formaliserad utvärdering för en mer nyanserad bild av din förmåga att ge patienterna reumatologiskt kompetent vård och
omhändertagande.
På svenskreumatologi.se finns under
ST-sidan en mall för sit-in.

Orimligt mycket medicinjourer
SPUR-inspektörerna har vid flera tillfällen sett att många ST-läkare går orimligt
mycket medicinjourer under sin reumatologiplacering. Många reumatologienheter är en del av medicinkliniken på orten.
Därmed kan det bli medicinjourande under större delen av ST-tiden. Det är förstås orimligt att reumatologiplaceringen
blir sönderhackad och förkortad av medicinjourer som hör till sidoutbildningen
i medicin. Om jourerna eller intjänad
jourkomp inkräktar påtagligt på reumatologiplaceringen bör handledare och
studierektor se över om reumatologiplaceringen skall förlängas. Bäst är förstås
med en balans i utbildningsplanen redan
från början så att detta inte inträffar!

U

Hoppas att vi ses på nationella ST-dagarna i Uppsala!

Det är hög tid att se över och söka
höstens kurser.
Aktuella SK-kurser hittas på socialstyrelsens hemsida, de reumatologspecifika
SK-kurser som går till hösten är reumatologisk farmakoterapi och inflammatoriska
systemsjukdomar. På lipus.se listas också

SEP

2-6
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SRF:S STYRELSE 2019
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

SK-kurs:
Inflammatoriska
systemsjukdomar
Stockholm

SEP-OKT

30-4
2019

SK-kurs:
Reumatologisk
farmakoterapi
Lund

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

Ylva Borgas
Ledamot,
yngreläkarrepresentant
Reumatologkliniken
Sektionen Reumatologi
Skånes Universitetssjukhus
205 02 Malmö
Tel: 040-332489
ylva.borgas@skane.se
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LÄKARPROGRAMMET 6.0 · Katarina Almehed och Ioannis Parodis

Läkarprogrammet 6.0
Hösten 2020 skulle de första studenterna starta på det nya läkarprogram som
efter 6 års fullgjorda studier avslutningsvis kommer att leda till läkarlegitimation. Liknande program finns redan
i flera europeiska länder men är nytt
och en aning oroande för oss i Sverige.
Grundutbildningskommittéer, projektgrupper och programansvariga har nu
påbörjat sitt arbete för att sjösätta en
ändrad och förbättrad läkarutbildning.
Nyligen bestämdes att startdatumet
skjuts fram till 2021, vilket åtminstone
stundvis har inneburit ett långsammare tempo för förberedelserna i de flesta
lärosätena efter initialt ”febrila” processer för att tillsätta projektgrupper som
skall ansvara för genomförandet av
övergången. En övergång som i några
orter är mer omfattande än i andra, och
siktar mot ett helt nytt läkarprogram.

” Reumatologi
- ett eget ämne på läkarutbildningen? ”

D

en 6-åriga utbildningen skall ha
en starkare förankring som en
”yrkesutbildning” och fokus kommer att ligga på att den färdiglegitimerade
läkaren skall ”kunna handlägga vanliga
situationer, akuta situationer och farliga
situationer”. Den stora skillnaden blir att
universitetet och inte sjukvården nu har
ett ansvar för att läkarna skall fylla målen
för legitimation. Nu när AT tas bort är det
tänkt att en bastjänstgöring (BT) istället
ska införas som en första fristående del av
specialiseringstjänstgöringen (ST).
Utgångspunkten för förändring skiljer
sig åt mellan utbildningsorter, inte minst
finns det stora skillnader i hur reumatologi undervisas på läkarprogrammen
redan idag. Förändringen innebär en potentiell möjlighet att bättre synliggöra
vår specialitet och öka undervisningen
om inflammation och reumatologi, vilket
i förlängningen är en viktig del i framtida
rekrytering. Att läkarprogrammet skulle bli
mer likt mellan orter för att t.ex. möjliggöra byte av studieort är dock inte så troligt.

8

ReumaBulletinen Nr 132 · 3/2019

Det finns stor grad av frihet för varje
programkommitté att påverka innehåll
och struktur av läkarprogrammet. Slutprodukten skall vara likvärdig men det
finns många vägar att nå fram till detta mål.
I Läkartidningen # 16-17 2019 beskrivs
hur lärosätena gör sig redo för den nya utbildningen. Vad händer inom reumatologi?
Läkarprogramkommittén i Göteborg
verkar för att en större förändring av en
tidigare konservativt utformad utbildning
skall ske. För reumatologins del kan det
bli aktuellt att komma in tidigare under
utbildningen, bland de första kliniska placeringarna, med en ökad tidsomfattning
jämfört med nu. Medan reumatologin i de
flesta orterna är och kommer att förbli integrerad i kurser som utgörs av flera moment, motsvarande discipliner, finns det
för Göteborgs del tankar om att den blir en
egen kurs i den nya läkarutbildningen. Det
kan även fortsättningsvis bli aktuellt med
reumatologiska projekt som vetenskapliga
arbeten (examensarbeten) samt under senare kliniska moment, men det finns också
planer för kurser inom reumatologi/inflammation inplacerade i andra terminer.
Exakt hur, i vilken omfattning och när i
utbildningen dessa moment kommer in är
ännu oklart.
Även i Stockholm planeras ett ökat uppdrag för reumatologin, som ökar successivt redan i den nuvarande utbildningen.

Målet är likvärdig undervisning i reumatologi och inflammation på alla ställen inom
Region Stockholm som erbjuder kliniska
placeringar inom de internmedicinska
disciplinerna, samt ökad representation
med t.ex. studentvalda kurser inom reumatologi och inflammation. En stor satsning
för KI är att de nyskapade akademiska specialistcentra integrerar undervisning i sitt
uppdrag. För reumatologins räkning har vi
redan startat ett välfungerande samarbete
mellan Karolinska Universitetssjukhuset
och Centrum för Reumatologi.
Ämnesansvariga vid alla lärosäten bevakar processen med att ta fram ett nytt läkarprogram från nära håll och flera ämnesföreträdare finns representerade i eller har
nära kontakt med grundutbildningskommittéer, vilket förhoppningsvis kommer
att garantera att reumatologins omfattning
i den 6-åriga utbildningen förblir densamma alternativt ökar, inte minskar. Ett fortlöpande samtal mellan representanter från
alla orter har inletts inom ramen för SRF:s
studiegrupp för läkarutbildningen (se separat avsnitt i detta nummer). Denna grupps
samt SRF:s och professorskollegiets mål är
att reumatologiundervisningen inte skall
påverkas negativt av förändringen vad gäller innehåll, omfattning och kvalitet.
Katarina Almehed
Utbildningsansvarig SRFs styrelse
Ioannis Parodis
Sammankallande Grundutbildningsgruppen

SÅ ARBETAR GRUNDUTBILDNINGSGRUPPEN · Ioannis Parodis

Så arbetar
grundutbildningsgruppen
Under Reumadagarna i Umeå i september 2016 nybildades SRF:s studiegrupp
för grundutbildningsfrågor efter att föregående grupp lagt ned sin verksamhet några år tidigare. Gruppen verkar
under och rapporterar till professorskollegiet. Alla lärosäten är representerade enligt följande:
Umeå: Helena Forsblad-d’Elia
Uppsala: Eva Baecklund
Stockholm: Ioannis Parodis
(sammankallande)
Örebro: Annika Söderbergh
Linköping: Åsa Reckner Olsson
Göteborg: Lena Björkman
Lund/Malmö: Jon Einarsson
Gruppens huvudsakliga syfte är att för
svensk reumatologis räkning arbeta med
grundutbildningsfrågor. De frågor vi hitintills mest har diskuterat och arbetat med
är (i) en harmoniserad målbeskrivning för
reumatologi för alla lärosäten, (ii) reumatologiundervisningens plats och omfattning
i framtidens läkarutbildning och (iii) nya
pedagogiska undervisningsformer, exempelvis webbaserad undervisning och andra
studentaktiverande pedagogiska metoder.
Lokala undervisningsåtaganden
Vi har påbörjat en dialog och arbete för
att kartlägga de i högsta grad olika förutsättningar och ”utgångspunkter” på de
olika orter där reumatologiundervisning
bedrivs. Att undervisningen ser olika ut
runt om i landet är oundvikligt, men också
nödvändigt, och beror på att läkarprogrammet är utformat på olika sätt i respektive
lärosäte och att reumatologiundervisningen anpassas och integreras i lärosätenas
övergripande curriculum. Mot denna bakgrund blir gruppens huvudsakliga uppdrag
att hjälpa varandra i våra lokala undervisningsåtaganden, till exempel genom gemensamma lärandemål och principer för
examination, samt att inspirera varandra
utifrån egna erfarenheter för utveckling av
en högkvalitativ reumatologiundervisning
nationellt.
Vårt arbetssätt har innefattat möten i samband med Reumadagarna och ibland andra
större nationella möten samt telefonkonferenser. Möten i samband med Reumadagarna har fungerat bra och har nu satt sig

som en rutin för gruppen. Gruppens behov
avgör därefter hur ofta vi har telefonmöten
mellan våra fysiska träffar.

Mer om just den sexåriga läkarutbildningen utvecklas i ett separat avsnitt i detta
nummer.

Målbeskrivningen
Arbetet med att harmonisera målbeskrivningen pågår, med mål att ha en slutprodukt till Reumadagarna 2019. Naturligtvis
kommer denna slutprodukt att därefter
anpassas till respektive lärosäte, och vara
en dynamisk produkt som följer reumatologins förändring i tiden. Gruppen ser till exempel över vilka sjukdomar (eller grupper
av sjukdomar) som skall ingå i målbeskrivningen och i vilken omfattning utifrån det
utbildningsansvar som vi har. Utformandet
av målbeskrivningen är en viktig process
där flera aspekter skall tas i beaktande.
Målbeskrivningens innehåll skall sedan
styra det som undervisas och examineras.
De representanter som sitter i gruppen har
också undervisningsuppdrag vid sina respektive lärosäten, men undervisning inom
ämnet utförs av i princip alla läkare vid de
olika reumatologiska enheterna. Logistiken
är inte alltid lätt att få till, men vi i gruppen vill bestämt att den undervisning som
svensk reumatologi bedriver i alla delar av
landet skall hålla en hög kvalitet, som skall
inspirera våra blivande kollegor och väcka
intresse för ämnet inför framtida rekrytering till klinik och forskning.

Ett område som vi har identifierat där representanterna i gruppen kan ta hjälp av
varandra är utformandet av tentamensfrågor. Utvecklingen mot elektroniska tentor
och alltmer flersvarsfrågor (som är svårare
att konstruera, men lättare att rätta) gör att
undervisningsansvariga skulle ha nytta av
frågebanker. Samtidigt innebär reumatologins snabba utveckling att dessa frågebanker ofta bör kontrolleras för att säkra att
innehållet i dem fortfarande är aktuellt. Att
vi nu har ett diskussionsforum för byte av
frågor och utbyte av erfarenheter har varit
till stor nytta och är kvalitetssäkrande.

” Målet är att säkra
reumatologiundervisningens
omfattning och kvalitet ”

Läkarutbildningen kommer att förlängas
till ett sexårigt program, med start HT
2021. Inför den förändringen är gruppen inställd på ett mer intensivt arbete.
Målet är att säkra reumatologiundervisningens omfattning, innehåll och kvalitet i den nya utbildningen och verka för
att utbildningsutrymmet inte krymps
utan om möjligt expanderas. Samtidigt
är det minst lika viktigt att vi under
denna process sätter reumatologin i den
övriga utbildningens kontext och ser till
att våra lärandemål blir harmoniskt integrerade i det övriga läkarprogrammet.

Nya undervisningsmetoder
Ofta diskuterar vi nya undervisningsmetoder. Förinspelade föreläsningar och fallbaserade seminarier har ersatt de katedrala
föreläsningarna på flera orter, åtminstone
delvis. Virtuella patientfall, det vill säga interaktiva patientscenarion inlagda i datorprogram, har använts i flera år och det finns
tankar om utveckling av dessa med hjälp av
nyare och modernare elektroniska plattformar. Attrapper används för undervisning i
ledinjektionsteknik. Patientmedverkan är
central på de flesta orterna. Ett exempel
är Reumatikerförbundets RA-instruktörer
som undervisar i ledstatus samtidigt som
de berättar om sin egen sjukdomshistoria.
Ett annat exempel är patientföreträdare
som utifrån sin egen sjukdom stimulerar
diskussioner med studerande inom olika
hälsoprofessioner samtidigt. Det senare är
i paritet med den ökade uppmärksamheten som ges till interprofessionellt lärande, som bygger på att studenter från olika
medicinska och paramedicinska program
lär tillsammans med, av och om varandra.
Idéerna är många och vi i gruppen är övertygade om att vi tillsammans kan bidra
positivt till reumatologiundervisningens
utveckling i dagens grundutbildningar
nationellt, samt säkra dess kvalitet inför
framtida utmaningar.

Grundutbildningsgruppen
genom Ioannis Parodis
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ST-KRÖNIKA · Marit Stockfelt

Att gå natt
Strax innan sju överger mig mina sjuksköterskor för att krypa ner i sängen och jag
känner mig ensam kvar. Jag rondar alla
mina patienter, kollar igenom röntgensvaren och upptäcker att det faktiskt var
en lungemboli. Hon som kanske överkonsumerat morfin hade inget på någon av
sina röntgenundersökningar, jag ber om
nya prover på morgonen. Jag gör allt som
egentligen skulle ha gjorts på avdelningen.
Det är osynligt arbete i vårdorganisationen, det enda som syns utåt är att mellan
sju och åtta tog jag inga nya patienter.

Nattjour.
Ännu en anledning att bli Reumatolog.
Så fort jag kommer in genom dörren
ser jag hur natten kommer bli. Överfyllda korridorer, röda larmande klockor,
tandlösa patienter med ohållbar hemsituation. Sjuksköterskor jäktande förbi
med stressade leenden. Anhöriga i kö
för att veta när det blir deras tur. Jag
slänger en titt på listan. De kommer att
få vänta tills imorgon bitti.
Jag pratar med kollegan i teamet bredvid. Vi arbetar tillsammans i natt. Om du
blir klar med ditt team så hjälper jag dig
och tvärtom? Självklart. Strax efter att jag
kommit ringer telefonens otäcka larmsignal. Det isar till i magen innan jag hör
ordet krock. Bra, det blir kirurgiskt.
Förberedelser
Första frågan är, hur är platssituationen?
Svaret: det finns en plats kvar. På Medicin?
Nej, på huset. Alla patienter jag lägger in
kommer därmed att ”läggas in”. Det vill
säga, jag erbjuder dem en hård brits i akut-korridoren, ett glas nyponsoppa och en
sömntablett. När jag lärde mig akutvård
så var första frågan att ta ställning till:
behöver patienten inneliggande vård? Nu
är frågan: är det på något sätt möjligt att
skicka hem patienten?
Mina ”inlagda” patienter fortsätter att
vara mitt ansvar. Det räcker inte att göra
en bedömning, lägga upp en plan och lita
på att den genomförs. Jag måste dessutom i morgon bitti kontrollera och ta ställning till nya provsvar och röntgen, sätta
in eventuell behandling och följa upp hur
den fungerar. Ingen annan kommer att
ronda mina patienter. Kanske kikar någon
till dem imorgon efter lunch. Om de har
lyckats få en plats då.
Kvällskvisten
Jag försöker arbeta lugnt och metodiskt.
Jag skulle ångra mig om jag stressar igenom och missar något viktigt. Ett citat någonstans ifrån tar sig in i huvudet. Labor
to keep alive in your breast that little spark
of celestial fire, called conscience. George
Washington, tror jag.
Jag måste ta hand om de patienter jag
möter. Jag ska behandla dem på ett säkert
sätt och försöka ge varje person något gott
att ta med sig oavsett om jag skickar hem
dem eller inte. Larmen ringer då och då
och bryter koncentrationen. Alla patienter
10
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”Labor to keep alive in
your breast that little
spark of celestial fire,
called conscience ”
George Washington

” Ingen har dött och
patientlistan är kortare än
när jag kom ”
har fått vänta och får höra min standardfras: Jag heter Marit Stockfelt och är läkare. Jag vet att du har väntat länge. Nu är jag
här, berätta vad du vill ha min hjälp med.
Mitt i natten
En man kommer in från sitt boende med
Hb 76, blodtryck 88/46. Han får ”läggas
in” med 2E blod. En annan har ganska
diskret andningspåverkan men stegrad
D-dimer och någon konstig känning i vaden. Jag är på hugget efter lungemboli och
skickar honom på CT torax.
En multisjuk kvinna med progress av
sin cancer är påtagligt förvirrad efter ett
fall i hemmet för några dagar sedan. Hon
har svår höftsmärta, CRP-stegring och feber. Medföljande son vet inte riktigt men
tror att hon har tagit fel läkemedel, kanske
överkonsumerat morfin. Hon får ”läggas
in” med diverse röntgenundersökningar
för att förklara förvirringen (Hjärnblödning efter fallet? Metastaser? Lunginfiltrat som förklarar CRP-stegringen?).

Morgonen nalkas
Jag känner mig ändå tillfreds när klockan
närmar sig åtta. Jag har gjort mitt bästa
och arbetat effektivt. Ingen har dött och
patientlistan är kortare än när jag kom.
Men nu kommer flocken och ska veta vilka
som ska läggas in. Jag sitter bredvid men
de pratar med varandra. ”Hb 76 – men han
bor på ett boende, det måste de ju kunna
sköta där. Lungemboli, ok, han får väl stanna. Men vad är detta? Överkonsumtion av
morfin – har hon legat här hela natten?
Och gjort alla dessa undersökningar? Hon
får absolut ingen plats. Det får bli en ny bedömning och så får hon gå hem.” Tacksamt
hör jag min kollega ta ställning i frågan –
”en multisjuk kvinna med progress av cancer som är förvirrad av oklar anledning –
vem hade ni tänkt ska skicka hem henne?”.
På vägen hem surrar tankarna runt i huvudet. När alla vet att akuten är en svår arbetsplats, varför gör vi den inte så bra som
det går? Varför finns det inte ett läkarrum?
Måste det larma så att alla hör hela tiden?
När det inte finns några vårdplatser och
jag ”lägger in” patienter, borde inte någon
ronda dem? När vi drivs mot beslut som
samvetet protesterar mot, hur kan vi stötta
varandra i att stå för våra principer?
Jag lägger mig i min
egen, varma säng.
Och somnar.

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

A treatment for psoriatic arthritis1
Taltz – a targeted IL-17A inhibitor with high binding affinity (kd<3 pM)1
JOINT IMPROVEMENT IN PATIENTS WITH PSORIATIC ARTHRITIS AT WEEK 241
Biologic naive patients (SPIRIT-P1)

ACR20

58

%

ACR50

40

%

ACR70

23

%

ACR70

22

%

Biologic experienced patients (SPIRIT-P2)

ACR20

53

%

ACR50

35

%

Indication: Taltz, alone or in combination with conventional disease-modifying antirheumatic drugs (cDMARDs),
is indicated for the treatment of active psoriatic arthritis in adults who have responded inadequately, or who are
intolerant, to one or more DMARD therapies.1
References: 1. Taltz® Summary of Product Characteristics. Eli Lilly and Company.

Eli Lilly Sweden AB. Box 721, 169 27 Solna Besöksadress: Gustav III Boulevard 42, Solna
Telefon +46 8 737 88 00. www.reumatologi.lilly.se

PP-IX-SE-0260/01.2019

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning
Taltz 80 mg injektionsvätska, lösning (ixekizumab) förfylld injektionspenna, förfylld spruta
ATC-kod: L04AC13 Indikationer: Plackpsoriasis: Taltz är indicerat för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling. Psoriasisartrit: Taltz, ensamt eller i
kombination med metotrexat, är indicerat för behandling av aktiv psoriasisartrit hos vuxna patienter som har svarat otillräckligt eller som inte tolererar en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska
läkemedel (DMARD). Kontraindikationer: Allvarlig överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Kliniskt betydelsefulla aktiva infektioner (t.ex. aktiv tuberkulos).
Varning: Behandling med Taltz förknippas med ökad infektionsfrekvens t.ex. i form av övre luftvägsinfektioner, oral candidos, konjunktivit samt Tinea-infektioner. Allvarliga överkänslighetsreaktioner,
inklusive några fall av angioödem, urtikaria och, sällsynt, fördröjda (10–14 dagar efter injektionen) allvarliga överkänslighetsreaktioner inkluderande utbredd urtikaria, dyspné och höga antikroppstitrar,
har rapporterats. Fall av nyinsjuknande i eller exacerbationer av Crohns sjukdom och ulcerös kolit har rapporterats. Taltz ska inte användas samtidigt med levande vacciner.
Datum för översyn av produktresumén: 2018-04-19 För ytterligare information och priser se www.fass.se. Rx, F
Begränsning av subvention: Subventioneras endast för behandling av vuxna patienter med:
- måttlig till svår plackpsoriasis som inte svarat på systemisk behandling såsom ciklosporin, metotrexat eller PUVA (psoralen och ultraviolett A),
eller när intolerans eller kontraindikationer föreligger mot sådana behandlingar.
- aktiv psoriasisartrit som behandlats med en TNF-hämmare eller där detta inte är lämpligt.

PERSPEKTIV PÅ FORSKNING · Marit Stockfelt (Red)

Hur läser man en
vetenskaplig artikel?
Hur många vetenskapliga artiklar behöver vi läsa varje vecka för att vara en
reumatolog eller forskare som är ”upto-date”? Hur stor del av vår professionella tid använder vi – eller borde vi
använda – för att kunna säga att vi är
uppdaterade om allt nytt som pågår
inom vårt intresseområde, i Sverige och
resten av världen? Svaret är inte enkelt
och beror mycket på om man mest jobbar kliniskt eller om man också forskar.
Men svaret är ändå enkelt på något
sätt: alldeles för mycket! För många
timmar för att hinna med uppdatering,
kliniskt arbete, forskning och – varför
inte? – privatliv.

E

ftersom tidsbrist troligen är ett av
de största problem vi träffar på i
vårt professionella liv, är det viktigt
att hitta ett smart sätt för att läsa de artiklar vi behöver utan att tappa alldeles för
mycket tid. Tidigt under min karriär som
doktorand lärde jag mig en enkel metod
från min handledare som jag använt sedan
dess. Metoden tillåter mig att snabbt gå genom en artikel och behålla endast det som
är viktigt för mig.
Varför läser man en vetenskaplig artikel?
Först ska man fråga sig: varför behöver
jag läsa en vetenskaplig artikel? Om syftet
är att utbilda sig inom ett nytt ämne, till
exempel patogenes av reumatoid artrit,
då får man helt enkelt läsa flera artiklar från början till slutet eller läsa några
review-artiklar. Men i praktiken är den
vanligaste orsaken till att läsa en vetenskaplig artikel att man vill bli uppdaterad
om något väldigt specifikt. Och då är det
ingen idé att läsa varje artikel man hittar
från början till slut för, som sagt, det tar
alldeles för mycket tid.
Bli smart som en detektiv!
Om man läser en vetenskaplig artikel
för att hitta specifik information om ett
ämne, då måste man vara smart som en
detektiv för att fånga det man letar efter,
som finns gömt mellan 3000 ord och 4-5
tabeller och figurer. Det första steget är
att identifiera den informationen man är
intresserad av. Efter det googlar man eller
söker efter artiklar i specifika sökbara databaser, till exempel Pubmed. Sedan har
man en lång lista av artiklar som kanske
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innehåller den informationen man letar
efter. Man börjar då att öppna de olika artiklarna, blir förvirrad och får panik över
all information som finns där. Discussion? Results? Tables? Background? Var
någonstans börjar man då?
Man får komma ihåg att man är intresserad av något väldigt specifikt och för
att komma närmare den information man
saknar behöver man leta efter ”rådata”
och inte efter den tolkning av rådata som
författaren vill belysa. För att hitta rådata
får man tänka att en vetenskaplig artikel
inte är en opersonlig beskrivning av några
resultat utan en kritisk process som börjar med selektionen av vilka rådata som är
intressanta, val av hur de ska presenteras
och slutligen diskussion kring dem.
Processen att skriva en vetenskaplig
artikel
För att kunna välja vilken del av en artikel
man ska prioritera när man börjar läsa får
man tänka på processen att skriva en ve-

tenskaplig artikel. Processen börjar med
förberedelse av data. Forskare har några
data som han/hon tycker är intressanta
och vill dela med forskarsamhället. För att
kunna dela data behöver författaren presentera dem i form av tabeller och figurer.
När tabeller och figurer är färdiga börjar
forskare skriva ”Results”. ”Results” är inte
en lång och steril sammanfattning av allt
som finns i tabeller och figurer utan en
beskrivning av det som författaren tycker
är det viktigaste som finns i tabeller och figurer. På resultat baserar författaren ”Discussion”, en kritisk sammanfattning av det
som är betydelsefullt i resultat i jämförelse med tidigare artiklar samt reflektioner
över hur framtida forskning kan utvecklas.
På slutet skriver man introduktion och
slutligen abstrakt.
Var någonstans börjar man då?
Det ”traditionella” sättet att läsa en artikel är att börja med abstrakt, gå vidare till
introduktion, metod och sedan resultat,

PERSPEKTIV PÅ FORSKNING · Marit Stockfelt (Red)

figurer och tabeller och slutligen diskussion. Fast den processen tar alldeles för
mycket tid, och vi riskerar tappa fokus på
vad vi letar efter: en liten information i en
lång artikel. För att snabbt kunna hitta vår
information behöver vi agera som en detektiv. Och vad skulle en detektiv föreslå?
Först, hitta spår! Och med spår menar jag
våra rådata. Den enda källan till rådata
vi har i vår artikel är tabeller och figurer.
Inte ”Results” som endast innehåller de
viktigaste resultat enligt vad författare
tänker och som därför är väldigt ”biased”.
Och säkert inte ”Discussion” som är en
kritisk sammanfattning av det som författaren tycker är betydelsefullt bland data.
Nej, vi behöver komma närmare till rådata
och därför måste vi titta på tabeller och
figurer, efter att vi snabbt har läst abstraktet för att vara säker att artikeln handlar
om det vi är intresserad av. Om något är
oklart i tabeller och figurer kan vi alltid
backa och titta i ”Methods”.
När vi har hittat det vi var intresserade
av i rådata kan vi om vi vill gå vidare och
läsa ”Results”. Här kan vi se hur författare
har belyst den information vi letade efter
och upptäckta nya saker vi hade missat.
Om vi vill kan vi sedan gå vidare och läsa
diskussionen och eventuellt bakgrund. Vi
kan också ta hjälp av ”Methods” för att
försäkra oss om att författaren har använt
rimliga metoder och patient-kohorter.

Den (im)perfekta metoden
Metoden hjälper oss att snabbt gå genom
och jämföra flera artiklar utan att tappa
allt för många timmar av våra liv. Det är
ingen perfekt metod och har såklart flera begränsningar, inklusive den största
nackdelen, att man riskerar missa poängen
med en artikel om man inte kan tillräckligt
mycket om metoder eller om bakgrund. Å
andra sidan har jag använt metoden i princip alltid sedan jag har börjat min forskningsutbildning och den har hjälpt mig att
inte sjunka ner mellan hundratusen olika
artiklar och ge upp.
Metoden har ytterligare en fördel: den
kan hjälpa forskare som är reviewer för
peer-reviewed vetenskapliga tidskrifter.
När man får ett manuskript att granska
kan man använda samma metod och först
gå igenom tabeller och figurer. Sedan kan
man se om det som finns i tabeller och figurer stämmer med beskrivning av resultat och om ”Methods” väl förklarar vad
man har gjort i tabeller och figurer. Om
tabeller och figurer är oklara och ”Results”
inte hjälper en att förstå innehållet i manuskriptet, då är troligen artikelns kvalitet
låg och författaren behöver arbeta hårt för
att förbättra den.

Sex tips för effektivt läsande
1. Bli smart som en detektiv!
2. Identifiera artiklarna som troligen innehåller den informationen du är intresserad av
3. Gå genom tabeller och figurer för
att se om de svarar på din fråga
4. Ta hjälp av metod-delen för att
bättre förstå tabeller och figurer
5. Om den informationen du söker
finns i tabeller och/eller figurer
kan du gå vidare och läsa resultat
6. Eventuellt kan du läsa bakgrund
och diskussion – men det behövs
ofta inte

Cristina Maglio
Forskare och ST-läkare i Reumatologi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Göteborg

FALUN
11–13 SEPTEMBER

REUMADAGARNA 2019
Ett preliminärt program för konferensen finns på Reumadagarna.se.
Där kan du också anmäla dig – tidig avgift gäller fram till 5 juni.
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SLÅ TILLBAKA

MOT SNABBT
PROGREDIERANDE RA

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

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

SKÅNES DIGITALA
VÅRDMILJÖ (SDV)
OCH TALIGENKÄNNING (TIK)
PÅ REUMATOLOGEN SUS

FRAMTIDENS VÅRD

I framtiden kommer vi att ha nya
vårdinformationsmiljöer. Först ut är
Skåne som hunnit en bit på väg med
planerat införande från hösten 2020.
Jehns Christian Martineus rapporterar
från arbetet och erfarenheterna hittills.

I

november 2020 och med planerad full
utbyggnad 2022 införs en ny IT-plattform som benämns SDV (Skånes digitala vårdmiljö). Journalsystemet heter
Millenium och leverantör av hela IT-plattformen är det amerikanska företaget Cerner. IT-systemet finns redan på 6000 sjukhus i världen och införandet i Skåne är det
första på svenska. Region Skåne har över
30 000 anställda som i olika grad kommer att påverkas av det nya IT-systemet.
Meningen är att ett (1) system ska ersätta
alla nuvarande t ex Melior ( journalsystem
slutenvård), PMO ( journalsystem primärvård), Sectra (röntgen) samt Pasis (patientadministrativt system i Skåne). Dessutom
kommer aktuella vårdprogram att vara
direkt anslutna till plattformen liksom, i
ett senare skede, resursplanering/schemaläggning. I nuläget håller vi på att försöka bli av med all dokumentation i pappersform genom utrensning och scanning
av den dokumentation vi behöver spara.
I det nya systemet kommer realtidsdokumentation (till exempel genom taligenkänning TIK) att krävas och data kommer
att registreras direkt i journalen med hjälp
av mobiltelefon eller ipads (exempelvis
blodtryck, puls och temp). SDV kommer
att innebära, när det väl är genomfört, en
inloggning, en journal och en medicinlista. Systemet ska finnas på alla sjukhus och
inom hela primärvården i Skåne. Skånes
kommuner har fått option på att ansluta
sig till systemet. För närvarande pågår förberedelserna för införandet, bland annat
med översättning av engelsk terminologi
till svenska vilket har fördröjt processen
en del.

Det finns 19 olika projektgrupper (s k
workstreams) för t ex medicinsk dokumentation, laboratorieverksamhet, bildoch funktion. Dessutom finns det specialitetsgrupper där jag är ordförande för
reumatologin och har tre kollegor från andra reumatologiska enheter i Region Skåne med i gruppen. Meningen är att vi ska
komma fram till hur vi vill att reumatologins journal ska vara uppbyggd och vilka
länkar vi behöver.

” Hittills har jag inte fått en
enda fråga på hur vi vill ha
det i det nya IT-systemet! ”

En hel del obesvarade frågor
I specialitetsgrupperna finns en oro för att
inte bli tillräckligt involverade i processen
i tid. Hittills har jag inte fått en enda fråga på hur vi vill ha det i det nya IT-systemet! Det planeras flera träffar under maj
och juni så jag hoppas att vi blir delaktiga i tid, innan alltför mycket har beslutats
i andra fora. Ett möte kommer inom kort
att äga rum angående hur SRQ ska länkas
till den nya IT-plattformen. Det finns en
hel del obesvarade frågor t ex kring hälsoappar som blivit alltmer spridda bland
patienterna och om någon eller några av
dessa kommer att kunna anslutas. När det
gäller ny teknik kring Skype och liknande
funktioner och distansmöten råder också
oklarheter.
I maj 2018 startade ett pilotprojekt
med taligenkänning (TIK) på Reumatologen SUS. Piloten inkluderade även två
vårdcentraler inom Region Skåne. Systemet heter Dragon Medical och levereras
av MaxManus. Taligenkänning innebär
att man dikterar och texten skrivs direkt

i journalen. Man kan även diktera remisser, brev och e-mail med hjälp av TIK. Vi
startade med fem läkare och har därefter
utbildat nästan alla läkare på Reumatologen i TIK. Det är viktigt att man har ett
stegvist införande och undviker massinförande vilket på andra platser, där man
testat, har lett till motstånd. Vi beslutade
också att diktering av återbesök, telefontid
och daganteckningar i första hand skulle hanteras via TIK eftersom detta inte
kräver andra administrativa åtgärder som
handläggs av medicinska sekreterare. Vid
till exempel nybesök ska oftast ett så kallat
vårdåtagande avslutas i det administrativa
systemet, annars ser det ut som om patienten aldrig har kallats, och detta leder till
att väntetidsstatistiken blir felaktig. Jag
har valt att inte utbilda läkare som har
svårt för svensk ordföljd och har vissa problem med svensk stavning. Däremot är det
inte några problem om man har en säregen
dialekt eller utländsk brytning, systemet
lär sig uttalet efter en viss tids träning och
anpassning. Vad har TIK haft för effekter?
Jo, antalet oskrivna diktat har sjunkit från
nästan 4000 i maj 2018 till 200–300 i nuläget. Medicinska sekreterare har kunnat
ta över uppgifter som sjuksköterskor haft
hand om hittills, framför allt 1177-ärenden.
Detta har frigjort tid för sjuksköterskorna
som kan ha mer tid för egen mottagning
och på så sätt kan avlasta läkarna som i
princip alltid ligger efter med återbesök
inom planerad tid.

Jehns Christian Martineus
Sektionschef reumatologi Lund/Malmö
Skånes universitetssjukhus
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Läkarbemanning för
Reumatologi mars 2019
Behov
Sett sjukvårdsregionvis (dvs. såväl länssjukvård som regionsjukvård) behövs 5
specialister/100 000 inv. (med ca 70%
tjänstgöringsgrad) dvs totalt 500 specialister i reumatologi.
Kan också uttryckas som 4 specialister/100 000 invånare för länssjukvård och
1 specialist/100 000 invånare för regionsjukvård. Med 10 miljoner invånare behöver vi således vara 500 reumatologspecialister.
Nu finns 266 spl varav 80 beräknas pensioneras (>65 år) inom 10 år = 186 kvar.
ST-utbildning idag = 112
Utbildningskrav = 202 nya ST-läkare ytterligare på 10 år (utöver nuvarande 112)
Nya specialister 2000-2018 = 287 (1318-12-18-13-11-15-12-9-24-15-13-25-21-1322-22-18-11=16/år). Ett annat mått på
utbildningskrav skulle vara socialstyrelsecertifiering av 31 nya specialister/år
t.o.m. år 2028. Vi måste alltså kraftigt öka
utbildningen jmf med idag. Bemanningen
är uträknad med det uppdrag vi har idag
dvs. begränsat till enbart kunskaps- och
bedömningsansvar vid artros eller värktillstånd.
Kommentar:
1. Flera sjukhus är länskliniker t.ex. Blekinge (Karlskrona+Karlshamn), Östergötland, Sörmland (Eskilstuna+Nyköping), Gävleborg (Gävle, Hudiksvall,
Bollnäs/Söderhamn) , Västernorrland (Sundsvall,
Örnsköldsvik), Västerbotten (Umeå, Lycksele, Skellefteå) med tjänstgöring utanför det större sjukhuset.
2. Alingsås har ingen egen reumatolog utan försörjs via
avtal med Sahlgrenska med motsvarande 1-2 specialister.
3. Flera enheter har timanställda seniora specialister.
Karolinska har flera, Kristianstad 2, SUS 2, Kalmar 1,
Västervik 1, Jönköping 3, Eskilstuna 1, Helsingborg 3,
Borås 1, Uddevalla 1, Göteborg 1, medan Sundsvall
uppger att man har 2 halvtidspensionärer. Vid minst
halvtidsarbete räknas de in i ordinarie bemanning.
4. Alla ST-läkare räknas in – även de som anges som
”gråblock”.
5. Antal privatpraktiker är svårt att beräkna eftersom
dubbelarbete förekommer och redovisningen är ngt
osäker. Så gott som hela privatpraktikerkåren pensioneras t.o.m. år 2026.
6. Tjänstgöringsgraden (reumatologi) har alltid kretsat
kring 70% men tycks visa en svag nedgångstrend de
senaste åren till knappt 63%.
7. De bolagsdrivna enheterna Halland (Capio), Simrishamn (Capio) och Danderyd (bolag inom SLL) räknas
in i de offentliga eftersom de har ett anvisat områdesansvar liknande offentlig enhet.
8. Centrum för Reumatologi i Stockholm räknas till länssjukvård även om det är en blandning av länssjukvård
och akademisk sjukvård.

Specialistläkare
Offentlig tjänst

260 (+3)

Privat tjänst

6 (-3)

Totalt

266

Tjänstgöringsgrad specialister

63% (-1%)

ST-läkare

112 (+4)

Regionsjukhus

Specialistläkare

ST-läkare

Totalt

139

62

Karolinska

33

17 (+1)

Sahlgrenska

36

17 (-2)

Lund/Malmö (SUS)

24 (+1)

10 (+1)

Linköping (länsklin)

13 (+1)

4 (-1)

Uppsala

12

6

Umeå (länsklin)

12 (-2)

2

Örebro

9

6 (+1)

Länssjukhus

Specialistläkare

ST-läkare

Totalt

109 (+1)

45 (+4)

Kristianstad

4 (+1)

1 (+1)

Helsingborg

3 (+1)

2 (+1)

Blekinge

5 (+1)

1

Halland

6 (-2)

3 (+1)

Växjö

3

0

Borås

6

2 (+2)

Skövde

5

3

Uddevalla

3 (+1)

5 (+1)

Jönköping

4 (-2)

3 (-1)

Kalmar

4

1

Danderyd

7 (-2)

1

Centrum Sthlm

13 (+2)

0 (-1)

Sörmland

5

3 (-1)

Västerås

8 (+1)

3 (-1)

Karlstad

3

3 (+2)

Falun

7

3 (+1)

Gävleborg

9

5

Östersund

3 (-1)

2

Västernorrland

5 (+1)

1 (-1)

Luleå

5

2

Länsdelssjukhus

Specialistläkare

ST-läkare

Totalt

12 (+2)

5

Karlskoga

1 (+1)

1 (+1)

Ängelholm

2

1

Trelleborg

2

1

Simrishamn

2

0

Alingsås

0*

0

Västervik

2

2

Visby

3 (+1)

0 (-1)

Privatpraktiker

Specialistläkare

ST-läkare

Totalt

6 (-3)

0
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Trenderna fortsätter
• Länssjukhusen ökar
bemanningen
• Regionsjukhusen står still
• Privatpraktik håller på att
avvecklas
• Otillräcklig volym på
ST-utbildning
Antal ST-läkare ligger stabilt över 100 –
idag 112 personer!
Antalet ST-läkare ligger stabilt runt 100
stycken sedan flera år. Totalt finns idag 112
ST-läkare (inkl gråblockare) i reumatologi
dvs en viss ökning jmf 2018. På regionsjukhusen ser vi ingen ökning av antalet ST-läkare jmf 2018 utan antalet är fortfarande 62!
På länssjukhusen ser vi en fortsatt uppgång
– nu till 45 ST-läkare. Sedan 2004 har antalet ST-läkare inom länsreumatologi ökat
från 19 till nuvarande 45. Länsdelssjukhusen ligger stabilt med 5 ST-läkare. Således
totalt 50 ST-läkare inom länsreumatologin.
Antalet nya ST-läkare i reumatologi i Sverige som tillkommit under 2018 kan – ur de
siffror som enkäten ger – beräknas till 15
personer. En alldeles för låg siffra för att ge
en positiv rekrytering.

Specialister i offentlig tjänst ökar –
privatpraktiker minskar
Antalet specialister 2019 är oförändrat 266.
De offentliganställda uppvisar svag ökning
(+3). Privatpraktikerna har en minskande
trend under de senaste sex åren (20-18-1613-13-9-6), men är något svåra att beräkna
vad gäller arbetsinsatser inom reumatologi.
Men sammantaget ses ett gradvis sjunkande antal privatpraktiker. En anledning är
säkert ersättningsnivåer och avtalsteknikaliteter men det kan också vara så att den
nuvarande reumatologiska praktiken med
omfattande immunomodulation och sköterskeinsatser inte passar för privatpraktik.
En egen fundering skulle vara att ev privatpraktiker kanske skulle syssla med en annan sida av reumatologin? Mer åt smärta,
artros och psykosomatik. Här finns stora
brister i omhänder-tagandet inom primärvård och ortopedi och patienterna tas inte
omhand av sjukhusreumatologin. Utifrån
privatpraktikernas födelseår torde hela kåren vara pensionärer år 2028.
Antal nya specialister
Under 2018 erhöll endast 11 läkare specialistbevis i reumatologi – varav tre utan
säker hemvist i Sverige. Detta är snudd på
bottenrekord under 2000-talet och är en
minskning jmf föregående år (18 nya specialister år 2017). Detta är emellertid till viss

Antal ST-läkare i Sverige

del förutsägbart eftersom antal nya ST-läkare 2011 och 2012 endast var 13 resp. 15.
Med 112 ST-läkare och en ST-utbildning om
minst fem år (tar ofta längre tid pga forskning, familj, dubbelspecialisering m.m.) är
det svårt att producera mer än 20-25 specialister/år. Vi förlorar i pensioneringar
8 specialister/år (enkäten anger drygt 80
pensionsavgångar fram t.o.m. 2028) och
några kan ju förloras till andra uppdrag
inom sjukvård eller industri. För att få ett
substantiellt nettotillskott borde vi ha 150
ST-läkare under utbildning!
När sker pensionen?
Vi ser en tendens att specialister timanställs/visstidsanställs efter sin pensionering (t.ex. i Kristianstad eller Kalmar) eller
vid övergång till arbete i t.ex läkemedelsindustrin (Stockholm). Totalt rör det sig om
ett 15-tal specialister som på detta sätt ofta
arbetar 1-2 dagar per vecka. Denna kategori
kan öka. Arbetar den pensionerade läkaren
minst 50% räknas denne in i normala läkarbemanningen.
I våra beräkningar räknar vi 65 års ålder
som pensionsålder och vi mäter antal nu
arbetande specialister som blir 65 år under
närmaste 10-års period. Vi har valt 10 år
eftersom utbildningstiden för ny ST-läkare
till färdig specialist ofta är nästan så lång tid
pga föräldraskap, forskning m.m.
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Men det tycks som om 65-åringarna dröjer sig kvar några år till varför pensionsförlusterna fördröjs något. Dessutom höjs
LAS-åldern 2020 till 68 år och blir från
2023 ytterligare högre - 69 år. Möjligheterna att arbeta längre tid än till 65 bör
understödjas. Det sägs att 70 års ålder
idag motsvarar 50 år för 50 år sedan. Äldre
läkare – med sin erfarenhet att ta kliniska beslut - kan göra insatser i bl.a. klinisk
handledning av ST-läkare.
Nu räknar vi med att drygt 80 specialister försvinner fram tom 2028 – vilket
innebär 8/år. Kanske är den verkliga siffran något lägre till följd av friskheten och
arbetsvilligheten hos våra äldre kollegor.
Om man ser hur olika sjukvårdsregioner
har det med rekrytering vs pensionering
dvs ta antal nuvarande ST-läkare minus
antal kommande pensionärer inom 10 år
erhåller vi följande siffror (där + anger
att rekrytering är större än pensionering):
Södra (utom Halland) +/-0, Halland +2,
Västra Götaland +14, Sydöstra +4, Sthlm
inkl Gotland +4, Uppsala/Örebro +14 och
Norr -2.
Tjänstgöringsgrad
Tjänstgöringsgraden bland specialister
ligger på knappt 63% med en klar tendens
till minskning under de senaste åren. Sättet att rapportera skiljer sig dock åt mellan
olika kliniker vilket medför att exakta tal

Antal ST-läkare/100 000 invånare år 2019

angående tjänstgöringsgrad inte kan sättas
– men tjänstgöringsgraden så länge vi gjort
mätningar är 63-74% - och ofta betydligt
lägre på universitetssjukhusen pga forskning och andra uppdrag.
Hur många behöver vi vara?
I framtiden kommer vi att ta hand om såväl en allt mer ökande patientkader med
avancerad immunomodulatorisk behandling och ligga långt framme i tillämpning
av den nya biologin. De Nationella Riktlinjerna (NR) för behandling av RA, SpA
och PsA som kom under 2012 förstärkte
behovet. Ett kommande ökat engagemang
i diagnostik och behandling av gikt kan
ytterligare öka behovet av reumatologer.
Därutöver kommer nya åtaganden såsom
behandling av bieffekter till onkologins
nya immunologiska cancerbehandlingar,
ökat engagemang i behandling av jättecellsarterit och ökade önskemål från andra specialiteter (t.ex. Ögon) om hjälp med
immunomodulation. SRF och Reumatikerförbundet beräknar behovet av reumatologspecialister – beräknat på hel sjukvårdsregion, dvs såväl regionsjukvård som
länssjukvård - till 5 specialister/100 000
inv. Eller 4 specialister för länssjukvård
och 1 specialist för regionsjukvård/100
000 invånare. Detta är beräknat utefter
nuvarande tjänstgöringsgrad och utan nya
arbetsuppgifter eller åtaganden.

Vi behöver således aktivt arbeta med rekrytering av nya ST-läkare. Utifrån beräknat behov torde vi behöva rekrytera
ytterligare 202 ST-läkare under närmaste
10 åren – fr a under de första fem – eftersom vi behöver socialstyrelsecertifiera 3035 nya specialister/år. Produktion av nya
specialister räknat från år 2000 ligger på
drygt 16/år. Vår organisation med regional ST-studierektor, SK-kurser (C-kurser)
tidigt, Riks-ST-dagar m.m. skall stärka rekrytering. SRF bör göra rekrytering till en
överordnad fråga. Hade regionsjukhusen
haft en ökning av antalet ST-läkare motsvarande länssjukhusen hade bilden sett
mycket ljusare ut.
Länssjukhusen ökar mest!
Totalt sett ser vi fortsatt ökning av antalet läkare (specialist+ST-läkare) på
länssjukhusen. Regionsjukhusen har
oförändrat 201 specialister+ST-läkare
medan läns-och länsdelssjukhusen fortsätter att öka - 2019 jmf med 2018 – med
ytterligare 7 läkare – 121 specialister
+ 50 ST-läkare till 171 läkare. Sett från
2004-2019 ser vi att läns-/länsdelssjukhusen växer kraftigare än regionsjukhusen även rent numerärt – inte bara relativt. På specialistsidan + 33 (88-121) och
på ST-sidan +31 (19-50) jmf med regionsjukhusens + 22 (117-139) resp.
+19 (43-62) under samma tidsperiod.
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Det tycks bara vara en tidsfråga innan
antalet läkare inom reumatologi på läns-/
länsdelssjukhusen är lika stort som på
regionsjukhusen. En utveckling vi inte anade för tio år sedan.
Regionsjukhusen har en marginell
ökning sett ur längre tidsperspektiv från
187 (2014) till 201 (2019).
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Forskning – även på länssjukhus!
Reumatologi är en attraktiv specialitet eftersom vi ligger i framkant i den medicinska utvecklingen med såväl framstående
forskning som klinik. Arbetets innehåll
och den relativt lindriga jourbelastningen
kan också stärka attraktionskraften för vår
specialitet.
Ett område att ytterligare utveckla är
forskning på länssjukhusen – med handledning från universitetssjukhusen. Digitaliseringen i allmänhet och vårt vältäckande
SRQ bidrar till att reumatologin har bättre
förutsättningar än andra specialiteter att
utveckla forskningssidan på länssjukhusen. Dessutom har vi många handledarkompetenta personer på regionsjukhusen.
När läkarutbildningen i ökande grad förläggs till länssjukhusen ökar också kraven
och behoven av akademisk kompetens där.
Många länssjukhus ligger ju också på
orter med högskola eller universitet.
Reumatologin kan således gå i spetsen för
akademiseringen av vissa större länssjukhus, vilket ytterligare skulle kunna öka
viljan att söka ST i reumatologi där. Vi bör
vara kända som den forskande specialiteten – även på länssjukhusen. Forskning
på länssjukhus kräver – liksom på regionsjukhusen – också ytterligare läkare så

LÄKARBEMANNING FÖR REUMATOLOGI · Tomas Bremell
Utveckling	
  2004-‐2019	
  av	
  spec +	
  ST-‐läk	
  på	
  regionssjukhus resp läns-‐/länsdelssjukhus

att inte forskningstjänstgöringen leder till
minskad klinisk verksamhet på enheten.
Akademisering innebär ett krav att överbemanna inom ekonomisk ram!
Vilka skall man rekrytera?
I kommentarerna till enkäten påtalar flera
enheter svårigheter att rekrytera specialister. Jag tycker att det är ett feltänk att
rekrytera färdiga specialister – om inte
dessa kommer från utlandet. Annars riskerar vi ju en sorts kannibalism inom svensk
reumatologi. Den enda framkomliga
vägen är att själva utbilda specialister –
dvs rekrytera nya ST-läkare. Och ge dessa
en trevlig, stimulerande och utvecklande
arbets- och lärandemiljö. Några enheter
med brist på specialister utmärker sig här
positivt. Strategin kräver ofta att arbetssättet tillfälligt ändras så att man tar väl
hand om de nya ST-läkarna. Någon erfaren specialist kanske skall överföra sin
patientkader till de nya underläkarna och
enbart syssla med klinisk handledning och
upplärning av de nya läkarna. Så arbetar
idag flera enheter t.ex. Jönköping, Eskilstuna, och Uddevalla med 3-5 ST-läkare.
Även landsting med hygglig specialistbemanning såsom Västerås (3 ST-läkare), Falun (3 ST-läkare) och Gävleborg (5
ST-läkare) har fin rekrytering. Efter ett
halvårs lite fylligare introduktion och stöd
kan ju en ST-läkare hjälpligt simma själv
och blir snart en viktig kugge på enheten.
Var således inte rädda att ”överrekrytera”
ST-läkare när ni har specialistbrist! Ändra
arbetsformerna istället!
Privata aktörer skapar osäkerhet
Simrishamns (Capio) uppdrag i reumatologi reducerades 2017 med 2/3 vilket
överfördes till Kristianstad utan att resursförstärkningar dit har följt med.
Halland (Capio) har svårt att få landstingets medfinansiering av ST-tjänster.
Avtalet mellan Halland och Capio förlängdes nyligen men går ut maj-21.
I Stockholm höll en stor del av öppenvården på att privatiseras (vårdval reumatologi) men detta stoppades i sista stund.
I Gävleborg tycktes samarbetet mellan
Gävle/Hudiksvall (landstinget) och Bollnäs/Söderhamn (Aleris) fungera. Men
Aleris sade upp avtalet av ekonomiska skäl
varför landstinget ånyo får ta över driften.
Man planerar en ny upphandling.
Ur organisatorisk synvinkel skulle man
ju få en långsiktigare planering, en bättre samordning och lättare att genomföra
ST-utbildning om samtliga enheter ingick
i landstingsvården och inte splittrades
på olika privata vårdgivare med tidsbegränsade avtal. Man kan fråga sig vad ett
landsting tror sig vinna när det upphandlar privat vård som det lika väl kan till-
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handahålla själv. Misstror man de egna
medarbetarnas förmåga eller den egna
organisationen?
Ligger medel till ST centralt eller ute på
kliniken?
På fr.a. regionsjukhusen ligger ofta medel
för ST centralt och måste sökas i konkurrens med andra specialiteter och kliniker.
Så är fallet i t.ex Stockholm, Umeå och
Lund. Detta skapar ett stelbent system
som har svårt att ta in de spontana variationer i bemanning som kan ge utrymme
för nya ST-tjänster. I Västra Götaland ingår sedan urminnes tider ST-läkarna i klinikens budget kompletterat med centrala
avtal hur mycket av en läkares randningslön som hemmakliniken resp. mottagande
kliniken betalar. Detta gör det möjligt
att – inom personalbudgeten – skapa nya
ST-tjänster genom att använda löneutrymmet från en föräldraledig specialist eller
en överläkare med lön från vetenskaps-

rådet eller en tjänstledig kurator för nya
ST-läkare. Centrala ST-medel bidrar till
den svaga bemanningsutvecklingen på de
flesta regionsjukhusen.
Antal ST-läkare/100 000 invånare
Vi redovisade antal ST-läkare/100 000 invånare för första gången 2018. Här finns
skillnader som kommer att få effekt på
antalet specialister framöver. I topp år
2019 ligger Västra sjukvårdsregionen inkl
norra Halland med 1.5 ST-läkare/100 000
inv och Uppsala/Örebro (Svealand) med
1.37 ST-läkare/100 000 inv. Södra sjukvårdsregionen (Skåne, Södra Halland,
Kronoberg, Blekinge) har 1.0 ST-läkare/100 000 inv, Östra Götaland har 0.91
ST-läkare/100 000 inv och Norra regionen 0.78 och Stockholm lägst med 0.75
ST-läkare/100 000 inv. Om Stockholm
skulle vara i nivå med Västra Götaland
eller Uppsala/Örebro-regionen hade man
haft 35-40 ST-läkare.
ReumaBulletinen Nr 132 · 3/2019
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Lokala kommentarer
I Skåne finns missnöje med sjukvårdsorganisationen och man försöker driva frågan
att få bilda en gemensam klinik för hela
Skåne. I Helsingborg finns grav underbemanning bl.a. till följd av medicinklinikens
krav på invärtesmedicin ”first”. I Trelleborg med ett upptag på 100 000 inv finns
endast 2 specialister varav en pensioneras
till sommaren. Medicinjourer är ett rekryteringshinder. Även i Simrishamn pensioneras en av två specialister. I Kristianstad
strider man för att slippa medicinjourer
under reumatologitjänstgöringen under ST.
Västra Götaland har god rekrytering till
nya ST-tjänster men de regionala medlen
till ST-tjänster håller på att fasas ut efter
att ha varit i bruk sedan 2001. Uddevalla är
i uppbyggnadsfas men har 5 ST-läkare och
ett stöd från Sahlgrenska. Skövde rapporterar 3 ST-läkare med en fjärde på ingång.
Man kommer då att ha två disputerade
ST-läkare!
Linköping poängterar att nuvarande
ST-läkare i allmänhet haft reumatologiplacering redan under AT – en viktig rekryteringspunkt. Västervik anger utrymme
för lämplig person som ny ST-läkare.
Jönköping önskar bättre stöd från regionsjukhuset.
Stockholms svårigheter finns belysta
längre ned.
Örebro önskar ökad samverkan med
Reumatikerförbundet vad gäller bemanningsmål.
Uppsala anger ekonomiska hinder att
rekrytera ST-läkare.
Värmland har noterat svårigheter – Arvikareumatologin är nedlagd pga pension
och man förlorade under 2017-18 såväl specialister som ST-läkare. Man klagar över
dålig exponering gentemot AT-läkare.
Falun, Västerås och Gävleborg rapporterar goda möjligheter att nyanställa ST-läkare.
Umeå har många sökande till ST och
planerar anställa tre nya ST-läkare under
2019.
Sunderby rapporterar svårigheter att
rekrytera ST-läkare och att de använder
stafettläkare.
Sammanfattningsvis framkommer några grundläggande frågor: i) kampen om
att inte göra medicinjour under reumatologitjänstgöring fortsätter; ii) reumatologiexponering under AT är rekryteringsbefrämjande (varje enhet bör göra
utbildningsplan inom reumatologi för
AT-läkare); iii) ekonomi och central tilldelning av ST-tjänster hindrar tillkomst av
ST-tjänster i reumatologi; iv) en aktiv regional ST-studierektor främjar rekrytering
och kan utgöra stöd till de mindre enheterna vad gäller tjänstgöring och medicinjourer.
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Reumatologtäthet i olika sjukvårdsregioner – mars 2019
Sjukvårdsregion

Antal

Antal spec/
100 000

Inv (milj)

Börantal 5 spec/
100 000 inv

Spec

ST

Pension
till 2028

Södra
(inkl. södra Halland)

51

19

17

2.7

1.9

95

Västra
(inkl. norra Halland)

52

28

13

2.9

1.8

90

Sydöstra

23

10

6

2.1

1.1

55

Stockholm
inkl Gotland

58

18

13

2.4

2.4

120

Uppsala-Örebro
(inkl Gävleborg)

55

30

17

2.6

2.1

105

Norra
(ej Gävleborg)

26

7

10

2.9

0.9

45

Kommentarer:
1. Privatpraktiker är inräknade – alla pensioneras till 2028.
2. Svårt placera Halland – fördelas så att 2 spec och 1 ST (Varberg) går norrut och
4 spec och 2 ST (Halmstad) söderut och dela befolkningen.
Reumatologtäthet i olika sjukvårdsregioner – mars 2019
Sjukvårdsregion

Antal

Antal spec/
100 000

Inv (milj)

Börantal 5 spec/
100 000 inv

Spec

ST

Pension
till 2028

Stockholm

55

18

13

2.3

2.35

118

Västra Götaland

50

27

16

2.9

1.7

85

Skåne

39

15

13

2.9

1.34

67

Dessa 2 tabeller avviker från papperstidningen eftersom de korrigerats till 2019 års siffror.

Bemanning – glädjeämnen och svårigheter
Antalet ST-läkare stiger från 108 till 112.
Vi ser en stabil och ökande bemanning på
många länssjukhus. Denna ökning har varit bestående under en följd av år. Västerås
har 8 specialister och 3 ST-läkare, Falun
7 specialister och 3 ST-läkare och Gävleborg 9 specialister och 5 ST-läkare.
Krisorter varierar över tid. Just nu är
Värmland med halverad bemanning liksom Växjö – fortfarande utan ST-läkare
– några problemområden. Skåne har problem med underbemanning fr.a. i Helsingborg, Trelleborg och Simrishamn.
På länssjukhusen ingår ofta reumatologenheten i medicinkliniken. Utveckling
för reumatologin kräver därför förståelse
från klinikchefen vad gäller jourinsatsen,
ev krav på dubbelspecialisering m.m. Här
finns – ur reumatologins synvinkel - goda
exempel – Karlskrona, Eskilstuna, Jönköping, Skövde och Uddevalla.
Medicinklinikens krav på dubbelspecialisering och deltagande i medicin-

jour är ofta ett påtagligt hinder för rekrytering och utbildning av nya ST-läkare.
Men reumatologi är ingen grenspecialitet
till internmedicin. All ev dubbelspecialisering måste vara en fråga för den enskilde
ST-läkaren och inte bestämmas av medicinkliniken.
Ta höjd för befolkningsökningen!
Sett till bemanning regionalt utmärks Sydöstra regionen av låg reumatologtäthet –
2.2 specialister/100 000 invånare – medan
övriga regioner redovisar 2.5-3.1 specialister/100 000 invånare. Sydöstra regionen
har också lägst allmän läkartäthet i Sverige.
Norra regionen har högst reumatologtäthet
med 3.1 specialister/100 000 invånare.
Sett till storstadsregionerna är Västra Götaland i topp med 3.0 specialister/100 000
invånare, Skåne har 2.8 specialister/100 000
inv och Stockholm 2.5 specialister/100 000
invånare. Skånes och Stockholms nedgång
hänger samman med att ett oförändrat
antal specialister skall ta hand om en
kraftigt ökad befolkning.
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Framtidens reumatologi
Vi har alltid varit en expansiv specialitet
i så måtto att vi nu tar hand om nästan
alla patienter med systemsjukdomar och

SRF måste ha tydliga rekryteringsmål!
SRF borde ha mer tydliga bemanningsmål
som kan artikuleras ut till enheterna och
till Reumatikerförbundet och samhället
i övrigt. Dessa mål får gärna läggas upp
på hemsidan och kontinuerligt redovisas
så att vi får ett bra incitament att arbeta
med rekrytering. Någon i SRFs styrelse
borde vara ”rekryteringsansvarig”. Eftersom rekrytering av ST-läkare är grunden
till ökning av antalet specialister skulle jag
rekommendera mål där ST-läkare och specialister sammanräknas.
Här är mina förslag:
• Mål till 2020: 400 läkare (Spec+ST)
inom reumatologi (idag är vi 266+112
dvs 378) dvs en ökning med 22 läkare.
• Därefter ökning
(Spec+ST)/år.

med

25

läkare

• Eftersom antal pensionerade uppgår
till ca 8/år kräver detta en rekrytering
av 33 nya läkare/år.

Tomas Bremell

ra
it nen g tulera
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Stockholm – tar inte sitt ansvar!
Reumatikervården i Stockholm genomgår
en kraftig omställning till följd av den alliansledda majoritetens vurm för OPS-lösningar, värdebaserad vård innebärande slopande av kliniker och inrättandet av flöden
(värdebaserad vård i t.ex Västra Götaland
innebär inte organisation med flöden utan
fortfarande kliniker), privatiseringsiver
m.m. Karolinska minskar medan Centrum
för reumatologi ökar kraftigt. Hittills har
inte ST-tjänster funnits på Centrum för
reumatologi men det kommer förhoppningsvis under 2019. På Danderyd (drivs av
landstingsägt bolag) har man inte fått inrätta ST-tjänster! Totalt har Stockholm 18
ST-tjänster – om man varit på samma nivå
som Västra Götaland hade man haft 36 - det
dubbla! Man undrar hur Stockholms läns
landsting (SLL) tänker sig framtida rekrytering.
ÖNH-specialiteten har sedan år 2000
gjort motsvarande bemanningsenkäter
som vi (Läkartidningen sid 93-95, 2019)
och noterar samma njugga inställning till
ST-tjänster inom ÖNH i Stockholm som
vi ser inom reumatologi. Även här noterar Stockholm bara 50% av ”börvärdet”
vad gäller ST-tjänster. Man poängterar att
Sveriges största region inte tar det ansvar
och därmed den kostnad som de övriga regionerna tar avseende ST-utbildning inom
ÖNH.
Stockholm har under stått still i totalbemanning avseende reumatologi sedan
vi började mäta år 2004 och ser man på
relationen ST-läkare vs. pensionering ses
inga tydliga tecken till kommande ökning
av nya specialister. Detta är ett hot mot
reumatikervården i Stockholm, vilket ytterligare förstärks av att befolkningen har
ökat under hela 2000-talet – nu med motsvarande ett Halmstad om året! Enbart
sett till ökningen av befolkningen borde
antalet specialister i Stockholm ha ökat
med två/år under hela 2000-talet. Svensk
reumatologi behöver ett starkt Karolinska
som ett nav för såväl klinik som forskning.
Även sjukvårdspolitiskt – när det gäller
att påverka Socialstyrelsen, Riksdagen
och departementen – är ett starkt Reuma-Stockholm viktigt.

behandlar artritsjukdomar allt bättre
och effektivare. Hur ser morgondagens
expansion ut? Går vi i riktning mot att
förstå och ta hand om mer av icke-inflammatorisk sjukdom eller expanderar
vi inom inflammations-immunomomodulations-området dvs sköter immunomodulation för andra specialiteter och
behandlar nya sjukdomsgrupper där inflammation är en viktig sjukdomsfaktor?
Vi ser ett ökat antal giktpatienter. Ny behandling ökar behovet av vår kompetens
för patienter med svår jättecellsarterit.
Vi börjar få patienter med läkemedelsinducerad inflammatorisk sjukdom sekundärt till immunbehandling av cancer. Jag
är också övertygad om att vi kommer att
få många fler biologiska tillämpningar avseende såväl diagnos, prognos som värdering av terapieffekter.
Jag tror således fr.a. på inflammations-/
immunomodulationsspåret.
Vi har utmärkta förutsättningar att bli
en ännu mer forskande specialitet, vilket
kan stärka våra möjligheter till rekrytering. Just variationen i yrket – klinik,
undervisning, forskning, ledningsarbete
– skapar ett uthålligt arbetsliv inom reumatologin.
Hur som helst tror jag att det är viktigt
att vi – i vår rekrytering av nya läkare –
alltid har ett framtidsperspektiv. Vi kan
lova våra ST-läkare 30-40 års spännande
tjänstgöring i en specialitet som inte alls
kommer att se likadan ut år 2050 som den
gör idag. Och kanske är svår att förutse.

r!

Vi måste ta höjd för den snabba befolkningsutvecklingen. Sverige rymmer idag
10 miljoner invånare och ökningen har gått
snabbt – betydligt snabbare än utbildningen av nya specialister. Befolkningsökningen är alltså ett viktigt argument för att få
anställa fler ST-läkare.

ReumaBulletinen
gratulerar
de 11 nya
specialisterna i
reumatologi!
Genom Birgitta Ollars på Socialstyrelsens behörighetsenhet har vi fått
namnen på de nya specialisterna för
år 2018.
Tyvärr innebär 11 nya specialister en av de lägsta siffrorna under
2000-talet.
Vi har kunnat se arbetsanknytningen på 8 av de 11 nya specialisterna. De
resterande tre är troligen verksamma
i Danmark. Siffrorna visar på behovet
av ökad rekrytering
11 nya specialister i reumatologi
under 2018
Namn/Nuvarande arbetsplats
Bengtsson Karin
Göteborg
Flourou Athanasia
Göteborg
Hansen Renata
–
Harreby Mette Schmidt
–
Kan Boris
Stockholm
Peen Elisabeth
–
Rytarowski Tomasz
Visby
Stamatis Pavlos
Lund
Stoupas Dimosthenes
Västerås
Tidblad Liselott
Stockholm
Wänköö Katarina
Luleå
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KRÖNIKA· Madeleine Beermann

Jag såg hoppet som mitt livsmål
Jag fick höra att 80 procent av alla
barnreumatiker blir friska i puberteten, tonåren. Jag tror det sades med en
omtanke om att skapa hopp i tillvaron,
både för mig och mina föräldrar.

2017 tilldelades Madeleine stipendiet Ifs Säkerhetsnålen för sitt arbete för barn, ungdomar och unga vuxna med reumatisk sjukdom.

På Unga Reumatikers 25-årsjubileum tidigare i år delade Madeleine ut Unga Reumatikers
utmärkelse Hederssköldpaddan.
24
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Men hopp är det sista som överger en, och
jag såg hoppet som mitt livsmål. Jag skulle
vara en del av de 80 procenten. Jag ville det
mer än allt. Varje gång det var jobbigt, varje
gång jag var tvungen att lämna skolan för
vårdbesök, när jag inte fick börja i gymnastik, handboll eller basket och varje tablett
som skulle sväljas och spruta som skulle tas
trots panikångest upprepade jag mitt mantra: ”Jag kommer bli frisk i tonåren.” Jag
dagdrömde konstant om allt jag skulle göra
när jag var frisk. Jobba som hemlig agent,
skaffa barn och åka Vasaloppet.
Jag skulle bli frisk. Så varför skulle jag
träffa andra barn med reumatisk sjukdom?
Vi hade ju absolut ingenting gemensamt.
Och andra barn med reumatisk sjukdom
var nog bara tråkiga. Mina föräldrar försökte någon gång, men jag vägrade. Jag ville
inte förknippas med min sjukdom på något
sätt. Det var min hemlighet som skulle växa
bort. Min största rädsla var särbehandling
och att vuxna och barn omkring mig skulle
se mig som svag eller tycka synd om mig.
Jag fyllde 13, 14, 15, 16, 17 år. Jag fyllde
18 och blev flyttad till vuxenreumatologen. Jag sa att jag skulle bli frisk inom ett
år. Min nya läkare tittade på mig och sa att
jag aldrig skulle bli frisk. Efter det vägrade
jag gå tillbaka. Jag såg min medicin som det
som skilde mig från normen och slutade ta
den. Jag kände mig otroligt misslyckad som
människa och var arg, hela tiden. För hur
skulle jag kunna göra allt som jag drömt
om jag inte var frisk? Jag trodde jag var den
enda kvar som inte blev frisk.
År 2015 insåg jag att jag behövde hjälp
för att sluta hata min kropp för att den inte
blev frisk. Jag fick via ungdomsmottagningen kontakt med en kurator som fick mig att
se medicin som ett sätt att kontrollera min
sjukdom. Medicin är ett vapen, inte ett
kvitto. Kuratorn fick mig att skifta fokus
från mina begränsningar till mina möjligheter och gav mig i läxa att ta kontakt med
andra med reumatisk sjukdom. Så jag gick
hem och googlade för att hitta organisationen Unga Reumatiker – de sökte en ny
ordförande. Jag ringde valberedningen och
bokade en intervju, skickade in min kandidatur och blev medlem.

KRÖNIKA· Madeleine Beermann

Vasaloppet var det första av fyra olika lopp
i en Svensk Klassiker.

Madeleine tillsammans med generalsekreterare Kim Nordlund utanför Reumadagarna
2017 i Västerås.

En svensk klassiker
På Riksstämman fick jag för första gången träffa andra med reumatisk sjukdom.
Jag tyckte det var så konstigt, vi hade ju
faktiskt massa gemensamt. Här fanns förståelse och möjlighet att vila i att inte behöva bortförklara sig. Jag fick förtroendet
att leda organisationen. Nu var jag ansiktet
utåt för något jag dolt i ett och ett halvt decennium. Jag ville inte att någon någonsin
skulle känna sig så ensamma och begränsade av sin sjukdom som jag hade gjort.
Jag ville bevisa det för alla och framförallt
– mig själv. Så jag köpte en startplats till Vasaloppet. Och jag klarade det, med reumatisk sjukdom! Sen gjorde jag en hel Svensk
Klassiker.
Jobbar som agent
De senaste åren har jag fått chansen att på
heltid jobba som agent, närmare bestämt
som spetspatient, i hälso- och sjukvården.
Jag har fått jobba med förändring och förbättring för att vården ska normalisera och
stötta, kämpa med patienter och planera
vård utifrån det som betyder mest för patienten.
Min önskan är att fler hittar till Unga
Reumatiker, för deras egen skull. Gemenskapen här tror jag är livsviktig för att bli
inspirerad och kunna inspirera andra i
samma situation. Att bli frisk var ett helt
värdelöst mål. Det var ju helt utom min
makt. Det spelade ingen roll hur mycket jag
kämpade för det, eller hur mycket jag ville och hoppades. Små ord från er i vården
kan ha enorm påverkan och effekt på patientens liv. Så nästa gång ni vill ge hopp –
normalisera och säg att reumatisk sjukdom
inte ska vara något som hindrar oss från att
leva våra liv fullt ut.

Madeleine föreläser om Unga Reumatikers vision "alla unga reumatiker ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar" under en utbildning för Unga Reumatikers stödkompisar.

Den roligaste tiden i mitt liv
Nu är min tid som ordförande i Unga Reumatiker slut. Det har varit den mest utvecklande och roligaste tiden i mitt liv. Nu
ska istället en ny fantastisk ordförande tillträda och fortsätta arbetet. Och jag hoppas
att jag ska kunna uppfylla min nästa dröm,
att skaffa barn.

Madeleine Beermann
Ordförande, Unga Reumatiker

World Arthritis Day uppmärksammas årligen
på olika sätt. Här på Astrid Lindgrens barnsjukhus 2016!
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NYHET!

XELJANZ (tofacitinib) nu godkänd även
för behandling av psoriasisartrit (PsA)1,2

Visad effekt vid måttlig till svår psoriasisartrit
hos vuxna patienter där ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatika (DMARDs) inte haft
tillräcklig effekt eller gett biverkningar 1

• Selektiv JAK1 och JAK3-hämmare 3,4
• 115.000 RA-patienter behandlade över hela världen 5
96 % av PsA-patienterna som hade otillräcklig
effekt på csDMARD visade ingen radiografisk
progression efter 12 månader 1,6

1. XELJANZ produktresumé 2. EMA Approval C(2017)2061(final) 3. Shuai K, Liu B. Nat Rev Immunol. 2003;3(11):900-911. 4. Jiang JK, et al. J Med Chem.
2008;51(24):8012–8018 5. Data on File Pfizer 6. Mease P et al. N Engl J Med 2017; 377: 1537–1550

PP-XEL-SWE-0411 Sep 2018

XELJANZ – Den enda JAK-hämmaren
godkänd för tre indikationer: reumatoid
artrit, psoriasisartrit, ulcerös kolit 1

XELJANZ (tofacitinib), Rx , (F), ATC-kod L04AA29 immunosuppressivt medel, JAK hämmare. Tablett 5 mg och 10 mg. Indikationsområden: XELJANZ i kombination med metotrexat (MTX) är indicerat för behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit (RA) hos vuxna
patienter när ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatika (DMARDs) inte haft tillräcklig effekt eller gett biverkningar. XELJANZ kan ges som monoterapi vid intolerans mot metotrexat eller om fortsatt behandling med metotrexat är olämplig. XELJANZ i kombination
med MTX är indicerat för behandling av aktiv psoriasisartrit (PsA) hos vuxna patienter som har haft otillräcklig effekt eller fått biverkningar av en tidigare behandling med sjukdomsmodifierande antireumatika (DMARD). Xeljanz är indicerat för behandling av vuxna patienter
med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit (UC) som har fått otillräckligt behandlingssvar, förlorat behandlingssvar, eller varit intoleranta mot konventionell behandling eller mot biologiska läkemedel. Kontraindikationer: överkänslighet mot den aktiva substansen eller
mot något hjälpämne, aktiv tuberkulos (TB), allvarlig infektion såsom sepsis eller opportunistiska infektioner, grav leverfunktionsnedsättning, graviditet och amning. Varningar och försiktighet: Var vänlig läs produktresumén för XELJANZ före förskrivning. XELJANZ
har inte studerats och ska undvikas i kombination med biologiska läkemedel och potenta immunsuppressiva medel t.ex azatioprin, 6-merkaptopurin, ciklosporin och takrolimus på grund av eventuellt ökad immunsuppression och ökad risk för infektion. Behandling med
XELJANZ ska inte påbörjas hos patienter med aktiva infektioner. Om en patient får en allvarlig infektion, en opportunistisk infektion eller sepsis ska behandlingen avbrytas. Virusreaktivering och fall av herpes virus-reaktivering (t.ex. herpes zoster) har observerats i kliniska
studier av XELJANZ. Använd XELJANZ med försiktighet till patienter med ökad risk för GI perforation. Sänkning av dosen rekommenderas vid samtidig behandling med preparat som hämmar Cytokrom (CYP) P450 3A4 och CYP2C19 på grund av möjlig inverkan på XELJANZ
farmakokinetik. Behandlingsavbrott/dossänkning kan behövas vid onormala laboratorievärden såsom lymfopeni, neutropeni, anemi och vid sänkt lever och njurfunktion. Behandling med Xeljanz skall inte inledas vid låga B-lymfocyter, B-neutrofiler eller lågt hemoglobin.
Förmån med begränsningar: Subventioneras endast för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit hos vuxna när ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatika (DMARDs) inte haft tillräcklig effekt eller gett biverkningar. För pris och ytterligare information,
se www.fass.se Datum för översyn av produktresumé: 08/2018. Pfizer, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna.
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 i produktresumén om hur man rapporterar biverkningar.

I HUVUDET PÅ EN VERKSAMHETSCHEF · Sara Bucher

I huvudet på en
verksamhetschef

Jag har precis varit på ett par födelsedagskalas. Sådana där minglande,
stimmiga, glittriga tillställningar med
numera ganska vuxna människor som
uppträder som om de vore 22 igen,
-med ett par undantag; konversationen och klädkontona.

K

lädkontona är större numera,
och ofta mer tillåtande. Mognare
människor tar ut svängarna mer,
det är roligt!
Konversationen har lämnat småbarnsårens,
med undantag för några entusiastiska fyrbarnsföräldrar som håller igång med sin
sladdis, och nu är det fokus på samhällsfrågor och hur livet skall fyllas med mening
när inte omsorgen om barnen uppfyller
den funktionen. Jag har förmånen att få
kalasa med människor som arbetar i andra branscher än min egen, det är mycket
berikande, men också oerhört tillfredställande. Filmmakaren som funderar över
meningen med att skapa något som kanske
inte har betydelse för någon enskild människa, reklamskaparen som undrar över om
produkterna verkligen gör världen bättre
och människorna lyckligare. Informatören
som undrar över om budskapet som skall
kommuniceras verkligen är meningsfullt,
den internationelle chefen som upplever
att företagets vinststrävan går stick i stäv
med vår planets överlevnad, arkitekten
som undrar över om utformningen av broar verkligen är meningsfull att ägna sådär
en 55 timmar i veckan på, kocken som
upplever att ”jag kan det här nu”, juristen
som upplever att hon kört fast i ett oerhört specialiserat fack och har svårt att gå
vidare. Nu anar ni varför det är så oerhört
tillfredsställande, nästan skamfyllt, då alla
dessa möten ger mig en stark upplevelse av
att vara vinnare.

Jag har nämligen otroligt roligt på jobbet,
det är så meningsfullt att jag ständigt jobbar lite för mycket, det innebär ständig
utveckling, ny forskning att ta ställning till
och fältet jag har som uppdrag att intressera mig för som verksamhetschef är enormt,
jag lovar det räcker med att vara kliniskt
verksam reumatolog för att aldrig riskera
att drabbas av tristess eller grubblerier om
yrkeslivets meningsfullhet. Som verksamhetschef är det mind blowing!
De sista dagarna har mitt huvud fyllts av:
Arbete med delaktighet i hälso och sjukvårdens målbild med hela personalen. Vi
har i samverkan försökt hitta lösningar för
hur vi håller i delaktighet i de olika processer som pågår samtidigt som vi inte
vill ha fler möten –goda idéer emottages
tacksamt. Jag har resonerat om gemensamma riktlinjer för infektionsscreening
i samband med biologisk läkemedelsbehandling, varicella har jag aldrig tänkt så
mycket på förut -nu gör jag det. Jag har
satt löner, det är det värsta jag vet, ingen
är någonsin nöjd men det skall göras och
vara rättvist och genomtänkt. Vi har sett
över organisationstruktureren i bokningssystemet för att produktionsdata skall bli
korrekt, så lite databasarbete där. Jag har
handlett 2 randare och diskuterat alltmöjligt från karpaltunnelsyndrom till CRMO,
löst en vårdknut på avdelningen, deltagit i knepfallsrond. Ordnat ett par akuta
nybesökstider, och fått hissfeedback inte
mindre än två gånger från kollegor i angränsande verksamheter som uppskattat
kollegornas arbete, och framförallt samarbete och förmåga att gemensamt dela
ansvar och lösning av patientfall. STOLT!
Jag har varit på förbättringmässa, fått
stående ovationer av chefskollegorna för
ett resultat, hoppas, hoppas att vi klarar
att fortsätta hålla i där, det borde gå men

allt kan alltid hända, och vi har verkligen
hittat bra arbetsformer som är hållbara
över tid. I ledningsgruppen planerar vi
hösten, vi skall hitta former för rehabiliteringsprocess och försöka hitta arbetssätt
för sjukskrivningarna som är lite mindre
utmattande för kollegorna, arbeta vidare
med vår dagvård, utveckla nydiagnosomhändertagandet och fortsätta med det som
är ledningens uppdrag: Att skapa förutsättningar för alla människor som arbetar i
våra verksamheter att skapa goda patientmöten och vara sitt bästa jag på jobbet.
Just det är det som ständigt finns i mitt
huvud, dessa förutsättningar, vad kan jag,
tillsammans med min personal göra för att
skapa goda och meningsfulla patientmöten?
Men precis nu skall huvudet fyllas med
helgupplevelser, glass i solen, barnens
pladder, och blomdoft.
Aldrig tråkigt, aldrig meningslöst.

Sara Bucher
Överläkare. Verksamhetschef
Reumatologiska kliniken
Universitetssjukhuset Örebro
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State of the region
– Norra Sjukvårdsregionen
REGIONAL REUMATOLOGI
I en serie artiklar har ReumaBulletinen skildrat det regionala samarbetet inom reumatologin i våra sex
sjukvårdsregioner.
Hur arbetar man regionalt vad
gäller vård och utveckling, bemanning, beslutsstöd och riktlinjer,
rekrytering till specialiteten,
ST-utbildning och fortbildning?
ReumaBulletinens tema om reumatologiskt regionssamarbete fortsätter här med en rapport från Norra
sjukvårdsregionen av Gerd-Marie
Alenius, Helena Forsblad d’Elia,
John Svensson och Torgny Smedby.

SUNDERBYN

UMEÅ
ÖSTERSUND
SUNDSVALL

Norra Sjukvårdsregionen består av
fyra regioner, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland
Härjedalen och Region Västernorrland.
Redan på 1980-talet bildades NORK,
Norrlands Reumatologklubb, med gemensamma, regelbundna möten för
norra regionens reumatologer. Under
åren har vi fortsatt med gemensamma
möten och diskuterat vård, behandling, forskning och utbildning. Vi har
ett fortsatt gott samarbete och försöker lösa våra gemensamma problem så
smidigt som möjligt.
Region Västernorrland
Reumatologin i Västernorrland bedrivs på
fyra ställen, i Sundsvall på länssjukhuset,
på länsdelssjukhusen i Sollefteå och Örnsköldsvik, samt på den öppenvårdsmottagning som sker på Härnösands sjukhus.
Inneliggande vård sker huvudsakligen i
Sundsvall, men en del - av naturliga skäl
- i Umeå dit Örnsköldsviksborna har betydligt närmare. Svårare fall skickas till
universitetssjukhuset.
Vi har fem anställda specialister i
Sundsvall varav två är seniorer, som arbetar deltid, och två för närvarande är helt
eller delvis föräldralediga. Detta innebär
28
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Sundsvallsbron och inloppet till Sundsvalls hamn.
Foto: Pudelek via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

att vi tillsammans presterar ungefär 1,8
heltidstjänster vilket förstås är otillräckligt för att tillgodose behovet av reumatologi såväl hos oss i Sundsvall liksom som
i resten länet. Vi har därför inte påbörjat
någon form av utlokalisering av mottagningsverksamheten, trots att vi ingår i
länskliniken för medicin. Vi måste förlita oss på stafettbemanning, och har knutit några återkommande bra sådana till
oss. Några kolleger från reumatologen i
Umeå åker regelbundet till Örnsköldsvik

men även här i Sundsvall och i Sollefteå
är stafetter nödvändiga. I Sundsvall har
vi en anställd ST-läkare och en som snart
tillträder. Vi har en mottagningssköterska
i Örnsköldsvik, en i Sollefteå och två sjuksköterskor i Sundsvall.
Förutom den kliniska verksamheten
har vi i Sundsvall kandidatundervisning
två veckor per termin, inom ramen för
regionaliserad läkarutbildning vid Umeå
universitet Vi har sedan två år tillbaka
en ultraljudsapparat på mottagningen

REGIONAL REUMATOLOGI · Bengt Lindell (Red)

Norra sjukvårdsregionen omfattar Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Västernorrlands län. Befolkningen inom regionen uppgår
till 896 384 invånare. [Regionsjukhus är Norrlands universitetssjukhus i Umeå. (Wikimedia Commons CC BY-SA 2.5)

”Beskrivningen att fjällen
faller från ögonen ter sig
lite överdriven för gamla
kliniker som tror sig
ha det i fingrarna ”
i Sundsvall, och jobbar med att lära oss
diagnostik och injektioner. Det gör jobbet
roligare och har varit till nytta för patienterna, även om beskrivningen att fjällen
faller från ögonen ter sig lite överdriven
för gamla kliniker som tror sig ha det i
fingrarna. Vi torde behöva fler maskiner,
även om de förhoppningsvis inte tar över
helt, och bara lämnar uppgiften att sitta i
telefon och på möte kvar till den levande
arbetskraften.
För närvarande är den sammantagna
bilden att vi har ganska god tillgänglighet
och kvalité, med utbildningsmöjligheter
för såväl kandidater som utbildningsläkare, men detta baseras i hög grad på stafettlösningar och samarbetet med Umeå.
Verksamheten blir därför känslig för små
förändringar och enstaka individers val,
vilket torde känneteckna villkoren för
små enheter som vår, ansvarig för ca 250
000 invånare. Regiongränserna är egentligen för snäva för självständiga och långsiktigt stabila miljöer för reumatologin,
där samarbete med närmsta större centrum är avgörande för både bemanning
och utveckling. Detta kan bli allt viktigare i takt med att gränserna mellan olika
subspecialiteter markeras alltmer inom
de stora medicinklinikerna där reumatologin ingår.

Centrala Östersund sett från toppen av Gustavsbergsbacken på Frösön.
Foto Andreas Eriksson (Public Domain)

Region Jämtland Härjedalen
1969 var året då Reumatologin blev en
självständig specialitet i Sverige.
Samma år invigdes det dåvarande Reumatikersjukhuset i Östersund vilket lade
grunden för ett multiprofessionellt yrkeskunnande inom reuma som stannat kvar i
länet även efter att Landstinget i Jämtlands
Län tog över driftsansvaret för reumatologin för 20 år sedan. De första fem åren organiserades vi med Ortopedi som moderklinik för Reumatologmottagningen men vi
är numera sedan cirka 15 år organiserade
inom Centrum för Medicinska Specialiteter. Enheten ligger rent fysiskt kvar uppe på
det gamla sanatorieområdet Solliden i det
forna Reumatikersjukhuset där vi delvis
delar lokaler och vårdavdelning med Reha-

biliteringsmedicin och Smärtmottagning.
I takt med ny effektiv farmakoterapi och
utnyttjande av vårt egna ”patienthotell” har
vårt behov av slutenvårdsplatser reducerats
till endast en (1) plats som faktiskt bara delvis nyttjas. Detta möjliggörs av att akuta fall
av systeminflammatoriska sjukdomstillstånd primärt omhändertas på medicinkliniken där jourläkarresurserna finns.

”Reumatikersjukhuset i
Östersund lade grunden för
ett multiprofessionellt
yrkeskunnande inom
reumatologin ”

ReumaBulletinen Nr 132 · 3/2019

29

REGIONAL REUMATOLOGI · Bengt Lindell (Red)

Sunderby sjukhus
Foto Joakim Syk via Wikimedia Commons (CC BY 3.0)

Vår upplevelse är att denna organisation
fungerar väl och ger oss möjlighet att driva
en produktiv och resurseffektiv öppenvård
utan ansvar för medicinjourer eller stora
vårdavdelningar resulterande i goda möjligheter att snabbt omhänderta våra reumapatienter.
Kostnadsutvecklingen för nya antiinflammatoriska systemterapier har lyckligen
delvis avmattats genom övergång till biosimilarer. Detta leder till att vi hittills i år
verkar ligga helt i linje med budget vilket är
mycket tillfredsställande eftersom Region
JämtlandHärjedalen som bekant har stora
ekonomiska bekymmer.
På enheten arbetar nu 1 enhetschef, 3
specialistläkare, 2 ST-läkare, 1-2 vikarierande eller randande underläkare, 4 sjuksköterskor, 5 sekreterare, 2 fysioterapeuter, 1
arbetsterapeut och 1 kurator
Fyra veckor per år bedriver vi klinisk undervisning och handledning inom Reumatologi på läkarlinjens termin 8 och denna
sommar liksom tidigare år har vi intresserade studenter anställda som läkarassistenter respektive vikarierande underläkare.
Till följd av en ”platt”, multiprofessionell
personalorganisation med en gemensam
enhetschef för alla personalkategorier har
vi uppnått och behåller en ovanligt god och
harmonisk arbetsmiljö, trots arbetsbelastning och ekonomiska utmaningar.
Region Norrbotten
Sunderbyn, i Region Norrbotten, är den
reumatologenhet som befinner sig längst
upp i Sverige. Enheten ingår som del i en
klinik med flera andra små enheter med
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överläkare Maria Linder som ansvarig för
reumatologin. Kliniken deltar, liksom övriga regioner i undervisning av läkarstudenter. Även Sunderbyn klarar sin vård
med stafettreumatologer då läkartjänsterna har varit svåra att bemanna.

”Även svårt sjuka patienter
kan utredas polikliniskt och
vårdas hemma ”
Region Västerbotten
I början på 1970-talet upphör Riksförsäkringsverkets bidrag till reumatikervården
och Socialstyrelsen ger råd om att det bör finnas ett regionsjukhus med reumatisk klinik
inom varje region (1974). 1972 tar Sjukvårdsstyrelsen i Umeå beslut om att bilda reumatologisk klinik och kliniken bildas 1974 med
överläkare Anders Bjelle som chef. Initialt
inrättades 25 slutenvårdsplatser för landstingets egna patienter samt 13 vårdplatser
för regionens behov. Det inrättades också 30
dagrehabiliteringsplatser med strukturerat
teambaserat omhändertagande, teamrehabilitering, efter förebild från Reumatikersjukhuset i Östersund.
Under åren fortsatte utvecklingen av reumatikervården, 1985 bildades en egen enhet i
Skellefteå, med några egna vårdplatser,
och 1992 öppnades enheten i Lycksele. 2003
bildades länskliniken då det endast fanns reumatologkompetenta specialistläkare i Umeå.
Kliniken har regionansvar för norra sjukvårdsregionens knappt 900 000 invånare.

Vården av de reumatiskt sjuka har ju förändrats otroligt mycket genom åren. Tittar
man på statistik från 1972, när beslutet om
egen klinik togs, fanns 60 slutenvårdsplatser inom medicinkliniken med en medelvårdtid på 41,9 dagar. 1975 hade kliniken
25 slutenvårdsplatser och medelvårdtiden
hade sjunkit till 16,6 dagar. De senaste åren
har vi haft 2-4 vårdplatser med en medelvårdtid omkring 5-7 dagar med allt mer
poliklinisering av utredning och vård. Även
svårt sjuka patienter kan utredas polikliniskt och vårdas hemma.
Länskliniken har drygt 50 anställda och
alla läkare finns i Umeå. Läkarna reser regelbundet till Lycksele och Skellefteå för
patientmottagning och sedan 2017 reser
även läkare till Örnsköldsvik. I Umeå finns
en infusionsenhet för biologisk läkemedelsbehandling eller annan infusionsbehandling och en poliklinisk utredningsavdelning.
Genom de avstånd som finns inom regionen, upp till 45 mil enkel väg till de patienter som bor längst bort, har vi försökt
hitta alternativ till fysiska besök hos läkare.
Sedan snart 10 år har vi haft Telemedicinmottagning med enheten i Skellefteå och
sedan ett par år med Lycksele. Läkaren befinner sig då i Umeå och patienten på mottagningen i Skellefteå respektive Lycksele
och med hjälp av sköterska görs ledstatus.
Patienten tar prover enligt återbesöksrutin
och vi träffas över nätet. Vi har också deltagit i utveckling av ett digitalt stetoskop som
överför ljud i realtid. Sedan något år deltar
vi även som pilotklinik vad gäller läkarmottagning med kroniskt vårdansvar i Region
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Ume älv i centrala Umeå.
Foto: Bergslagsbild AB via Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Västerbottens utveckling av mottagning
via App i mobiltelefon eller iPAD. Andra
digitala lösningar vid kliniken är och fysioterapeuternas och arbetsterapeuternas
uppföljning av rehabiliteringsåtgärder eller
ombokningar via 1177.
Region Västerbotten ingår i Sussasamarbetet och har precis påbörjat arbetet med
den nya vårdplattform som har upphandlats.
Forskning och utbildning i Norr
Den reumatologiska forskningen i Umeå
har en stark klinisk förankring. Kliniken är
egen universitetssjukvårdsenhet och 11 av
klinikens 17 läkare, varav 14 specialister och
tre ST-läkare, är disputerade. Dessutom är
två fysioterapeuter och en sjuksköterska
disputerade och vi har en fysioterapeut
som tagit en licentiatexamen.
Solbritt Rantapää Dahlqvist är senior professor och våra två kombinationstjänster
innehas av professorerna Solveig Wållberg
Jonsson och Helena Forsblad d’Elia. På kliniken finns därutöver två docenter och vid
vår forskningsenhet har vi en forskningssköterska på deltid. En utav våra ST-läkare
innehar ett forskar ST-block och ytterligare
en ST-läkare med forskar-ST block kommer att börja på kliniken slutet av året vilket är bra då vi inom en femårsperiod kommer att ha flera pensionsavgångar.Vi har
för närvarande tre doktorander, varav en är
lokaliserad i Östersund och en kommer att
disputera i maj 2019. Det finns ett stort behov av att rekrytera nya doktorander, såväl
kliniker som icke kliniker.

Reumatologi ingår i Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet. Vi har en enhet där fyra disputerade
forskare, en med postdoktortjänst, samt en
doktorand, är lokaliserade och det finns tillgång till fullt utrustade laboratorier. Reumatologiska kliniken har en egen biobank
med en omfattande provsamling. I Umeå
finns också Biobanken norr och Enheten
för Biobanksforskning. Blodprover och
enkätresultat för forskning samlas in kontinuerligt i samband med hälsokontroller
på befolkningen som deltar i Västerbotten
Intervention Projekt (VIP). Genom ett särskilt ansökningsförfarande kan forskare
få tillgång till insamlat material, vilket ger
oss unika möjligheter att analysera prover
och enkätuppgifter innan sjukdomsdebut
och under sjukdomsförlopp. Vi har försökt
upprätthålla regiongemensam forskning
men det har varit problematiskt främst på
grund av brist på reumatologer som kan ta
på sig forskningsuppdrag.
Läkarprogrammet i Umeå tar in drygt
100 studenter/termin. Från och med termin 6 utlokaliseras cirka 30 studenter till
noderna i regionen, Sundsvall, Östersund
och Sunderbyn. På noderna finns lektorer
som är ansvariga på plats. Umeå ansvarar
för innehållet i utbildningen i reumatologi,
målbeskrivning och för utbildningsmaterial på den digitala plattformen. Tanken är
att reumatologiundervisningen skall vara
jämförbar på alla enheter och vi har gemensamma möten i regionen för att säkerställa detta. I Umeå har vi läkarkandidater på
kliniken under 12 veckor/termin och på noderna två veckor/termin förlagt på termin 8.
Materialet på plattformen uppdateras och

ses över kontinuerligt för att motsvara det
aktuella kunskapsläget. Ett fåtal föreläsningar är katedrala medan resten är inspelade. En hel del läkarstudenter söker sig till
reumatologen för sina projektarbeten, T10
projekt och vi handleder och inrättar projekt för att möta dessa önskemål. Studenterna utgör också en rekryteringsbas för
framtida reumatologer och doktorander.
Arbetet med det nya 12-terminsläkarprogrammet är än så länge i sin linda i Umeå.
Avslutning
Även om vi brottas mycket med brist på
reumatologisk läkarkompetens, långa avstånd, dåliga förbindelser och en i övrigt
krympande vård och omsorg så har vi genom åren kunnat erbjuda våra patienter en
bra vård. Och, eftersom vi är uppfinningsrika problemlösare, med norrlänningars
seghet, fortsätter vi att arbeta för att ge en
god och jämlik vård utifrån de olika förutsättningarna som finns.
Medarbetare som bidragit
Gerd-Marie Alenius
Överläkare,
Reumatologiska Kliniken Västerbotten
Helena Forsblad d’Elia
Professor, Överläkare,
Reumatologiska Kliniken Västerbotten
John Svensson,
Överläkare,
Reumatologi, Sundsvall
Torgny Smedby
Överläkare,
Medicinskt Ledningsuppdrag för
Reumatologi, Östersund
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Scandinavian Journal of
Rheumatology
– vår vetenskapliga röst i
världen
Skandinavisk reumatologi har ett gemensamt organ – Scandinavian Journal
of Rheumatology. Tidskriften publicerar
en del av den ständigt växande vetenskapliga produktionen inom reumatologi – med inriktning på både klinisk och
experimentell forskning. Under perioden
2003-2018 styrdes tidskriften av danska
redaktörer. Från årsskiftet är chefredaktören och biträdande redaktören båda
svenskar, och redaktionen har sitt säte
vid Lunds Universitet.
Scandinavian Journal of Rheumatology
kommer ut med sex tryckta nummer per år
(Figur 1). Dessa nummer kommer (så länge
alla medlemsregister fungerar) med posten
hem till medlemmarna i de skandinaviska
reumatologföreningarna. Därutöver är det
många (i Skandinavien och övriga världen)
som läser artiklar i tidskriften online (45
521 artikelnedladdningar under 2018, se
Figur 2).
Som medlemstidskrift har vi en särskild
funktion när det gäller att nå ut till kliniskt
verksamma kollegor i olika länder. Tidskriften bidrar genom detta till sammanhållningen mellan skandinaviska reumatologer. Vidare används resurser som skapas
genom tidskriften för gemensamma angelägenheter.
Det överskott som tidskriften periodvis
har gått med har fonderats i Stiftelsen för
Skandinavisk Reumatologisk Forskning i
Norge. Stiftelsen finansierar ett stipendium för reumatologisk forskning på 100 000
norska kronor, som delas ut vartannat år i
vart och ett av medlemsländerna. Därutöver delfinansierar stiftelsen förkurser för
yngre reumatologer och forskare vid de
skandinaviska reumatologikongresserna.
Framsidan för Nummer 1, 2019, av Scandinavian Journal of Rheumatology.
Notera ny domän för tidskriftens hemsida: www.scandjrheumatol.se
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Organisation och aktuellt arbete
Det dagliga arbetet med tidskriften utförs
av Chefredaktör Carl Turesson, Biträdande
redaktör Aladdin Mohammad och Redaktionschef (Managing Editor) Dorit Sylvest.
Den sistnämnda utför merparten av det

SCANDINAVIAN JOURNAL OF RHEUMATOLOGY – VÅR VETENSKAPLIGA RÖST I VÄRLDEN · Carl Turesson

administrativa arbetet, och sköter kontakterna med förlaget (Taylor&Francis). Dorit
Sylvest har arbetat med tidskriften sedan
2003, och är väl förtrogen med alla aspekter
på detta arbete. Den biträdande redaktören
och chefredaktören prioriterar bland inkomna manuskript, beslutar om vilka som
skall skickas för granskning, väljer ut vilka
granskare som skall bjudas in och fattar beslut om publicering eller refusering.
Under 2018 inkom totalt 436 manuskript
till tidskriften – från sammanlagt 53 länder.
Det kom 92 manus från nordiska länder,
varav 33 från Sverige – i båda fallen en liten ökning jämfört med tidigare. Det totala
antalet inkomna manuskript har minskat
något sedan publiceringsavgifter (50 brittiska pund per tryckt sida) infördes 2016.
Redaktörernas uppfattning är dock att den
genomsnittliga kvaliteten på inskickade
manus samtidigt har förbättrats.
Från det att vi tog över vid årsskiftet fram
till skrivande stund (28/4) har 133 manuskript inkommit.
Under 2018 accepterades 23 % av alla
inkomna manuskript. Flertalet av de andra refuserades direkt av redaktörerna,
utan extern granskning, och så är det även
nu.”Peer-review” är förbehållet manus
som redaktörerna bedömer håller en sådan
kvalitet att publicering kommer att kunna
övervägas.
Artikelgranskare
rekryteras
genom
strukturerad sökning efter experter som
publicerat artiklar i samma eller liknande
ämnen, men i stor utsträckning också genom våra egna nätverk. Redan efter en kort
tid som redaktör har det för mig blivit tydligt hur oerhört värdefullt det är med kollegor som tackar ja snabbt till att granska,
och som skickar tydliga och väl övertänkta
utlåtanden i tid. Era insatser är ovärderliga!
Vetenskaplig impact
Vår målsättning är att artiklarna som publiceras skall vara av stort intresse för läsare
överlag, och även bidra till att föra vetenskapen framåt. Ett mått på hur stor betydelse en artikel har är hur ofta den citeras
av andra forskare. Impact faktorn, som ofta
används som ett mått på en vetenskaplig
tidskrifts genomslag, definieras utifrån antalet citeringar av nyligen publicerade artiklar. 2017 års impact faktor beräknas som
antalet citeringar under 2017 av artiklar publicerade i tidskriften under 2015-2016, dividerat med det totala antalet publicerade
artiklar under dessa år. Efter att ha varierat
mellan 2.2 och 2.6 i flera år steg Scandinavian Journal of Rheumatology:s impact
faktor för 2017 till 3.02 (Figur 3). Som jämförelse har den mest citerade tidskriften
inom reumatologi, Annals of Rheumatic
Diseases, en impact faktor på 12.35. De fles-

Artikelnedladdningar från Scandinavian Journal of Rheumatology, fördelat på världsregion
(cirkeldiagram) och enskilda länder (stapeldiagram)

Utveckling av Impact factor för Scandinavian Journal of Rheumatology 2013-2017

ta ”skandinaviska” tidskrifter inom olika
medicinska områden ligger under 2.5. Impact faktorn för 2018 publiceras i juni 2019.
Arbetet med att upprätthålla och stärka
profilen av en relevant tidskrift som läses
och citeras fokuserar naturligtvis i första
hand på att upprätthålla en hög kvalitet när
det gäller publicerade originalarbeten, men
även att publicera intresseväckande översiktsartiklar med stort genomslag.
Sammanfattning
Scandinavian Journal of Rheumatology
bidrar till att sprida kunskap om de vetenskapliga landvinningarna inom reumatologin. Min förhoppning är att den skall
uppfattas som vår tidskrift – som når alla
skandinaviska reumatologer och bidrar till
att möjliggöra gemensamma angelägenheter som stipendier och kurser. Som nybliven
redaktör ser jag arbetet med tidskriften
som en stor och stimulerande utmaning.

Carl Turesson
Chefredaktör
Scandinavian Journal of Rheumatology
Professor, Överläkare
Lunds Universitet och Skånes
Universitetssjukhus, Malmö
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EWRR 2019 i Lyon

Marie Miossec, Jiri Venkovsky och Pierre Miossec

Den 39de upplagan av The European
Workshop for Rheumatolgy Research,
EWRR 2019 organiserades av Pierre
Miossec, professor i Lyon, den 28.2-2.3.
Detta årliga möte vänder sig främst till
unga forskande reumatologer, som vinner tillträde med ett av den vetenskapliga kommittén accepterat abstrakt.
Dessa kan vara såväl kliniska som experimentella. De högst rankade abstrakten
väljs ut som podium föredrag (10+5 minuter). Dessutom inleds varje session av
en eller två mera seniora inbjudna föreläsare utvalda av organisatören. Formatet är konstant men organisatören är ny
för varje år, viket borgar för omväxling
och speglar värdens preferenser.
EWRR startades 1981 i London på initiativ
av Gabriel Panayi och ett antal arga unga
män, som kände behov av ett möte som i
motsats till dåtidens EULAR och ILAR möten satt vetenskapen före kommersialism
och sociala aktiviteter. Jag minns det för34
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sta mötet, som samlade över 100 deltagare.
Det hölls i en föreläsningssal i en gammal
byggnad på Guy’s Hospital. Registreringsavgiften var 5 Pund, vilket var mindre än 50
svenska kronor. Efterhand som åren gick
blev grundarna äldre och många kom att
ingå i mötets vetenskapliga kommitté, men
fokus förblev de ungas bidrag. I Sverige har
Lars Klareskog och Ingrid Lundberg varit
vardar för var sitt EWRR, i Danmark Allan Wiik, och i Norge Öystein Förre. Årets
möte hade förutom mig endast lockat få
svenskar. De unga forskarna Natalia Sherina, Stockholm, och Eleftheria Pertsinidou,
Uppsala, deltog på basen av EULAR stipendier. De 179 abstrakten kan läsas i Annals
of Rheumatic Diseases, Supplement 78,
mars 2019. I det följande vill jag kort presentera några av de inbjudna föredragen.
Jag vill också stimulera fler unga reumatologer från Sverige att delta i framtida
EWRR möten. Nästa gång är Rik J Lories,
Leuven, värd - den 13-16 februari 2020.
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Högaktuellt om synovialbiopsi
Constantino Pitzalis, London lärjunge till
Gabriel Panayi, och nu professor på det
anrika St Bartholomew’s Hospital med
William Harvey Research Institute och
dess John Vane Science Centre, talade
om pågående multicenterstudier baserade på synovialisanalys. Studien baseras
på biopsier från knäled av 144 patienter
med tidigare obehandlade tidig RA. Han
visade att det med nyaste teknik är möjligt
att urskilja distinkta histologiska mönster som motsvaras av skilda fenotyper
med olika förlopp och svar på terapi. Han
menar att detta inte endast är teoretiskt
viktigt, utan också kan få praktisk klinisk
betydelse. Man utnyttjar ultraljud för att
optimera utbytet (1). Specialfärgning av
biopsierna urskiljer 3 distinkta mönster:
Den ”pauci-immuna” typen har det
mildaste förloppet och minst tendens till
erosiv artrit; den ”diffust-myeloida” domineras av stromaceller ; den ”lymfo-myeloida” har riklig förekomst av B-lymfocyter.
De båda senare korrelerade starkt med
sjukdomsaktivitet och akutfasreaktion
efter 6 månader. Högt uttryck av lymfoproliferativ gener och osteoklast-aktiverande faktorer korrelerade med autoantikroppar respektive erosioner efter
12 månader. Dessa uppseendeväckande
resultat har publicerats den 19 mars (2).
Kanske var detta föredrag det viktigaste
som presenterades i Lyon. Det kan vara
en vägvisare mot ”presision medicine”
vid behandling av RA. Min fråga om alla
leder hos en patient visar samma bild besvarades jakande. Detta baseras dock på
en liten studie där man jämfört knäled och
handled.

Specialfärgning av biopsierna urskiljer 3 distinkta mönster

Christian Jörgensen, Montpellier, Constantino Pitzalis, London och Vijay Kuchroo, Boston

Rymdfärder påverkar skelettet
Laurence Vico är en färgstark benforskare från Jean Monnet Universitetet, Saint-Étienne, Frankrike som undersöker
effekten av tyngdlöshet på skelettet hos
möss och astronauter. Det visar sig att
benpåverkan är starkt beroende av lokalisation i kroppen. Benförlust inträffar i
viktbärande delar, särskilt i ryggrad och
höfter, medan kraniets bentäthet ökar.
Förändringarna ökar med tiden i rymden
och återhämtningen är både långsam och
ofullständig. Utöver utebliven gravitation
påverkas benet även av exponering för joniserande strålning. Profylaktiska åtgärder är viktiga men förmår bara minska effekterna delvis. Astronauternas järnhälsa
före rymdfärder naggas alltså ordentligt,
redan efter kortare vistelse i rymden.

Laurence Vico visar effekten av tungdlöshet på skelettet
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Charles Dinarello, Jean-Michel Dayer, Jerry Saklatvala, Schloss Elmau 1984

Inborn errors of IL-17 immunity
S Okada et al

2

40 år med cytokiner
Charles Dinarello, numera hemmahörande
i såväl Denver som Nijmegen, gav en fascinerande översikt över det fält som han
har varit i fronten av i årtionden. Hans ursprungliga intresse för feber resulterade i
kloningen av IL-1 på 1980-talet. Några tidiga milstolpar var Paul Beesons upptäckt
1948 av en feberinducerande substans från
neutrofiler hos kanin; Alick Isaacs och
Jean Lindenmanns upptäckt 1957 av interferon; Peter Nowells upptäckt 1960 att
PHA (phytohemaglutinin) stimulerar lymfocyters tillväxt och delning; Leo Sachs och
Donald Metcalfs upptäckt 1963 av ”colony
stimulating factor”; Gale Granger och Nancy Ruddle som 1968 upptäckte en lymfocyt
produkt som dödade fibrosarkom celler;
och slutligen att Lloyd Old 1970 beskrev en
cytotoxisk makrofag faktor och kallade den
tumor nekros faktor. När Dinarello klonade IL-1 i mitten på 1980-talet med hjälp av
ett antiserum mot endogent pyrogen EP, i
själva verket också ett IL-1, hade den fått
sitt namn på en konferens i Schweiz 1979.
Samma år identifierade forskare på Strangewayslaboratoriet i Cambridge en substans
från synovialis hos grisar som degraderade
brosk, och kallade den catabolin. Men redan 1977 hade Jean-Michel Dayer i Steven Kranes laboratorium i Boston funnit
en produkt av monocyter/makrofager som
fick namnet ”mononuclear cell factor” ,
MCF. En viktig upptäckt gjordes i Genève
av Seckinger och Dayer 1984, när de identifierade en hämmare av IL1 som hindrade
dess signalering genom receptorn. Den klonades 1990 och har blivit läkemedlet anakinra. Dinarello fick dela Crafoord priset
med två japaner 2013. Frågan är dock om
inte Jean-Michel Dayer hade varit minst
lika förtjänt av priset den gången.
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Table 1 Syndromic CMC and CMCD: clinical and immunological phenotype and molecular defects/genetic etiologies
Disease

Frequency

Other infections

Associated symptoms

Immunological phenotype

Gene

Inheritance

Refs

Eczema, scoliosis, pneumatocoele,
hyperextensibility, dysmorphic facial

Increased serum IgE,
eosinophilia, decreased

STAT3

AD

14,17,19,20,78

of CMC
Syndromic CMC
HIES

85%

APECED

70–98%

CARD9
deﬁciency

35–86%

Staphylococcus,
Aspergillus

features, retention of primary teeth

IL-17-producing T cells

Ectodermal dysplasia, autoimmune
dysfunciton of parathyroid and

Neutralizing antibodies against
IL-17A, IL-17F and/or IL-22

AIRE

AR

9,23–25

Decreased IL-17-producing T cells,
impairment of

CARD9

AR

7,8,18,26

10,11,16,

adrenal glands, alopecia
Dermatophytes, Candida, brain
abscess

C. albicans-killing by neutrophils
IL-12Rβ1 and
IL-12p40

6–25%

Mycobacterium,
Salmonella

Decreased IL-17-producing T cells,
impaired IL-12 signaling

IL12RB1
IL12B

AR

Bacteria, viruses,
Aneurysm, autoimmune
fungi, mycobacteria diseases, endocrine diseases

Decreased IL-17-producing T cells,
decreased switched memory B cells

STAT1

AD

30–34,52–66

Lack of peripheral lymph

Defect of MAIT, type 1 NKT,

RORC

AR

12

node, thymic hypoplasia

IL-17-producing T cells, impaired
antigen-speciﬁc IFN-γ production

No response to IL-17A, IL-17E and
IL-17F

IL17RA

AR

38,72

No response to IL-17A and IL-17F

IL-17RC

AR

40

Impaired IL-17F and IL-17A/F
function

IL17F

AD

38,71

27–29

deﬁciency
STAT1
gain-of-function
RORγT

98%

6/7 (86%) Mycobacterium

deﬁciency

CMCD
IL-17RA
deﬁciency
IL-17RC

3/3
(100%)
3/3

deﬁciency

(100%)

IL-17F
deﬁciency

5/7 (70%)

ACT1 deﬁciency

Staphylococcus

2/2

Staphylococcus

(100%)

No response to IL-17A, IL-17E, and TRAF3IP2 AR

39

IL-17F

Abbreviations: AD, autosomal-dominant; APECED, autoimmune polyendocrinopathy–candidiasis–ectodermal dystrophy; AR, autosomal-recessive; CARD9, caspase recruitment domain-containing
protein 9; CMC, chronic mucocutaneous candidiasis; CMCD, CMC disease; HIES, hyper IgE syndrome; IFN-γ, interferon gamma; IL, interleukin; RORγT, retinoic acid-related orphan receptor γT.

mycobacterial and/or viral infections, with an association of CMC.22

Patientsom
with APECED
CMC in addition to polyendoNytt
IL-17 present
och with
IL-17-producerande
crinopathy and ectodermal dysplasia.23,24 These patients produce
celler
neutralizing autoantibodies against IL-17A, IL-17F and/or IL-22,
antibodies against
leadingtanke
to development
of CMC.9,13,25 Neutralizingmångåriga
Med
på organisatörens
these Th17-produced cytokines are also identiﬁed in patients with
forskning
om
IL-17-relaterade
problem
thymoma who develop CMC.9 Patients with AR CARD9 deﬁciency
vardevelop
det självklart
att programmet
särskilt
CMC, deep dermatophytosis
and invasive
fungal
infections.7,8,26 They present with decreased frequency of circulating
skulle
uppmärksammas
detta
cytokin.
IL-17-producing T cells and impaired neutrophil-killing of C. albicans.
Miossecs
har
fokusdeﬁciency
på konsekvenPatients with grupp
AR IL-12p40
or IL-12Rβ1
develop Mendelian
susceptibility
mycobacterial
disease (MSMD),
a primary immunoserna
av toökad
funktion
vidpsoriasis
och
deﬁciency with selective host susceptibility to intracellular bacteria
artrit
hämning
av environmental
IL-17. Anne
Puel,
such asoch
Mycobacterium
bovis BCG,
mycobacteria
and
Salmonella
that is associated
with
impaired IL-12-induced
interferon
Paris,
å andra
sidan,
berättade
om åtskilli27–29
These patients occasionally develop
gamma (IFN-γ) signaling.
ga mild
genetiska
defekter
ledande
till brist
CMC and show
decreased frequencies
of circulating
IL-17A-av
and
10,16,17
IL-22-producing
T cells as a result
of impairedkliniska
IL-23 responses.
IL-17
och därmed
förenade
syndrom.
En Immunology
dominerande manifestation är
Clinical
& Translational
chronic mucocutaneous candiasis, CMC.
En rad genetiska defekter har identifierats

In 2011, AD STAT1-GOF was found to be responsible for CMC
disease
(CMCD),
typicallyav
deﬁned
as CMC
in patients without
any
genom
studier
dessa
syndrom.
De varieother prominent clinical signs.30,31 Subsequent studies revealed that
rande
kliniska
manifestationerna
förutom
AD STAT1-GOF is the major genetic etiology of CMCD, explaining
of primary
more
than half of all CMCD
cases.32–34 In the classiﬁcation
infektioner,
de immunologiska
fenotyperimmunodeﬁciency compiled by the Primary Immunodeﬁciency
na
och
gendefekterna
framgår av tabellen
Expert Committee of the International Union of Immunological
Societies,
AD publicerad
STAT1-GOF, together
with fourfrån
genetic2016
etiologies
från en
översikt
(4).
directly related to defective IL-17 signaling, is categorized as CMC,
De
varierande
sjukomsalstrande
mekanis35,36
However, recent studies
which is often referred to as CMCD.
merna
kolumnen
”immunologic
revealed
thatframgår
patients withav
GOF
mutations in STAT1
present with
broad
clinical manifestations,
including
bacterial,
viral,upptäckter
mycobacterial
phenotype”.
En av
Anna
Puels
and invasive fungal infections, autoimmune diseases, aneurysms and
var 33,34
förekomsten
av neutraliserande
auTherefore, AD STAT1-GOF
is categorized as Syndromic
tumors.
CMC
in this review.
toantikroppar
mot IL-17A, IL17F ochIL-22
Recently, a new primary immunodeﬁciency due to biallelic
vid APECED.
GainRORγ
of function
av identiﬁed
STAT-1
mutations
in RORC, encoding
and RORγT, was
RORγT is av
a master
(designated
AR RORγT deﬁciency).
hämmaras signalvägen
till 12bildning
IL-17

intracellulärt. Defekt IL-17 receptor är en
annan dominant ärftlig defekt i familjer
med CMC.
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Vijay Kuchroo presenterade en imponerande mängd data rörande den växande
komplexa biologin av T-lymfocyter, där
single cell genomics teknik utnyttjas (5).
Det var inte alldeles lätt att följa detaljerna i hans föredrag, men det mynnade ut
i att cellerna visar en hög grad av plasticitet. Sålunda påverkas de celler som
betecknas Th17 av IL-6 i samverkan med
TGF-ß, vilket amplifieras av IL-21. IL-23
gör dessa celler till patogena IL-17-producerande celler. Men Th17-celler kan även
påverkas av andra epigenetiska regulatorer till att istället bli bromsande regulatoriska T-celler.
IL-18 ochIL-18BP vid autoimmuna sjukdomar
Cem Gabay, Genève, gav en utmärkt översikt av kliniska syndrom relaterade till IL18. Det har varit känt i 10 år att IL-1, IL18, och IL-33 är biologiskt besläktade (6).
Liksom IL-1 regleras IL-18 av ett lösligt
hämmarprotein, IL-18BP och parallellt
med anakinra finns detta som rekombinant läkemedel, Tadekinig alfa, tillverkat
av AB2 Bio Ltd i Lausanne (7). Bilden visar att förutom adult Stills sjukdom det
huvudsakligen kan bli användbart hos

Cem Gabay, Genève, gav en utmärkt översikt av kliniska syndrom relaterade till IL-18

barn med maktofagaktiverande syndrom
och vid mutationer av NLRC4 som leder
till abnorm bildning av IL-18. En fas-III

studie av behandling vid adult Still har just
påbörjats.
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Blick in i framtiden
Paul Emery, höll en medryckande och välmatad föreläsning med titeln ”If I were
25 today, what field of arthritis research
should I select”. Tyvärr förmår jag inte
referera Pauls föreläsning, läsaren får nöja
sig med en bild av föreläsaren.
Frank Wollheim
Lunds Universitet, Lund.
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Peter van Lent, Nijmegen, omgiven av glada yngre. medarbetare från Nijmegen. Fram för
fler, liknande grupper från Skandinavien i Leuven nästa år.

POTTHOLTZ · Tomas Weitoft
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Svenska RUL – Reumatologiskt Ultra Ljud
_________________________________________

REUMATOLOGISKT ULTRALJUD - FÖRDJUPNINGSKURS
Plats: Kämpasten, Sigtuna
Datum: 3-4 oktober 2019
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Antagningsförfarande
Antalet platser är begränsat till 24 st. Först till kvarn-principen gäller. Antagningsbesked
och uppgifter för inbetalning av kursavgiften skickas ut efter mottagen anmälan.
Avgift & Logistik
Kursavgiften är 7500 kr ex moms. I kursavgiften ingår arrangemanget av kursen,
studiematerial och måltider. Resa och logi bokas och bekostas av deltagaren själv.
Fullständig kursbeskrivning inkluderad program finns på www.lipus.se (Lipus-nr 20190068)
Anmälan mailas senast 31 maj 2019 till: asa.m.johansson@regionostergotland.se
Vid frågor kring arrangemanget är du välkommen att kontakta:
Michael Ziegelasch michael.ziegelasch@regionostergotland.se

har granskat och godkänt denna kurs.
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Stiftelsen
Konung Gustaf V:s 80-årsfond

Scientific symposium to commemorate the
of King Gustaf V 80-year foun
Thursday April 4, 2019
Sune Bergström Lecture hall at New Karolinska Un

Rheumatology research i
9.00
9.30

Poster set up
Coffee

10.00 Welcome, Ingemar Eliasson, Chair of the King Gustaf V 80-year fo

10.10 -12.00 Session 1, Disease mechanisms in Systemic autoimmune d
Jane Salmon, Cornell, New York
Lars Rönnblom, Uppsala
Anna Blom, Malmö
Ingemar Eliasson öppnar symposiet
Gunnel Nordmark, Uppsala
Søren Jacobsen, Copenhagen
12-13.30 Lunch and poster session with guided tours

13.30-15.00 Session 2, Risk factors and comorbidities in rheumatic dise
Will Dixon, Manchester
Johan Askling, Stockholm
Roger Hesselstrand, Lund
Alf Kastbom, Linköping
Karl XV salen på Kungliga slottet

Stiftelsen Konung Gustaf V:s 80-årsfond
firade sitt 80-årsjubileum med ett populärvetenskapligt och ett nationellt vetenskapligt symposium den 3-4 april 2019.
Inför Konung Gustaf V:s 80-årsdag den 16
juni 1938 gjordes en insamling från svenska folket på initiativ från statsminister
Per-Albin Hansson. Konungen önskade att
medlen skulle gå till forskning om invalidiserande folksjukdomar som polio och
reumatism. Insamlingen inbringade drygt
5 miljoner kronor från sammanlagt 1 033
930 bidragsgivare, som skänkte summor
från 10 öre per barn i skolklasser och uppåt.
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15.00 Coffee

Erling Norrby om polions historia

15.30-17.00 Session 3, Molecular pathways in arthritis and in patients w

Samtliga bidragsgivare finns att finna hjärtkärlforskning har fått betydande
med namn i böcker som finns förvarade stöd från 80-års Fonden. Fondens stöd till
JohnV:sO’Shea,
NIH/Bethesdareumatologisk forskning har dels utgjorts
i Konung Gustaf
Forskningsinstitut
Anca Catrina,
Stockholm
på Karolinska sjukhuset
i Stockholm.
En av utdelning av medel till forskningsprostiftelse bildades
1939Rudin,
för attGothenburg
ansvara för jekt, dels till inrättandet av Konung GusAnna
V:s Forskningsinstitut på Karolinska
fondens medelSolbritt
och Konungen
fastställ- tafUmeå
Rantapää-Dahlqvist,
de stadgarna för fonden den 23 maj1939 sjukhuset. Institutet invigdes 1948 och
och det första styrelsemötet hölls den 8 dess första föreståndare var professor
17.00Refreshments,
poster
discussions
and poster
Svartz.
Fondens betydelse
förprizes
reujuni 1939. Under
80 år 18.00
har fonden
utgjort Nanna
ett viktigt stöd till forskning kring reu- matologisk forskning ville fondens stymatiska sjukdomar men även till andra relse uppmärksamma med ett jubileumsfolksjukdomar. Särskilt fick polioforsk- symposium och med en kortfattad skrift
Anmälan
ochdecennierna
inskick av abstracts
görs historia
senast den
15 mars
till:omSusanne K
om fondens
liksom
historik
ning stöd under
de första
tills man genom vaccinationsprogram i forskning kring poliosjukdomen och reustort sett utrotat poliosjukdomen. Även matismen sedan 1939.
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Jubileumssymposiets första del utgjordes
av ett populärvetenskapligt symposium
som hölls inom festlig inramning i Karl
XV-salen på Kungliga slottet i Stockholm.
Fondens
styrelseordförande
Ingemar
Eliasson, f.d. riksmarskalk inledde symposiet med en historisk beskrivning av fondens tillkomst och beskrev det fantastiska
engagemanget från svenska folket varav så
många gav bidrag till fonden inkluderande
Ingemar Eliassons egen mormor. Docent
Bo Ringertz, tidigare vetenskaplig sekreterare i fonden, gav därefter en målande
bild av fondens tillblivelse och utveckling
och vi fick en glimt via Sveriges Radios
arkiv från det högtidliga öppnandet av
forskningsinstitutet med Konung Gustaf
V:s invigningstal. Professor Erling Norrby
gav oss en fascinerande historia om poliosjukdomen och forskningen som ledde
fram till att sjukdomen idag är i stort sett
utrotad. Flera svenska forskare bidrog till
dessa framsteg, bland andra Sven Gard som
med stöd av 80-årsfonden renade fram poliovirus ur djurhjärnor. Gard medverkade
till utveckling av ett svenskt vaccin med
avdödat poliovirus. Detta vaccin kunde användas för massvaccination i Sverige 1957. I
början av 1960-talet hade sjukdomen i det
närmaste helt försvunnit i Sverige. Professor Lars Klareskog, tidigare ordförande i
fondens Granskningsnämnd, gav sedan en
sammanfattning av forskningens betydelse
för utveckling av behandling av reumatoid
artrit från Nanna Svartz som uppfann Salazopyrinet till idag med en betydligt aggressivare behandlingsstrategi med metotrexat
som grundpelare i behandlingen tillsammans med kortison som tillsammans med
utvecklingen av biologiska läkemedel så
fundamentalt har förändrat utvecklingen
och prognosen av RA-sjukdomen. Vi har
idag genom forskning också möjlighet att
ge tidig intervention med möjlighet att helt
stoppa sjukdomsutvecklingen hos vissa individer. Vid andra reumatiska sjukdomar
såsom systemsjukdomar har vi också sett
nya behandlingsstrategier med biologiska
läkemedel men hittills utan motsvarande
effekter som vid RA. Yvonne Enman, hedersdoktor vid Karolinska Institutet, gav en
gripande bild av forskningens betydelse för
individen med reumatisk sjukdom ”Forskningen är patientens hopp”: Yvonne framhöll vikten av ett samarbete mellan forskare
och patienter, och beskrev hur patientmedverkan i forskningen kan ske från projektstart till genomförande av projekt. Forskningen har visat att genom patientens ögon
kan forskarna få nya insikter och idéer.
Ett sådant exempel är att trötthet kan vara
det som påverkar patienter med reumatisk sjukdom allra mest. Yvonne framhöll
också att forskning bedrivs av många olika
yrkeskategorier och att alla har en roll i li-

Lars Klareskog

Yvonne Enman

Søren Jacobsen, Lara Dani och Christopher Sjöwall

vet för den som har sin sjukdom, en sådan
roll som ofta glöms bort är designers så att
även personer med sjukdom kan omge sig
med vackra bruksföremål. Avslutningsvis
gav professor Marie Wahren, ordförande i
Granskningsnämnden, sin framtidsvision
av utvecklingen av forskning inom reumatiska sjukdomar där hon förutspådde betydelsen av att använda stora datamängder
med nya tekniker för att bättre förstå sjukdomars uppkomst och utveckling och för
att få fram nya terapier.
Vetenskapligt symposium
Efterföljande dag hölls det vetenskapliga symposiet i den vackra Sune Bergström-aulan i Nya Karolinska Sjukhuset.
Syftet med symposiet var att ge en överblick av forskningsområden som fått stöd
av Konungs Gustaf V:s 80-årsfond samt genom stöd från fonden bjuda på inspiration
från framstående internationella forskare
inom reumatologi. En viktig del av sym-

posiet var postersessionen för att ge möjlighet till yngre forskare att få presentera
sin forskning. Intresse för symposiet var
stort med 177 anmälda deltagare från hela
landet och några internationella deltagare.
Ingemar Eliasson öppnade symposiet med
en kort resumé av fondens historia.
Symposiet var uppdelat i tre sessioner.
I den första sessionen “Disease mechanisms in Systemic autoimmune disorders”,
inledde professor Jane Salmon, New York,
med en fascinerande föreläsning baserad
på translationell forskning om antifosfolipidsyndrom och presenterade nya
behandlingsmöjligheter för graviditetskomplikationer ”Mice and Mothers: Progress in Understanding Pregnancy Complications in Patients with Lupus and
Antiphospholipid Syndrome.” Professor
Lars Rönnblom presenterade en del av
sin världsledande forskning om interferonsystemets betydelse vid SLE ”Interferons in SLE – from genes to treatment”.
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Professor Anna Blom, Malmö fortsatte
med ”Complement system in SLE” ett projekt som fått stöd av 80-årsfonden. Därefter följde Gunnel Nordmark, Uppsala, som
i sitt projekt visade stöd från genetiska
studier att Sjögrens syndrom kan indelas
i två distinkta fenotyper ”Clinical and genetic evidence for two subtypes of primary
Sjögren’s syndrome” och professor Søren
Jacobsen, Köpenhamn, en av de internationella bedömarna i granskningsnämnden
fortsatte med att ge sin syn på den mångfacetterade SLE-sjukdomen ”Understanding
phenotypic variation in systemic lupus erythematosus”.
I den följande sessionen ”Risk factors and
comorbidities in rheumatic diseases” fick vi
höra en mycket inspirerande presentation
om hur vi kan använda ny teknologi för att
samla in forsknignsdata av professor Will
Dixon, Manchester, ”Collecting patient-generated health data using consumer technology”. Därefter följde professor Johan
Askling, Stockholm, som visade nya data
om riskfaktorer och behandlingseffekt vid
behandling av kroniska artritsjukdomar
”Treating chronic inflammation: from risk
to benefit”. Docent Roger Hesselstrand,
Lund, presenterade information från sitt
projekt om systemisk skleros ”Assessment
of autoimmunity, vasculopathy and fibrosis in systemic sclerosis" följt av lektor Alf
Kastbom, Linköping, som presenterade ett
annat projekt som fått stöd av 80-årsfonden
”Predicting rheumatoid arthritis development and disease course”.
Den tredje sessionen hade temat “Molecular pathways in arthritis and in patients
with risk to develop rheumatoid arthritis“
reflekterande den förflyttning av fokus som
vi sett under senare år från forskning på
etablerad RA till forskning på förändringar i immunsystemet i tidig artritsjukdom
och till och med till en fas före diagnos av
RA men belyste också nya behandlingsmöjligheter vid reumatisk sjukdom. Denna
spännande session inleddes av Dr Sarfaraz
Ahmed Hasni, NIH/Bethesda, USA som
presenterade data ”From JAK kinases to
jakinibs” och visade resultat från den första
studien med JAK-hämmare vid SLE. Därefter följde professor Lars Klareskog, som
presenterade data från professor Anca Catrinas forskningsprojekt ”From triggering
to targeting in rheumatoid arthritis: towards
disease prevention - Anca Catrina, Stockholm följd av professor Anna Rudin, Göteborg som presenterade arbeten om ”T cells
in early rheumatoid arthritis and effects on
synovial fibroblasts” och av professor Solbritt Rantapää-Dahlqvist, Umeå som presenterade utvecklingen av sitt banbrytande
projekt med identifiering av antikroppar
vid RA, ACPAs; långt före sjukdomsdiagnos ”The evolution of rheumatoid arthritis”.
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Dag 2: Sune Bergström-aulan på Nya Karolinska Solna - Dr Sarfaraz Hasni

Dag 2: Från postersessionen - Ioannis Parodis

Symposiet avslutades av professor Marie
Wahren-Herlenius, Stockholm, ordförande i Granskningsnämnden för Konung
Gustaf V:s 80-årsfond med tack till fonden för långvarigt stöd till reumatologisk
forskning och till alla deltagare under dagens symposium.
Vi fick in 47 abstracts som presenterades som posters under postervandring
ledda av framstående professorer. Postersessionen var välbesökt och diskussionerna vid postrarna var livliga. Poster
tour guiderna var mycket imponerade av
forskningen och presentationerna.

Sammantaget gav dagen ett imponerande
intryck av svensk forskning inom reumatologi där Konung Gustaf V:s 80-årsfond
under 80 år utgjort ett viktigt stöd till reumatologisk forskning. Flera av föreläsarna
beskrev också betydelsen av anslag från
fonden som för flera av forskarna hade varit
det första forskningsanslag som man erhållit i nationell konkurrens. Ett varmt tack för
att vi fick möjlighet att ordna detta jubileumssymposium.
Ingrid Lundberg
senior professor
Karolinska Institutet

NYTT FRÅN SRQ · Lotta Ljung

Om RDS
– Reumatologins Digitala Stöd
Det går knappt att läsa en tidning eller
nyhetsbrev numera utan att stöta på
begreppen digitalisering och E-hälsa.

D

igitalisering betyder att information representeras av ettor och nollor i elektronisk lagring och hantering, men har kommit att innebära mycket
mer än så. De digitaliseringsprocesser vi
läser om handlar snarare om hur arbetssätt
och flöden ska slimmas och standardiseras
och på det sättet anpassas till nutida informationshantering.
De första stora digitaliseringsprocesserna som startade på 70-talet syftade till att
införa avancerad teknik inom försvaret eller utmanande matematiska beräkningar i
akademiska sammanhang. Idag är tekniken
långt mer avancerad, men har blivit en del
av vår vardag, också inom de områden som
tidigare varit långt från teknik och matematik. Under många år var otoskopet och
blodtrycksmanschetten de tekniskt mest
avancerade föremålen i ett reumatologiskt
undersökningsrum, men de senaste två
decennierna har det också stått en datorskärm på de flesta skrivbord. Reumatologin
är fortfarande ingen tekniktät specialitet,
men på de flesta mottagningar finns och
används både ultraljudsapparater och kapillärmikroskop. På sätt och vis är vi redan
påtagligt digitaliserade.
Det var många år sedan digitaliseringen
av hälso- och sjukvården startade, men digitaliseringsprocesserna har inte tagit riktig fart förrän nu. Det hänger ihop med det
som brukar kallas digital mognad. Någon
har sagt att digitalisering är 5% teknik och
95% förhållningssätt. I stora organisationer så behöver både organisationen som
sådan, men också de enskilda personerna
inom organisationen, förändra sitt perspektiv för att verksamheten ska kunna
dra full nytta av de möjliga tekniska lösningarna. Arbetssätt och flöden behöver
justeras så tekniken hjälper oss att göra
bättre. Inom vården är förväntningarna
på digitaliseringen oerhört stora. Genom
digitaliseringen så ska vi bli säkrare på att
ställa diagnos, behandla i enlighet med
riktlinjer och evidens, vårda, rehabilitera,
följa upp, kvalitetskontrollera och beforska
– allt med en högre effektivitet och till en
lägre kostnad än tidigare. Lägger vi dessutom till E-hälsa i ekvationen så kommer
vi inte ens behöva vara på samma fysiska
plats som vår patient i den digitala processen. Framtidens vårdinformationsstöd,
eller vad en nu väljer att kalla den, vill att
patienten ska skriva sin journal, standar-

disera vårdkontakterna, ändra våra vanliga
kontaktytor, men kanske framförallt, se till
att vi inom professionerna lägger det mesta
av vår tid på det som kräver mänskligt engagemang och som kräver kunskap processad av människor. Det kan nog faktiskt bli
bättre. Både för oss och för de som är våra
patienter.
Uttrycket digital mognad brukar främst
avse organisationen, men i vår verksamhet
går inte verksamheten att separera från
oss, verksamma reumatologer. Tänk på hur
du själv förändrat ditt förhållningssätt till
digital teknik under de två senaste decennierna. Hur ofta tar du numera ledigt för
att hinna till banken innan tre? Har du, som
jag, slutat oroa dig för ”journal på nätet”
och istället föreslagit för patienter att ”gå
in och läsa” när de varit osäkra på vad som
sagts under ett vårdmöte? Har du reflekterat över det onödiga med att ett utskrivet,
pennsignerat remissvar scannas för att sedan åter signeras i ”burken” ( ja, sånt händer fortfarande dagligen i många regioner)?
Det är så uppenbart hur vi själva har påverkats av digitaliseringen och hur vi ändrat
vårt perspektiv.
Också SRQ har bidragit till vår digitala mognad. Vi har vant oss med att få en
visuell översikt över tid för den enskilda
patientens mående eller att kunna skicka
en biverkningsrapport på några enstaka
minuter. För många verksamheter är det
självklart att kunna använda insamlad information systematiskt i kvalitets- och
förbättringssyfte. Funktioner i SRQ, såsom
PER och beslutstödsmodulen, med mätbarhet genom till exempel sjukdomsaktivitetsindex och VAS-skalor har bidragit till att
nya former av vårdmöten kunnat införas.
Dessa verksamhetsnära digitaliseringsprocesser har oftast initierats av kliniskt verksamma reumatologer.
Det finns många goda idéer och initiativ
inom svensk reumatologi som syftar till att
använda tekniken för att åstadkomma det
vi önskar. Det är här tanken på RDS vuxit
fram. Reumatologin Digitala Stöd – RDS
har bildats som en tankesmedja med syfte
att fånga upp goda idéer kring digitala lösningar inom svensk reumatologi, att sprida
dessa idéer till reumatologiska verksamheter i hela landet och att bidra till att vår reu-

matologiska kompetens används på bästa
sätt i digitaliseringsprocesserna. En viktig
fråga är dubbeldokumentationen som krävs
för SRQ. Här arbetar vi aktivt inom RDS
och SRQ med att skapa det underlag som
behövs för en generisk lösning genom det
som kallas den nationella tjänsteplattformen. Vi undersöker också andra, alternativa lösningar. Många enheter använder idag
inte de digitala lösningar som redan finns
tillgängliga. En annan uppgift är därför att
sprida kunskap om det som redan finns;
till exempel inom plattformen 1177, och ge
konkreta exempel på hur dessa funktioner
kan användas. Som en tankesmedja har
RDS också till syfte att påverka opinionen
och kontakt med politiker och företrädare
för myndigheter är därför väsentligt.
Alla som är intresserade kommer att
kunna delta i den serie av webinarier som
vi nu planerar att genomföra. Det första
RDS-webinariet ”Hälsa på Elsa” är när detta skrivs under planering, men ni som läser
detta vet kanske om det blev hiss eller diss.
Om allt gick enligt planerna så ligger det nu
ute på SRQ:s nya sida på Youtube: ”SRQ –
Svensk Reumatologis Kvalitetsregister”.
Webinarierna kommer att ha olika teman
och syften och det kommande webinariet 4 juni kommer att handla om befintliga
och framtida möjligheter inom plattformen
1177. Efter sommaren återkommer vi med
seminarier om några aktuella innovationer.
Vi kommer att få höra om Gävles initiativ
med det man kallar för ”virtuell vårdavdelning”. Vi kommer också att besöka Storuman, där Glesbygdsmedicinsk centrum genom hälsorum i byarna möjliggjort digitala
vårdmöten på distans också för de personer
som helt saknar digitalt intresse och egen
utrustning. Planen är att ett webinarium
ska livesändas på lunchtid första tisdagen
varje månad, med uppehåll under sommarmånaderna. För den som tittar på livesändningen kommer det att finnas möjlighet för
interaktion genom inskickade frågor.
Om du vill vara med men inte fått inbjudan till webinarierna, maila Maud (maud.
rutting@mpa.se) så kommer du med på listan. Hoppas vi ses on-line 4 juni!
Lotta Ljung
Registerhållare SRQ
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Ur vardagen
Kvinna 71 år

Denna
väsentligen
friska kvinna, född
1948, hade sökt vårdcentralen pga smärtor
och svaghet i lårbenen
och var frustrerad av
att inte ha blivit bättre av träning hos
sjukgymnast. Hon befarade själv att det
kunde röra sig om ALS och blev remitterad till neurologen i februari 2018.
Anamnes
Patienten är en gift, ickerökande, pensionerad lärare med sunt leverne, och har diagnoserna typ II-diabetes, dyslipidemi, hypertoni och hypothyreos. Förutom Levaxin
medikation med metformin, Humulin, enalapril och atorvastatin.
Hon beskrev vid sitt första besök hos neurologen en närmare fyra månaders anamnes på att inte orka gå uppför trappor och
backar, känna sig instabil i höfterna, ha
svårt att lyfta armarna. Atorvastatin hade
seponerats med initial förbättring, sedan
åter försämring.
Vid första besöket på reumatologen framkom även lättare sväljningssvårigheter och
viktnedgång på 3 kg. Patienten hade då ett
ospecifikt ansiktserytem men i övrigt inga
hudförändringar, eller symtom från andra
organ.

Bild 1

Utredning
Status 180226 (utfört av neurolog):
Går vaggande, använder armarna vid uppresning. Nedsatt styrka i höft- och knästräckarna, utan sidoskillnad. Svag och
snabbt uttröttbar vid flexion i nacken.
Nedsatt styrka i arm- och skuldermuskulatur. Inga ofrivilliga rörelser.
Kemlab:
CRP 2 , LPK 4,5, Hb 134, krea 33, ASAT
204, LD 11,2, CK 105, myoglobin 1524
EMG (M tibialis ant dx, rectus femoris bilat, deltoideus, trapezius dx):
Normalt EMG i tibialis ant, i övriga muskler fibrillationer och pos sharp waves, i
rectus femoris bilat även myotoniliknande skurar. Vid aktivering tätt EMG med
normala amplituder men intryck av tunna
potentialer i vänster lår, i höger lår sågs
enbart lågamplitudigt splittrat EMG i flera
nållägen. Lågamplitudigt EMG även i trapezius men inga säkra avvikeleser i deltoideus.
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Bild 2

Biopsi m vast lat dx:
Uttalad patologi med muskelfiberdegeneration och regeneration, rikligt med nekrotiska muskelfibrer men ett måttligt inflammatoriskt inslag perivaskulärt, perimysialt
och endomysialt. Ökat MHC-klass I-uttryck, grad 4/5. Rikligt med makrofager.
Dominans av CD4-pos celler över CD8.

Typ II-fiberatrofi. Ökning av MAC, vilket
antyder antisynthetassyndrom.
Bilder 1-3. Histopatologi i hematoxilin-eosin-färgning visar nekrotiska fibrer och inflammatoriska infiltrat. Vakuoler ses i enstaka fibrer. Immunhistokemi
visar ökat uttryck av MHC-klass I.

UR VARDAGEN · Ioannis Parodis (Red)

Frågor
1. Vad tror du om diagnosen?
2. Hur vill du gå vidare med diagnosen? Behövs kompletterande
laborationer?
3. Tankar kring behandlingen??
För facit se sid 46

Bild 3

Bild 4

Bild 4. MR av muskulaturen (en månad
efter steroidinsättning) visade kärlanomali i vänster lår, atypiskt lipom i höger
lår och subcutant ödem i fettväven, men
inga ödem i muskulaturen. Misstanke
om sarkom bedömdes ej föranlåten av
denna bild.

Serologi: ANA-if och ENA avseende antikroppar mot Sm, RNP, SSA/Ro52, SSA/
Ro60, SSB, Scl-70 samt Jo-1, negativa.
Kompletterande serologi, med sk ”myositpanel” visade ingen förekomst av antikroppar mot Mi-2, Tifi-gamma, SAE-1,
NXP2, OJ, PL-12, PL-7, Jo-1, Ro-52, MDA5,
EJ, KU, PM/Scl p100, PM/Scl p75, SRP.

John Svensson
Överläkare, Sundsvall
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UR VARDAGEN · Facit (Red)

Facit till fallbeskrivningar sid 44-45.
Anamnesen på successivt tilltagande
muskelsvaghet, i detta fall med ganska
snabbt tilltagande symtom och CK-värden på rabdomylotisk nivå, där dock
njursvikt inte inträdde, jämte neurofysiologiska fynd väckte misstanke om
inflammatorisk myopati. Statinutsättningen hade inte varaktigt lindrat symtomen. Muskulära symtom vid statinbehandling är vanligt, i registerstudier
hos upptill 15% av behandlade patienter, i rapporter anges 5% ha myalgi eller muskelsvaghet utan CK-stegring.
Dessa uppträder oftast under de första
månaderna efter behandlingsstart och
går över några veckor efter utsättning.
Symtom med CK-stegring vid statinbehandling är dock ovanligt, ca 1/1000,
och immunmedierad persisterande
myopati relaterad till statinbehandling
så sällsynt som 1/100000.
Den histopatologiska bilden i det aktuella fallet, med framträdande nekroser och ringa inflammatoriska infiltrat
stärkte misstanken om nekrotiserande
myopati, eventuellt relaterad till statinexpositionen. Kompletterande serologi avseende förekomst av antikroppar
mot HMG-CoA-reduktas var kraftigt
positivt på 200 U/ml, övre ref 20. Dessa
ses hos ca 25-45% av patienter med
nekrotiserande autoimmun myopati,
varav minst hälften erhållit statiner.
Antikropparna isolerades första gången
2010 hos patienter med IMNM. De förekommer inte hos friska, och knappast
vid andra autoimmuna sjukdomar. Samtidig förekomst av SRP är prognostiskt
ogynnsamt.
Proximal muskelsvaghet är typiskt, interstitiell lungsjukdom mindre vanligt.
Patienten var vid återbesök efter knappt
två månader påtagligt förbättrad avseende sväljningsbesvär och utslag, men
var fortsatt svag och uttröttbar i flexorerna i höfterna och i nacken, och hade

besvär av steroidbiverkningar med 50
mg prednisolon dagligen. CK nu 25. Ordinerades tillägg azathioprin och vidare
steroiduttrappning. Vid återbesök efter sommaren var patienten i stort sett
återställd och höll på att återuppta konditionsträning. CK 5.
I detta fall har förloppet varit gynnsamt.
Patienten är idag återställd och steroidfri och tolererar fortsatt behandling
med 100 mg azathioprin dagligen. Kliniska prövningar avseende behandling
av IMNM saknas. Högdossteroider med
långsam uttrappning och steroidsparande behandling som vid poly- och
dermatomyosit rekommenderas. IVIG
i monoterapi vid anti-HMG-CoA-reduktas-associerad IMNM är ibland tillräckligt. Rituximab har också prövats.
Det finns inte några rekommendationer kring behandlingstidens längd eller
upprepade serologier varför förutsättningarna för behandlingsavslut är osäkra. Prognosen är i allmänhet varierande
och för hela IMNM-gruppen sämre än
för poly- och dermatomyosit. Särskilt
unga utan föregående statinexposition
har en mer ogynnsam prognos, ibland
med kvarstående symtom år efter insatt
behandling.
Fallet illustrerar behovet och svårigheterna med att åtskilja statinintolerans,
statininducerad (toxisk) myopati och
immunmedierad myopati som det exemplifierar, och att serologiska markörer har blivit allt viktigare för diagnostik
av inflammatoriska muskelsjukdomar.
Kraftigt stegrade CK-värden >5x övre
ref indikerar risk för detta.
Kom ihåg: att särskild analys med ELISA eller annan högspecifik metod krävs
för påvisande av HMG-CoA-reduktasantikroppar, och att statiner förstås
måste seponeras men att detta är otillräckligt. Immunmodulerande behandling är oftast nödvändig.

Förslag på vidare läsning:
Review
Anti-HMGCR antibodies as a biomarker for immune-mediated necrotizing
myopathies: A history of statins and experience from a large international multi-center study, Lucil Musset mfl, Autoimmunity Reviews 15 (2016) 983-993
Workshop report
224th ENMC International Workshop:
Clinico-sero-pathological classification
of immune-mediated necrotizing myopathies
Zandvoort, The Netherlands, 14–16
October 2016, Yves Allenbach mfl,
Neuromuscular disorders 28 (2018) 8799
Spectrum of immune-mediated necrotizing myopathies and their treatments
Iago Pinal-Fernandeza and Andrew L.
Mammen,
Curr Opin Rheumatol 2016, 28:619–624
Immune-Mediated ecrotizing Myopathy
Iago Pinal-Fernandez Maria Casal-Dominguez and Andrew L. Mammen, HHS
Public Access, Author manuscript Curr
Rheumatol Rep. Author manuscript; available in PMC 2018 June 27.

Stort tack till Maryam Dastmalchi för
dessa litteraturtips!

John Svensson
Överläkare, Sundsvall

Har du också ett fall som vi andra kan lära oss något av?
Skicka in en kort sammanfattning, stimulerande frågor och facit till ioannis.parodis@sll.se.
Tills dess, njut och le!
IOANNIS PARODIS
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POST CONGRESS
Ett sammanfattande möte från kongressen.
Kostnadsfritt för läkare, sköterskor och övrig vårdpersonal.

Post EULAR

Stockholm
Vecka 34-35, 2019

Post EULAR

Göteborg
Vecka 34-35, 2019

Post EULAR

Malmö
Vecka 34-35, 2019

Anmälan på www.mediahuset.se/calendar
eller direkt via länken: mediahuset.link/EULAR

EULAR
Highlight

13 juni 2019
- Madrid

Inbjudan

Välkomna på highlightmöte med föreläsning och diskussion om vad som presenterats
hittills på EULAR den 13 juni i Madrid.
Prel Program:
19:15
19:40
19:45
21:15

Moderator: Carl Turesson
Samling m chips/frukt + soft drinks/mineralvatten
Inledning/välkomna
Presentation/diskussion
Middag i restaurangen

Anmälan på www.mediahuset.se/calendar
eller direkt via länken: mediahuset.link/EULAR

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

17 okt

Fortbildningskurs: Akut reumatologi
för specialister
17-18 oktober
Göteborg

EULAR 2019
12-15 juni
Madrid, Spanien

8 nov

ACR 2019
8-13 november
Atlanta, USA

2 juli

SRF i Almedalen
2–4 juli
Visby

14 nov

RUCh Modul 4
14-15 november
Stockholm

2 sep

SK-kurs: Inflammatoriska systemsjukdomar
2-6 september
Stockholm

28 nov

SRF:s Utvecklingsdag
28 november
Stockholm

11 sep

Reumadagarna 2019
11-13 september
Falun

29 nov

Post-ACR
29 november
Stockholm

18 sep

Kurs i Muskuloskeletalt Ultraljud
18-20 september
Köpenhamn

2020

4 juni

RDS-webinarium: ”Det okända 1177”
4 juni
YouTube

12 juni

20 sep

30 sep

3 okt

Kurs i reumatologisk farmakoterapi för
sjukvårdspersonal
20 september – 22 november
Köpenhamn
SK-kurs: Reumatologisk farmakoterapi
30 september–4 oktober
Lund

13 dec11 jan

Reumatologikurs för sjuksköterskor
13 december 2019 -11 januari 2020
Stockholm

22 jan

SRQ:s Registerdag 2020
22 januari
Stockholm

23 jan

SRF:s Riktlinjedag 2020
22 januari
Stockholm

Reumatologiskt ultraljud – fördjupningskurs
3-4 oktober
Sigtuna

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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