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REDAKTÖR Tomas Bremell

»Från och med nr 3 kommer 
vi att lansera en ny krönika 

som är tänkt att finnas i varje 
nummer – ”I huvudet på en 

ST-läkare”. «

Intressanta artiklar och spännande reportage

Detta nummer av ReumaBulletinen 
innehåller ett omfattande repor-
tage om SRFs vårmöte i Göteborg 

13–15 april skrivet av Per Lundblad med 
såväl text som bilder av vetenskap och so-
cial samvaro. Stort tack till arrangörerna 
och sponsorerna för ett mycket trevligt 
och välbesökt möte. Vårmötena ökar sta-
digt sin besöksfrekvens – nu ca 220 del-
tagare.

Årets pristagare skildras i text och bild 
omfattande Abbott-pristagare (6 stycken) 
samt mottagare av SRFs eget Andrzej Tar-
kowski-pris och Scandinavian Journal of 
Rheumatology-priset. Vi är en specialitet 
med en rik flora av priser vilket också speg-
lar den höga vetenskapliga aktiviteten.

VÅR	ÅRLIGA	BEMANNINGSENKäT finns redo-
visad inklusive några stapeldiagram som 
sammantaget visar på ökat behov av ST-lä-
kare men samtidigt en glädjande uppgång 
avseende bemanningen på länssjukhusen. 

Forskningstemat från tidigare num-
mer (Lars Klareskog i RB 4/2010 och 
Hans Carlsten i RB 1/2011) kompletteras 
nu med en framtidssyn avseende reuma-
tologisk forskning från Anna-Karin Hult-
gård-Ekwall och Gunnel Nordmark från 
Future Faculty Rheumatology. De tar upp 
vad som krävs och görs för att skapa en ny 
forskningsledargeneration.

Riktlinjearbetet – såväl SRF:s eget som 
Socialstyrelsens – speglas i flera artiklar 
av Carl Turesson. Här finns även SRFs re-
missvar på den preliminära versionen av 
Socialstyrelsens riktlinjer att läsa.

ARTIKELN	OM	SPECIALSJUKSKöTERSKA i fö-
regående nummer följs upp med en inter-
vju med sjuksköterskan Birgitta Sharma i 
Alingsås om hennes arbete som nav i det 
reumatologiska vårdarbetet på ett läns-
delssjukhus.

Länssjukvårdstemat fortsätter med en 
presentation av reumatologkliniken i Fa-
lun med intressanta möjligheter och hot-
bilder.

Historia med Ido skildrar konstnärskap 
och reumatisk sjukdom.

Från styrelsen finns omfattande in-
formation i form av ledare, brev från ve-
tenskaplige sekreteraren och brev från 
utbildningsansvariga. En artikel finns om 
driften av ARTIS/SRQ.

Vi kommer att ha kort information om 
hemsidan i varje nummer, vilket sköts av 
Milad Rizk.

UNDER	 HöSTEN	 KOMMER tre nummer av 
ReumaBulletinen varav det första – RB 
3 – kommer att ha ST-tema. Vi kommer 
då också att lansera en ny krönika som är 
tänkt att finnas i varje nummer – ”I huvu-
det på en ST-läkare” – med en ST-läkare 
som skriver om sina upplevelser och fun-
deringar.

Nummer 4 kommer framförallt att ha 
material med relevans på Riksstämman 
och nummer 5 kommer bl.a. att skildra 
höstkonferensen.

Vi kommer att fullfölja arbetet med att 
ha återkommande teman och punkter så-
som Historia med Ido, Länssjukvårdste-
ma, ST-krönikör, Forskningsfrågor m.m.

Således, välkomna till nr 2/2011 av Reuma-
Bulletinen – ett rikt sommarnummer!

TOMAS	BREMELL
Redaktör

Stipendium	för	Reumatologisk	Forskning	–	från	Scandinavian	
Research	Foundation/Scandinavian	Journal	of	Rheumatology

Johan	Rönnelid
För	vetenskapliga	arbeten	med	fokus	på	pa-
togenetiska	effekter	av	immunkomplex	vid	ett	
flertal	olika	sjukdomar	som	SLE,	RA,	kryoglo-
bulinemi	etc	–	med	en	kvantitativt	och	kvalita-
tivt	imponerande	lista	över	publikationer	som	
ofta	citeras	i	reumatologiska	tidskrifter.	

Svensk	Reumatologisk	Förenings	stipendium	till	
Andrzej	Tarkowskis	minne

Christopher	Sjöwall
För	självständig	och	kreativ	forsk-
ning	om	sjukdomsmekanismer	vid	
SLE,	med	tydlig	koppling	mellan	ex-
perimentella	och	kliniska	delar	av	
projekten	och	stor	utvecklingspo-
tential.	

ReumaBulletinen	gratulerar	två	nyblivna	stipendiater
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ORDFÖRANDE Johan Bratt

»Jag vill här passa på att tacka 
för allt imponerande och 

tidsödande arbete som görs i 
våra arbetsgrupper som arbetar 

med dessa riktlinjer.«

Rekrytering – en framtida nyckelfråga
När	jag	skriver	detta	fullständigt	ex-
ploderar	den	svenska	naturen	i	ljus-
grön	vacker	grönska.	Vi	går	verkligen	
direkt	från	vinter	till	försommar.	För-
eningens	vårmöte	2011	har	precis	
gått	av	stapeln	i	Göteborg.	Stort	tack	
till	våra	vänner	i	Göteborg	för	ett	stor-
stilat	arrangemang	såväl	vetenskap-
ligt	som	socialt.	Jätteroligt	att	denna	
gång	få	samarbeta	med	FRS	(Fören-
ing	för	reumasjuksköterskor).

På annat ställe i tidningen finns re-
sultat och kommentarer kring 
vår årliga läkarbemanningsenkät. 

Glädjande nog kan konstateras en fortsatt 
om än långsam ökning av antalet specialis-
ter. Antalet nya specialister överstiger där-
med antalet pensionsavgångar. Under 2011 
fick vi 15 nya specialister, dvs. klart lägre än 
fjolårets 24, men det var å andra sidan det 
högsta antalet någonsin. Under 2011 får vi 
förhoppningsvis fler nya specialister ef-
tersom vi fick rekordmånga nya ST-läkare 
2006. Ökningen av specialister är störst på 
länssjukhusen men vi har en kvarstående 
bristsituation såväl på länssjukhus- som 
på regionsjukhusnivå. Rekrytering blir en 
huvudfråga för reumatologin framöver. 
För att kunna uppfylla Socialstyrelsens 
nya riktlinjer så krävs en rejäl ökning av 
reumatologbemanningen i hela Sverige. 
På regionsjukhusen är ofta ekonomin ett 
hinder för rekrytering medan länssjukvår-
den kanske framförallt behöver hjälp och 
stöd för att hitta intresserade underläka-
re för ST. 

JAG	VILL	PASSA	PÅ att göra reklam för det 
symposium som SRF i samarbete med 
Reumatikerförbundet arrangerar under 
Almedalsveckan onsdagen 6 juli 11.30–
12.30. Det är första gången som SRF del-
tar under denna julivecka i Visby och vi 
hoppas att många av er har tid och lust att 
komma dit. Temat blir Guld till reuma-
tiskt sjuka!? Hur försvinner gapet mellan 
utredningarnas intentioner och vardagens 
praktik? Vem bär ansvaret? När blir vår-
den i Sverige jämlik? Moderator blir lä-
karförbundets f.d. ordförande Eva Nilsson 
Bågenholm och i panelen deltar: Lars Kla-
reskog, KI; Anne Carlsson, ordförande RF; 
Mats Eriksson, regionråd och ordförande 

nala ST-studierektorer inom kort, men alla 
intresserade medlemmar i SRF är mycket 
välkomna. 

DETTA	ÅR	BLIR	ETT	REKORDÅR i antal produ-
cerade riktlinjer/rekommendationer från 
SRF. Vi har dels den årliga revisionen och 
uppdateringen av våra behandlingsrikt-
linjer avseende RA och Spondartrit/PsoA 
och dels helt nya riktlinjer angående grav/
amning, vaccinationer samt tuberkulos. 
Dessa finns alla ute på vår hemsida och 
jag hoppas att de ska våra till stöd runt om 
i landet. Jag vill här passa på att tacka för 
allt imponerande och tidsödande arbete 
som görs i våra arbetsgrupper som arbe-
tar med dessa riktlinjer. Det är impone-
rande att vi inom reumatologin har en så 
pass stor samsyn att det blir möjligt för oss 
att enas kring dessa riktlinjer. Det tror jag 
är en mycket stor styrka för vår specialitet 
och en klar framgångsfaktor.

I	 STOCKHOLM	 FORTSKRIDER	 ARBETET kring 
införandet av det av politiken beslutade 
vårdvalet för den specialiserade öppen-
vården, där reumatologin är aktuell för 
vårdval redan 2012. Detta får om det ge-
nomförs många negativa konsekvenser för 
reumatologin, inte minst på forsknings- 
och utbildningssidan där vi riskerar att slå 
sönder möjligheterna till fortsatt högkvali-
tativ FoUU-verksamhet. Många oklarheter 
kvarstår dock, inte minst kring hur ekono-
miskt ersättningssystem och kvalitetsupp-
följningskrav ska se ut, varför det inte är 
säkert att det kan genomföras redan 2012. 

Avslutningsvis vill jag upplysa om att vi 
under hösten kommer att påbörja ett inten-
sifierat arbete att ytterligare förbättra och 
modernisera vår hemsida och där kommer 
vår nye hemsidesansvarige Milad Rizk ha 
en nyckelroll. Och till sist glöm inte att läsa 
artikeln i detta nummer kring avtalen mel-
lan industrin och våra olika register. Viktigt 
att principen för detta på ett transparant 
sätt presenteras för alla medlemmar. 

Jag önskar er alla en härlig vår och som-
mar och välkomnar er till årets alla fortsatta 
spännande aktiviteter inom reumatologin.

JOHAN	BRATT
Ordförande	SRF

sjukvårdsdelegationen SKL samt Olivia 
Wigzell, departementsråd Socialdeparte-
mentet. Det vi vill diskutera är framförallt 
hur SOS nya riktlinjer för rörelseorganens 
sjukdomar skall kunna implementeras. 
Här föreligger det behov av såväl ökade 
läkemedelsbudgetar som ökade personel-
la resurser på såväl läkare som sjuksköter-
skesidan. En viktig fråga för SRF framöver 
blir att påverka, lobba för att erhålla dessa 
ökade resurser gentemot politiker, tjäns-
temän runt om i landet. Jag tror att vi på 
detta område behöver bli än mer aktiva 
och utåtriktade än tidigare. Samarbetet 
i dessa frågor med reumatikerförbundet 
blir viktigt.

HöSTKONFERERENSEN	13–14	OKTOBER 2011 i 
Stockholm kommer detta år ha som tema 
”Nyckelfrågor inom reumatologi” – Re-
surstilldelning, Utbildning, Bemanning, 
Kompetens, Modern reumarehabilite-
ring. Se separat annons på annat ställe i 
tidningen. Jag ser särskilt fram emot en 
diskussion kring vad begreppet ”modern 
reumarehab” egentligen ska innefatta. In-
struktioner kring anmälan och kallelser 
kommer att mailas till verksamhetschefer/
enhetsföreträdare, professorer och regio-
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Den	vetenskapliga	aktiviteten	i	
svensk	reumatologi	är	fortsatt	hög,	
och	forskningen	knoppas	och	skjuter	
nya	skott	även	denna	vår.	

Iskrivande stund står våren i full blom 
i Skåne, och den skira grönskan är 
som allra vackrast just nu. Vi har för 

några veckor sedan genomfört ett mycket 
lyckat Vårmöte i Göteborg. Jag vill passa på 
att tacka arrangörerna för ett mycket väl 
genomfört arrangemang! 

Till de vetenskapliga höjdpunkterna 
hörde temasessioner om aspekter på kost 
& hälsa samt benbiologi, och högklassig fö-
reläsning om sklerodermi av Oliver Dist-
ler från Schweiz. Vårmötesprogrammet 
beskrivs i detalj på annan plats i Reuma-
Bulletinen. 

TILL	DE	SEDVANLIGA HöJDPUNKTERNA hörde 
presentationer av axplock från det senas-
te årets disputationer. Sofia Silfverswärd 
Lindblad, Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin, Ma-
rie Holmqvist, Christine Bengtsson och 
Karin Franck-Larsson gjorde koncisa och 
mycket uppskattade sammanfattningar av 
sina avhandlingar. Det är verkligen roligt 
att vi har så många duktiga kollegor som 
disputerar med intressanta forskningspro-
jekt inom vitt skilda forskningsområden i 
olika delar av landet! 

Detta är ett led i den gynnsamma ut-
veckling som forskning inom reumatologi 
har haft under en följd av år. En akilleshäl 
har dock varit svårigheterna att få möjlig-
het att driva forskning vidare efter dispu-
tation. För att underlätta detta har Svensk 
Reumatologisk Förening nu för andra året 
i rad i samarbete med Abbott delat ut sti-
pendier för nydisputerade forskare med 
beteckningen Abbotts stipendium för yng-
re forskare inom reumatologi. En forskare 
från vart och ett av våra sex lärosäten har 
erhållit stipendium som skall användas för 
att finansiera en månads heltidsforskning. 
Varma gratulationer till Anna Södergren, 
Ann Knight, Inga-Lill Engvall, Anna-Ka-
rin Hultgård Ekwall, Jan Cedergren och 
Thomas Mandl!

SRFs stipendium till Andrzej Tarkow-
skis minne syftar till att stimulera en stark 
forskningstradition – att premiera fors-
kare som i framlidne Andrzej Tarkowskis 
anda söker besvara kliniska frågeställning-

ar med integrerade molekylära, experi-
mentella och patientnära vetenskapliga 
metoder. Årets välförtjänte stipendiat är 
Christopher Sjöwall, Linköping – stort 
grattis! 

DET	 äR	 OCKSÅ	 VIKTIGT	 och angeläget att 
framgångsrika forskningsinsatser på alla 
nivåer uppmärksammas – även för kolle-
gor som har kommit betydligt längre och 
står mitt i karriären. SRF delar med stöd 
från det fonderade överskottet från Scan-
dinavian Journal of Rheumatology varje år 
ut ett stipendium till en etablerad forska-
re inom reumatologi, som bedriver aktiv 
och framgångsrik forskning men ännu ej 
erhållit tjänst i form av en professur. Årets 
stipendium går till Johan Rönnelid, klinisk 
immunolog från Uppsala, som är välkänd 
för många av oss för sina intressanta stu-
dier av serologiska markörer och patofy-
siologi vid reumatiska sjukdomar. Ett stort 
grattis till Johan!

INNAN	DETTA	NUMMER av ReumaBulletinen 
kommer ut kommer många svenska reu-
matologer att ha presenterat spännan-
de forskningsresultat på EULAR-mötet i 

London. Cutting Edge-symposiet i Lund 
äger i år rum 1/9 och har som vanligt ett 
mycket intressant program med högklas-
siga internationella föreläsare. 

En annan höjdpunkt på året som det 
redan är dags att se fram emot är Läka-
resällskapets Riksstämma i Stockholm 
30/11–2/12. Årets tema är ”Läkekonst i en 
säker vård”, och här har vi inom reuma-
tologin naturligtvis mycket att bidra med 
– med tanke på vårt strukturerade säker-
hetstänkande med noggrann uppföljning 
i register, och med våra erfarenheter av 
långvarig och potent immunmoduleran-
de behandling av kroniskt sjuka patienter. 
Det reumatologiska programmet kommer 
även i år att löpa över tre dagar (onsdag 
till fredag lunch) och bland annat innefat-
ta fyra allmänna symposier som vänder sig 
även till andra specialiteter. Utöver dessa 
symposier om handläggning av tidig artrit-
sjukdom, säkerhetsaspekter på reumaki-
rurgi samt på läkemedelsbehandling, och 
prediktorer och tidiga biomarkörer för 
reumatisk sjukdom, kommer vi naturligt-
vis även att ha utrymme för presentationer 
av inskickade abstract. Abstract skickas 
som vanligt in via Svenska Läkaresällska-
pets hemsida – deadline är 26/8. Under 
Riksstämman kommer vi också att dela ut 
prestigefyllda forskningsstipendier i sam-
arbete med Pfizer och MSD (se separata 
annonser angående nominering). 

INNAN	DET	äR	DAGS för dessa höstförlustel-
ser hoppas jag att ni alla får en riktigt skön 
sommar!

CARL	TURESSON	
Vetenskaplig	sekreterare
Carl.Turesson@med.lu.se

VETENSKAPLIGE SEKRETERAREN Carl Turesson

Forskningen knoppas och skjuter skott

»Det är verkligen roligt att 
vi har så många duktiga 

kollegor som disputerar med 
intressanta forskningsprojekt 

inom vitt skilda 
forskningsområden i olika 

delar av landet! «

Ordinarie:
Karolina Schultz, Göteborg
Santiago Lopez Rodrigues, Stockholm
Dimitrios Makrygiannakis, Stockholm
Anna Norlén, Stockholm
Kristin Widén, Stockholm
Lovisa Leifsdottir, Göteborg

Associerade:
Linda Humlesjö, Sundsvall

Nya	medlemmar	i	SRF
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Hur gör vi reumatologin än mer attraktiv?

Sommaren står för dörren. Toner-
na av ”Den blomstertid nu kom-
mer” har strömmat ut från landets 

skolavslutningar, hägg har lämnat plats 
för syren och det börjar bli läge att lägga 
Plaquenilen på hyllan för ett tag. Vi tackar 
Umeå för vårens diagnostiska prov, Göte-
borg för Vårmötet och Stockholm för ST-
dagarna och blickar med tillförsikt fram 
mot nästa halva av 2011! Glöm inte att ta 
del av hemsidans kalendarium eller att sis-
ta ansökningsdagen för SK-kurser vårter-
minen 2012 är 1/10 via www.ipuls.se

REUMATOLOGIN	 äR	 EN	VäxANDE specialitet. 
Såväl antalet specialister som ST-läkare 
ökar (se Tomas Bremells artikel om be-
manningssituationen). Glädjande såklart, 
men samtidigt tilltar behoven och reuma-
tologin är på många håll fortfarande en 
bristspecialitet. Vad kan då göras för att 
öka rekryteringen ytterligare? Hur kan 
reumatologin bli mer attraktiv för yng-
re kollegor och hur ska ekonomin för ny-
rekrytering säkerställas? Frågor som blir 
centrala de närmaste åren, inte minst med 
tanke på det utvidgade uppdrag som So-
cialstyrelsens nationella riktlinjer troli-
gen leder till. Arbete pågår redan för att 
optimera ST-utbildningen, liksom för att 
stärka reumatologin under grundutbild-
ningen. Mycket kan dock förbättras ytter-
ligare och vi behöver också bli bättre på att 
attrahera nya kollegor genom riktade ut-
bildningsinsatser och tjänstgöringsmöj-
ligheter för AT-läkare och vikarierande 
underläkare. Under SRFs höstkonferens 
planeras en session kring dessa frågor, 
och vi hoppas att så många som möjligt 
kan delta med kloka idéer!

VI	VILL	HäR	äVEN	SLÅ ett slag för den enkät 
som nyligen gått ut i syfte att kartlägga ar-
betssituation och utbildningsmöjligheter 
under ST-handledning, SK-kursdeltagan-
de, jourbörda, krav på dubbelspecialisering 
etc. – och därmed även indirekt rekryte-
ringspotentialen. Stort tack till Er som re-
dan svarat, och med förhoppning om att Ni 
övriga också gör så också inom kort!

YNGRELÄKARREPRESENTANT Johan Karlsson
Åsa Reckner Olsson UTBILDNINGSANSVARIG

NäSTA	NUMMER	AV Reumabulletinen plane-
ras få en uttalad ST-profil. Vi tar tacksamt 
emot förslag på ämnen att belysa. Glädjan-
de är också tillsättandet av en ST-krönikör 
med sin egen spalt i ”bullen”, vars första 
alster vi förhoppningsvis snart får bekanta 
oss med. Trevligt! 

Vad gäller fortbildning för specialister 
kan man vid jämförelse konstatera att vi 
har ovanligt goda förutsättningar för en 
fortsatt kompetensutveckling. Detta är 
nog inte uppenbart för dem som inte har 
erfarenhet från andra områden och förtjä-
nar att lyftas fram. Faktum är att få kliniska 
specialiteter har något liknande vårt inar-
betade koncept med återkommande kur-
ser, där lejonparten av arbetsinsatsen inte 
ligger i knäet på en överbelastad styrelse 
utan i händerna på många kompetenta och 
engagerade medarbetare landet runt. Vi är 
dessa ett stort tack skyldiga!

ATT	ÅTERGE	DE	MÅNGA och goda argument 
för kontinuerlig fortbildning som lyftes 
fram vid det senaste mötet för Läkarför-
bundets nätverk för fortbildningsfrågor 
kanske är att slå in öppna dörrar, men någ-
ra av dem kan nog förtjäna att upprepas. 
Fortbildning är inte bara en fråga för den 
enskilde och vederbörandes CV. Läkareti-
ken sedan Hippokrates dagar påpekar vik-
ten av förkovran och kompetensutveckling 
och en fortbildad och kontinuerligt upp-
daterad doktor är ett måste för patientsä-
kerheten. En fortsatt välutbildad läkare 
är också en kostnadseffektiv läkare: ökad 
kompetens ger ökad patientsäkerhet och 
bättre utnyttjade resurser. Fortbildning-
en är därför ett gemensamt ansvar för led-
ning och arbetstagare och av betydelse för 

såväl den egna verksamheten på kliniken 
som för professionen i stort. 

FORTBILDNING	KAN	BETyDA allt från förmån 
till skyldighet – eller rent av obligatorium? 
Detta är kanske inte en så kontroversiell 
tanke för den nya generation av reuma-
tologer som utbildas i enlighet med nya 
målbeskrivningen. Framtidens specialis-
ter kommer säkert ha större förväntning-
ar på möjligheterna till vidareutbildning 
än dagens reumatologer. Den fortsatta 
diskussionen inom Läkarförbundets nät-
verk kommer att beröra denna möjlighet. 
Andra aspekter som kan lyftas fram är en 
eventuell ökning av samarbetet över spe-
cialitetsgränserna liksom möjligheten till 
SPUR-certifiering av kliniker även avseen-
de fortbildning. Kanske studierektorernas 
uppdrag ska breddas till att inkludera även 
fortbildningsfrågor? Sammanfattningsvis 
får vi inte vara hemmablinda utan inse att 
vi har skäl att vara stolta över det vi åstad-
kommit – men därmed inte sagt att vi inte 
kan bli ännu bättre!

Vi önskar Er alla en fin sommar! 

ÅSA	RECKNER	OLSSON
Utbildningsansvarig

JOHAN	KARLSSON
Yngreläkarerepresentant

»Faktum är att få kliniska specialiteter har något liknande vårt 
inarbetade koncept med återkommande kurser, där lejonparten 
av arbetsinsatsen inte ligger i knäet på en överbelastad styrelse 
utan i händerna på många kompetenta och engagerade medar-
betare landet runt. Vi är dessa ett stort tack skyldiga!«
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SRFs Vårmöte 2011	i Göteborg
Reumatologkliniken	i	Göteborg	hälsa-
de	välkommen	till	årets	Vårmöte.
Kliniken	ligger	på	Sahlgrenska	Uni-
versitetssjukhuset,	och	mötet	hölls	i	
Wallenbergssalen,	som	är	belägen	en	
kort	promenad	från	sjukhuset.
Kostens	betydelse,	bensjukdom	och	
sklerodermi	var	några	av	punkterna	i	
det	innehållsrika	programmet.

Efter att SRFs ordförande Johan 
Bratt hälsat alla välkomna, tog 
Boel Mörck över och inledde med 

att visa ett bildspel där man fick orientera 
sig bland Göteborgsklinikens lokaler, och 
se bilder på dem som arbetar där. 

Temat för bildspelet var att det är gan-
ska trångt på kliniken, ett faktum som även 
underströks med låten ”Knö dig in” som 
bakgrundsmusik…

Trångt blev det också på scenen – när 
samtliga från kliniken personligen kom 
upp och hälsade välkommen.

Hans Carlsten presenterade därefter 
eftermiddagens program.

– Det kommer att handla om mat, kul-
tur och konst – tre saker som ju alla behö-
ver, sade han.

Hälften	förbättrade	av	Medelhavskost
Därmed var själva programmet påbörjat. 
Det inleddes med tre kortare och ett läng-
re föredrag med rubriken Hälsa, kost och 
reumatism som sedan följdes upp med en 
paneldiskussion, där föredragshållarna in-
gick i panelen.

Förste talare var Ingiäld Hafström. Hon 
inledde med att berätta om möjliga effek-

ter på inflammatorisk aktivitet av ändrad 
kost.

– Studierna har varit inriktade på födo-
ämnesallergi, intestinala och systemiska 
immunsvaret, tarmfloran, inflammatoriska 
celler och tillförsel av antioxidanter, kon-
staterade Ingiäld. 

När det gäller RA har man prövat elimi-
nationsdieter, vegetarisk/vegankost, Med-
elhavskost samt kost rik på fleromättade 
fettsyror.

– Ingen av de här dieterna har effekt på 
alla våra patienter, fortsatte hon.

Ingiäld visade en randomiserad, kon-
trollerad studie på kretensk Medelhavs-
kost. En sådan kännetecknas bl.a. av att 
den är rik på grönsaker, frukt och spann-
mål, men sparsam med rött kött. Mejeri-
produkter förekommer också sparsamt, 
men den innehåller mer av fisk och skal-
djur.

– Jämfört med dem som stod på kon-
trolldieten, förbättrades DAS28 efter 12 
veckor till det bättre för 57% av de indivi-
der som stod på Medelhavskosten, berät-
tade Ingiäld.

Högt	BMI	skyddar
Vid RA har flertalet av patienterna ett nor-
malt eller högt BMI. Ett lågt BMI är asso-
cierat till radiologisk process och ökad risk 
för kardiovaskulär sjukdom (CVD).

– Men ett högt BMI skyddar lederna 
och – observera detta – skyddar också mot 
CVD!

Ingiäld fortsatte med att beskriva stu-
dier genomförda på Huddinge hade visat 
att reumatoid kakexi ökar risken för CVD.

– Vid anti-TNF-behandling ökar fett-
massan hos patienten, men risken för CVD 
ökar däremot inte.

Det finns inga prospektiva studier av 
kostomläggning vid reumatisk sjukdom 
som har CVD som outcome.

– Så vilka kostråd ska vi ge våra patien-
ter? Hur ska vi förhålla oss till BMI, fråga-
de hon avslutningsvis.

Malnutrition	kan	orsaka	inflammation
Lars Ellegård talade om näring, malnutri-
tion och inflammation.

– Det är vetenskapligt underbyggt att 
en kost med mycket antioxidanter från 
främst frukt och grönsaker kan förebyg-
ga bl.a. hjärt-kärlsjukdom och cancer, slog 
han fast.

Att malnutrition kan orsaka inflamma-
tion, var ett av Lars huvudbudskap. Han vi-
sade att maten vi äter innehåller – förutom 
de välkända som protein, kolhydrater vita-
miner m.fl. – ett mycket stort antal ämnen 
som vi egentligen inte vet så mycket om.

– När man är inflammerad ska man vara 
försiktig med att tolka förändrade värden 
avseende albumin eller mineraler som 
bristvärden. Det kan vara inflammationen 
som orsakar det – var ett annat av Lars hu-
vudbudskap.

Fiffig	fiskformulering
Vitamin A och D samt fleromättade fettsy-
ror – omega 3 – stod i centrum för Esbjörn 
Telemos föredrag.

– Dessa tre komponenter är bland de 
viktigaste för att immunsystemet ska fung-
era, sa Esbjörn.

Hela	Göteborgs-kliniken	tog	plats	på	scenen	för	att	hälsa	välkommen.
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Vitamin A är nödvändigt för anläggning 
av tarmens immunsystem. Det är även vik-
tigt för immunreglering och tolerans, samt 
för induktion av T-regceller.

Vitamin D är ett generellt immunregle-
rande vitamin som behövs för försvar av tu-
mörer och är dessutom viktigt för generell 
immunreglering. Det har också en antiin-
flammatorisk effekt på dendritiska celler.

Fleromättade fettsyror har en generell 
antiinflammatorisk effekt samt andra vik-
tiga hälsoeffekter.

– Alla tre finns i makrill, påpekade Es-
björn och sammanfattade med följande 
devis:

”Fiskfaktorn en A-lldeles D-elikat Ω- 
mättligt elegant friskfaktor.”

Fetmaoperation	–	ett	lotteri
Stephan Rössner berättade att fetma är en 
mångfasetterad problematik – ett stort an-
tal metaboliska komplikationer som t.ex. 
högt blodtryck och diabetes typ 2 – och 
även ett stort antal mekaniska kompli-
kationer som t.ex. artros, sömnapné och 
ryggsmärtor.

Prevalensen i Sverige för fetma har ökat 
stort under de sista 25 åren.

– Vi ser också att de som bor i glesbygd 
samt outbildade är allra fetast, sa Stephan.

– Viktreduktion en enormt effektiv be-
handling för så vitt skilda sjukdomar som 
sömnapné och inkontinens.

Antalet fetmaoperationer ökar kraftigt i 
Sverige, men Stephan konstaterade att det 
är som ett lotteri att få en sådan utförd.

– 9 000 fetmaoperationer utfördes för-
ra året i Sverige. Men det finns nog mellan 
100 000 och 150 000 som behöver – och 
vill ha – en sådan operation.

Han visade också att fettsugning inte 
har några metabola effekter.

– Patienten går endast ner i vikt – för 
en liten tid…

Inte	lyckats	minska	fetmaepidemin
I centrum för Stephans föreläsning stod 
det faktum att våra gener vill att vi ska äta 
när det finns mat, men att den moderna 
människan är utsatt för ett aldrig tidiga-
re skådat överflöd på tillgång på mat. Den 
industri som ställer all denna mat till för-
fogande är skicklig på att ”trycka på de 
knappar” som får oss att äta.

Han sammanfattade vilka metoder som 
i en studie från 2010 visat sig inte funge-
ra för att nå en permanent viktminskning. 

– Utbildning i livsstil har visat sig ha en 
mycket liten effekt. Att gå 10 000 steg om 
dagen likaså – det är ett orealistiskt högt 
mål. Matpyramiden – eller tallriksmodel-
len som den heter på svenska – har allmän-
heten egentligen aldrig riktigt förstått.

Exempel på positiva hälsobeteende-
förändringar som har fungerat är bl.a. al-

kotester på bilförare, lag om bilbälte och 
cykelhjälm, och restriktioner för rökning.

– Men vi har alltså inte lyckats minska 
fetmaepidemin, konstaterade Stephan.

Mättnadskänsla	möjligt	terapiområde
Därefter samlades de fyra talarna i en pa-
nel där man diskuterade vad man sagt, och 
även besvarade frågor och kommentarer 
från publiken. 

I sitt föredrag hade Stephan berättat att 
man i USA har visat att tarmfloran har be-
tydelse för energimetabolismen. 

– Det är dock väldigt svårt att ändra den 
hos en individ. Vi har den flora vi har. Men 
det är inte så att alla som har en viss sam-
mansättning av sin flora blir feta, sa Ste-
phan.

Betydelsen av D-vitamin diskuterades 
också. Hos vissa patienter med inflamma-
tion kan man se en minskning av vitamin 
D med 30%.

Hungern är kroppens okompromissba-
ra krav på energi. Aptit däremot är något 
som är selektivt, sa Stephan.

– Mättnadskänslan och när den börjar 
inträda – det är en faktor som man kanske 
kan komma att arbeta med mer i framti-
den, trodde han.

På	stället	–	dans!
Efter ett så matigt symposium var det dags 
att sträcka på kroppen och få röra på sig. 
Dans stod på programmet, och den leddes 
från scenen av Janos Filep.

Smått unikt var det att Janos lyckades 
få alla att rytmiskt röra sig till musik trots 
att de satt kvar i sina stolar. Så småningom 
fick publiken även stå upp och ta några steg 
till höger och vänster. Salen förvandlades 
till ett böljande folkhav som påminde om 
hejarklacken på en fotbollsarena.

Detta var ett uppskattat inslag som 
rensade stelhet och trötthet, och Janos 
återkom under de följande dagarna fle-
ra gånger med sina 15-minuters pass som 
gick ut på att ”dansa där du är”.

Efter mat och dans hade Hans Carlsten 
lovat att det skulle handla om konst, och för 
detta inslag stod Ido Leden som hade ett 
rikt illustrerat föredrag om artrit i konsten.
Ido kommer själv att skriva om detta i Reu-
mabulletinen.

Fisk	och	skaldjur	på	menyn
Välkomstfesten hölls i Feskekörkan i Gö-
teborg.

Byggnaden, som invigdes 1874, är ri-
tad av Göteborgs dåvarande stadsarkitekt 
Victor von Gegerfeldt. Med sina karaktä-

Stephan	Rössner

Hela	auditoriet	dansade	under	ledning	av	Janos	Filep.
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ristiska, spetsbågade fönster och med en 
konstruktion utan mellanväggar eller pe-
lare var det en – för sin tid – futuristisk 
byggnad. Sitt namn fick den snabbt efter-
som befolkningen helt enkelt ansåg att den 
såg ut som en kyrka.

Idag är det Göteborgs ledande plats för 
försäljning av fisk och skaldjur, med fyra 
fiskhandelsföretag och två restauranger.

Skaldjur och lax stod på menyn, och 
långbord hade dukats upp i dubbla rader 
längs hela lokalen.

Europeiskt	forskningssamarbete
Future Faculty hade en egen session på 
morgonen nästa dag, men alla som så öns-
kade var välkomna att delta.

Den inleddes med att forskningsavdel-
ningen i Göteborg, avdelningen för reuma-
tologi och inflammationsforskning, bjöd 
på muffins och kaffe, berättar Anna-Karin 
Hultgård Ekwall för Reumabulletinen.

– Syftet var att de som var intressera-
de av att se vår forskningsavdelning här i 
Göteborg, skulle få göra det, förklarar hon.

Efter morgonkaffet föreläste Piotr 
Mydel, som är läkare från Polen och som 
arbetar vid forskningsavdelningen på 
Sahlgrenska Akademin, om ett EU-projekt 
han är delaktig i. Projektet studerar om det 
finns ett samband mellan tandsjukdomen 
parodontit och RA. 

Länken mellan de båda sjukdomarna 
finns i citrullinering av protein, och studien 
syftar till att undersöka om det finns möjlig-
heter att utveckla nya läkemedel mot RA.

Projektet löper som ett samarbete mel-
lan elva olika universitet. Piotr redogjorde 
för de olika kontaktpersonerna på de olika 

universiteten och vad just deras huvudan-
svar är. 

Bakterie	kan	vara	miljöfaktor	för	RA
Det finns många likheter mellan RA och 
parodontit. Patogenesen för de båda sjuk-
domarna är likartad (kronisk inflamma-
tion, benerosion och TNF-aktivitet) och 
de har gemensamma riskfaktorer som t.ex. 
rökning. Epidemiologiskt föreligger en as-
sociation – det finns en högre incidens för 
parodontit hos patienter med RA och vice 
versa.

Bakterien Porphyromonas gingivalis är 
starkt förknippad med parodontit och bak-
terien uttrycker specifika cystein-protei-
naser som anses vara centrala aktörer vid 
en systemisk inflammation.

– Bakterien kan vara en miljöfaktor för 
RA. Det är den enda bakterie som produ-
cerar det enzym som citrullinerar protei-
ner, sa Piotr.

– Enzymet skiljer sig också påtagligt 
från motsvarande enzym hos människa 
och skulle därför kunna utgöra ett speci-
fikt mål för framtida terapier.

Piotr beskrev de olika möjligheter som 
finns inom EU att bedriva forskning i sam-
verkan med andra, och hur man kan söka 
medel till sådan forskning.

Vikten	av	internationella	nätverk
Anna-Karin förklarar att man för Future 
Faculty ville ha en föreläsning som är spe-
cifikt intressant för deras medlemmar.

– De är disputerade forskare som inte är 
professorer ännu, samt doktorander som 
befinner sig i slutet av sitt arbete, förtyd-
ligar hon.

– Vi ville visa hur man kan gå till väga 
– lyfta fram och visa på vikten av att ska-
pa ett nätverk av internationella kontakter 
som man kan samarbeta med.

Anna-Karin påpekar också att det inom 
många EU-bidrag finns krav på samarbe-
te med små- och medelstora företag vilket 
belyser vikten av att få med sig industrin 
i arbetet.

– Det är bioteknik- och läkemedels-
företag som har den kompetens och de 
resurser som behövs för att ta fram nya lä-
kemedel, understryker hon.

Osteoimmunologi
Ben stod i centrum för SRFs program un-
der mötets andra dag.

Marie Lagerquist berättade om ben-
fysiologi och osteoimmunologi. Två tred-
jedelar av skelettet består av oorganiskt 
material, en tredjedel av organiskt. Det är 
i denna tredjedel vi också hittar celler.

– Det är tre typer av celler: Osteoblas-
ter som står för benformation, osteocyter 
som bygger upp benvävnad – de bildas av 
osteoblaster – och fungerar som mekano-
sensorer som skickar signaler om forma-
tion eller resorption, samt osteoklaster 
som svarar för benresorption.

Regleringen av benomsättning styrs av 
endokrina systemet, nervsystemet, tarm-
systemet och immunsystemet.

– Remodelleringen, dvs. benomsätt-
ningen sker under hela livet. Det ger en 
bibehållen mekanisk styrka. Osteoimmu-
nologi är den kommunikation som sker 
mellan ben och immunsystemet. Där stu-
derar man immunsystemets roll för ben-
omsättning vid olika sjukdomar – främst 
RA, fortsatte Marie.

RANK-ligand
Hon beskrev hur viktigt det är med en ba-
lans – kallad coupling – mellan benforma-
tion och benresorption.

– Om denna balans bryts – då får vi 
sjukdom, konstaterade hon.

T-celler är involverade i benförlust, 
både orsakad av minskad östrogenproduk-
tion och vid RA.

– Th17-celler utsöndrar IL17, som i sin 
tur leder till ett ökat uttryck av RANK-li-
gand, som i sin tur leder till benförlust, för-
klarade Marie

RANK-ligand är en viktig mediator för 
osteoklasternas utveckling, funktion och 
aktivitet.

– Om ni tänker på de biologiska läkeme-
del vi har för RA, så har de osteoimmuno-
logiska targets, sa Marie.

VÅRMÖTET	2011

Välkomstfesten	i	Feskekörkan	med	skaldjur	och	lax	på	menyn.
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Förgifta	skelettet
Hans Carlsten påpekade att den ledförlust 
som sker vid RA är av tre olika slag: Led-
nära benförlust, lederosion och generell 
osteoporos.

– Det finns mycket som talar för att det 
är gemensamma processer som ligger bak-
om, fortsatte han.

Vid RA utvecklas den obalans som Ma-
rie just beskrivit, och osteoklaster är es-
sentiella för leddestruktion.

– Men vi har också patienter med sy-
noviter, som inte utvecklar leddestruktion. 
Sannolikt är det så att deras sjukdom inte 
aktiverar osteoklasterna, sa Hans.

Hans framhöll också att det är cytoki-
ner som aktiverar osteoklasterna som i sin 
tur skadar ben.

De behandlingsformer man har omfat-
tar bl.a. TNF-, IL-6- och IL17-inhibitorer 
samt bisfosfonater.

– Behandlingen med bisfosfonater går 
ut på att vi ”förgiftar” skelettet så att de os-
teoklaster som försöker ”käka ben” istället 
går under, förklarade Hans.

Hormonterapi
Osteoklasterna är inte inblandade i ned-
brytningen av brosk, det är en mängd an-
dra inflammatoriska molekyler som då 
spelar in.

Hans avslutade med att berätta om för-
sök man genomfört i Göteborg med Ralox-
ifene på möss, och som man visat skyddar 
mot artrit och utvecklingen av inflamma-
tionsmedierad osteoporos.

– Ett nytt läkemedel – Lasofoxifene 
– har visat sig ge reduktion av frakturfö-
rekomst hos postmenopausala kvinnor. 
Det har dessutom en skyddande effekt 
på bröstcancer och CVD. Det är godkänt 
i USA, men inte i Europa ännu, sa Hans.

Hormonterapi vid RA minskar sjuk-
domsaktivitet och inflammation, förbättrar 
ledtätheten och bromsar ledförstörelsen, 
var de slutsatser Hans kom fram till.

Vävnadsmarkörer
En biomarkör mäts och utvärderas som 
en indikator för normala eller patologiska 
biologiska processer – eller som mått på 
effekt av behandling. 

Denna definition gavs av Tore Saxne i 
inledningen av hans föredrag.

– Det är en gammal, självklar defini-
tion. Men vad är en vävnadsmarkör, frå-
gade han.

Enligt den definition han själv gav, 
skildrar vävnadsmarkören något som på-
går – inte konsekvenserna av processen.

– En sådan markör innebär att vi kan di-
agnostisera tidigt, fortsatte Tore.

Första generationens vävnadsmarkö-
rer skiljer inte på syntes och degradation. 
Inte heller på normal och patologisk om-
sättning.

– Det är därför vi strävar efter att ta 
fram andra generationens vävnadsmar-
körer: Specifika fragment – neoepitoper 
– som identifierar kvalitativa skillnader, 
och därför är känsligare mått på patolo-
gisk omsättning.

Tore berättade om en studie som utgår 
från blodprover som tidigare samlats in i 
Malmö. Man går bakåt för att hitta patien-
ter som sedan utvecklat RA.

– Den har visat förhöjda COMP-nivåer 
(Cartilage Oligomeric Matrix Protein) hos 
individer som sedan utvecklat RA inom 
1–3 år. Om man delar upp dessa patienter 
i antiCCP-positiva och negativa, visar det 
sig att de negativa är i klar majoritet.

Anmärkningsvärd	korrelation
COMP kan aktivera en komplementväg 
och samtidigt hämma en annan. Nettore-
sultatet av detta skulle kunna bestämmas 
av typen av frisatt COMP-fragment, vilket 
skulle kunna vara sjukdomsspecifikt, fort-
satte Tore.

– Vid sjukliga tillstånd kan COMP ut-
tryckas i flera vävnader än i brosk, t.ex. i 
huden vid systemisk skleros. Därför kan 

man studera COMP som biomarkör vid 
denna sjukdom.

Serum-COMP-förändringar hos en-
skilda patienter, korrelerar med föränd-
ringar i modified Rodnan skin score.

– Det är en anmärkningsvärt god kor-
relation mellan en markör och en klinisk 
score, sa Tore.

Han avslutade med att visa en studie 
som visar att ökad serum-COMP även kan 
prediktera mortalitet vid systemisk skleros.

Frakturer	gigantiskt	samhällsproblem
Mattias Lorentzon talade om osteoporos 
och frakturrisk hos reumatiker.

RA påverkar skelettet genom lednära 
bendestruktion, subkondral benförlust, 
periartikulär osteopeni samt systemisk 
osteoporos, konstaterade Mattias och fort-
satte med frakturepidemiologi:

– Det är ett gigantiskt samhällsproblem 
i Sverige. Vi har mest frakturer i hela värl-
den!

Livstidsrisken för att drabbas av osteo-
porosfraktur är hela 50% för kvinnor och 
20% för män.

Den årliga kostnaden för osteoporos 
är beräknad till 4,6 miljarder kronor – in-
kluderat alla samhällsrelevanta kostnader 
som kan relateras till en fraktur.

– Men dessa estimat är underskattning-
ar av den reella kostnaden, eftersom bara 
kostnaderna för höft-, kot- och handleds-
frakturer det första året efter fraktur är in-
räknade, avslöjade Mattias.

Frakturrisken ökar med kortisonbe-
handling – 2,5 gånger hos en 80-åring och 
4,4 gånger hos en 50-åring. Immobilise-
ring efter fraktur, eller annan sjukdom, 
resulterar i snabb benförlust.

Två	läkemedel	som	förebygger	fraktur
Mattias beskrev Alendronat och Denosu-
mab.

– Alendronat har visat sig minska risken 
för frakturer på ett kostnadseffektivt sätt.

VÅRMÖTET	2011

Marie	Lagerquist Hans	Carlsten Tore	Saxne Mattias	Lorentzon Sofia	Silfwersvärd	
Lindblad
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Denosumab ett läkemedel som blocke-
rar RANK-ligand, och därmed stoppar os-
teoklasternas aktivitet och benresorption. 
En studie har visat att det minskar ledero-
sioner hos RA-patienter.

– En fördel är att man kan ge detta, 
oavsett patientens njurfunktion. Men det 
är ett nytt preparat, så man får vara upp-
märksam på okända biverkningar. Det 
man hittills har sett är en liten ökad risk 
för hudinfektion.

Även TNF-alfa-hämmare kan skydda 
mot systemisk benförlust hos reumatiker, 
avslutade Mattias.

Lågdos	alkohol		
fördröjer	utveckling	av	artrit
Carl Turesson inledde ett pass som ägna-
des åt att presentera nydisputerade från 
olika delar av Sverige.

– Tanken är att spegla den stora bred-
den inom reumatologisk forskning som 
pågår i landet, sa Carl.

Först ut av dessa var Sofia Silfwersvärd 

Lindblad, från Göteborgs Universitet. Sofi-
as arbete hade titeln Miljötoxiner och kro-
nisk experimentell artrit.

– ”Hur påverkas artritutvecklingen hos 
möss med kollagen-inducerad artrit av 
miljötoxiner kända för att påverka risken 
för att drabbas av RA”, beskrev Sofia den 
frågeställning hon arbetat med.

Det var några överraskande slutsatser 
hon kunde berätta om: Ihållande konsum-
tion av lågdos etanol fördröjer utveckling 
av artrit samt förhindrar erosiv destruk-
tion av leden. Detta medieras via ökade 
nivåer av testosteron, vilket leder till mins-
kat NF-kappa B-uttryck, samt minskad 
produktion av inflammatoriska cytokiner.

Dessutom: Rökning fördröjer utveck-
ling av kollagen-inducerad artrit hos möss, 
samt minskar dess svårighetsgrad. Detta 
medieras potentiellt via sänkning av anti-
kroppar mot kollagen och citrullinerade 
peptider. Dessa resultat motsäger alltså 
tidigare epidemiologiska studier på män-
niska.

Marie	Holmqvist Christine	Bengtsson Karin	Franck-LarssonBritt-Marie	Nyhäll-Wåhlin Oliver	Distler

Reumatoida	noduli
Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin hade bl.a. an-
vänt sig av data från BARFOT för sin studie 
om reumatoida noduli och andra extra-ar-
tikulära manifestationer vid RA.

– Det fanns en stark association mellan 
rökning och reumatoida noduli vid debut av 
seropositiv reumatoid artrit, sa Britt-Marie.

Hög sjukdomsaktivitet och funktions-
nedsättning under de första två åren av 
sjukdomen, rökning och positiv reumatoid 
faktor ökade risken för svår extra-artiku-
lär RA. Förekomsten av reumatoida noduli 
vid debut av RA-sjukdomen var associerad 
med tilltagande röntgenförändringar un-
der de fem första sjukdomsåren.

– Incidensen av svår extra-artikulär 
reumatoid artrit var lägre bland RA-patien-
ter som fått behandling med TNF-hämma-
re, sammanfattade Britt-Marie det sista 
arbetet i avhandlingen.

Första	uppgiften	om		
prevalens	för	systemisk	skleros
Ytterligare tre disputerade framträdde och 
berättade om sina avhandlingar: Marie 
Holmqvist – som är AT-läkare – hade dis-
puterat på diabetes och RA, och bl.a. ställt 
frågan vad som händer innan RA-diagnos.

Christine Bengtsson hade studerat 
kärlväggsmekanik hos patienter med SLE. 
Hon hade bl.a. funnit en signifikant ökad 
pulsvågshastighet i aorta, pga. ökad kärl-
styvhet, hos SLE-patienter jämfört med 
kontroller.

Karin Franck-Larsson hade studerat 
gastrointestinala manifestationer hos pa-
tienter med systemisk skleros. Hos pa-
tienter med sjukdomen förekommer 
GI-symptom vanligare, jämfört med kon-
trollpersoner, och det påverkar deras livs-
situation. Neurogena och strukturella 
förändringar är förknippade med anal in-
kontinens vid systemisk skleros, var några 
av hennes slutsatser.

VÅRMÖTET	2011
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Under arbetet hade hon kunnat beräk-
na prevalensen för systemisk skleros: 124 
patienter per 1 miljon invånare (18–77 år).

– Det är – mig veterligen – den första 
prevalensuppgiften för sjukdomen i Sve-
rige, sa Karin

Screena	för	PAH
Vårmötets internationelle föreläsare var 
Oliver Distler, reumatolog som är verksam 
vid universitetssjukhuset i Zürich. Han in-
troducerades av Frank Wollheim.

Ämnet var sklerodermi.
– Sjukdomen är en av de största utma-

ningarna som vi reumatologer står inför. 
Medan njurrelaterad dödlighet minskat 
ser vi en ökad mortalitet i lungsjukdom 
för patienter med systemisk skleros. Pul-
monell arteriell hypertension (PAH) och 
pulmonell fibros (PF) är de vanligaste or-
sakerna till detta, inledde Oliver.

PAH är en dramatisk manifestation 
av systemisk skleros. Sjukdomen innebär 
bland annat en onormal tillväxt av bind-
väven, vilket leder till att blodkärlen blir 
trängre.

– Mortaliteten är hög! Vi måste identi-
fiera dessa patienter så tidigt som möjligt, 
fortsatte Oliver.

Därför måste man screena för sjukdo-
men – även om det innebär att man inte 
kommer att träffa på den i 90% av de pa-
tienter man screenar.

Ekocardiografi är dock inte en metod 
som Oliver rekommenderar för att utföra 
screening.

– Det ger ofta både falskt negativa och 
positiva resultat. Därför kan man inte vara 
säker på ett negativt svar.

En bättre metod är att mäta lungfunk-
tion med kolmonoxiddiffusion, eftersom 
denna börjar avta flera år innan diagnosen 
PAH kan ställas.

Bygg	team	tillsammans
Det har tillkommit många läkemedel, spe-
cifika för PAH, under de senaste 10 åren. 
Ambrisentan, Bosentan och Sildenafil var 
tre som Oliver nämnde.

– Vi har därmed betydligt bättre möjlig-
het att behandla våra patienter idag, kon-
staterade han.

Oliver listade upp ett flertal möjliga 
framtida terapier – immunosuppressi-
on, anti-chemokine, transkriptionsfakto-
rer och autoantikroppar var några bland 
dessa.

– Det finns terapier vid horisonten som 
kan komma att vara patienterna till fördel, 
trodde han.

För PAH samlade Oliver ihop en lista 
med vad han kallade ”Take home messages”:

– Skaffa flera vänner – kardiologer och 
lungläkare – och bygg team tillsammans!

Tidig upptäckt är målet – återkomman-
de screening är därför nödvändig. Det finns 
ny behandling – och nya data kommer från 
djurmodeller och tidigare okända moleky-
ler, var några av budskapen på listan.

Heterogen	sjukdom	–	och	patientgrupp
Organfibros står också för en hög morta-
litet. Oliver visade en studie där man jäm-
fört Cyclophosphamide med placebo.

I gruppen som fick aktiv substans såg 
man en förbättring för 49% av patienterna, 
jämfört med 26,4% för placebo. 

Immunosuppression ger endast en li-
ten effekt på fibros, slog Oliver fast.

Det är multipla orsaker som ligger bak-
om och driver utvecklingen mot fibros. Ef-
fektorcellerna är fibroblaster.

– Sklerodermi är en mycket heterogen 
sjukdom – och patienterna är olika. Därför 
behöver vi behandla dem olika. En del av 
dem svarar på immunosuppression – an-
dra gör det inte, summerade Oliver.

Denna föreläsning fick avsluta ett 
mycket lyckat Vårmöte i Göteborg, där 
samtliga deltagare som Reumabulletinen 
talade med uttryckte stor tillfredsställelse 
över det spännande och intressanta pro-
grammet.

Nästa år är det Malmö/Lund som står 
värd!

PER	LUNDBLAD

Några	av	Vårmötets	nyckelpersoner	från	Reu-
matologkliniken	på	SU:	Maj	Jonnestedt,	assis-
tent,	spindel	i	nätet	innan	och	under	vårmötet,	
Boel	Mörck,	överläkare	och	verksamhetschef,		
Annika	Alveflo,	assistent,	aktiv	i	organisation	
av	vårmötet	samt	Inger	Gjertsson,	överläkare,	
ansvarig	för	programkommitten.

VÅRMÖTET	2011
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Cutting	Edge	Rheumatology	in	Lund	•	Torsdag		1	september	2011	•	Aulan,	Universitetssjukhuset	i	Lund

ANMäLNINGSBLANKETT

Namn:  ..............................................................................................................................................................................................

Adress (arbetet):  ............................................................................................................................................................................

Telefon (arbetet):  ...........................................................................................................................................................................

E-post:  .............................................................................................................................................................................................
 
Jag deltager i lunchen         Ja  q   Nej  q

Jag deltager i buffén  Ja  q      Nej  q
kl 18.00 i Pelarsalen 
 
Önskemål om speciell kost:  ………………………………………………....................................................................................................

Deltagande i symposiet är helt kostnadsfritt men om avbokning till lunch eller buffé sker efter den 15 augusti uttages  
en avgift om SEK 100.

För att få balans mellan olika bakgrunder kommer antalet deltagare från företag att begränsas till max 1 deltagare per 
företag.

Sänd formuläret senast	den	1	augusti	2011 till lotte.hojgard@morse.nu eller faxnummer 046-17 71 67.

INBJUDAN
Välkommen	till	årets	upplaga	av	Cutting	Edge-symposiet	i	Lund	torsdagen	den	1	september	2011	(OBS!	torsdag).

Målsättningen är som tidigare att bjuda deltagarna på nyheter från såväl laboratorium som klinik inom olika områden av  
intresse för såväl kliniker som grundforskare.  Av det bifogade preliminära programmet framgår att en rad av dagens främsta 

forskare hörsammat inbjudan att komma till Lund.

Symposiet äger rum i Universitetssjukhusets aula. Registrering från 08.15, programmet börjar 09.00.

Deltagandet är kostnadsfritt, inklusive måltider under dagen och kvällen, men en avgift om 100 kronor uttages vid alltför sen 
avbokning av måltiderna. Resa och uppehälle täckes av deltagarna själva.

För att få balans mellan olika bakgrunder kommer antalet deltagare från företag att begränsas till max 1 deltagare per företag.

Sponsorer är Abbott Scandinavia AB, Kåre Berglunds och Rune Grubbs föreläsningsfonder.
Bindande anmälan	senast	den	1	augusti	på bifogade anmälningsblankett.

Vi	hälsar	alla	hjärtligt	välkomna	till	Lund	den	1	september	2011!

Dick Heinegård     Tore Saxne     Frank Wollheim

Cutting	Edge	Rheumatology	in	Lund	
The	2011	Frank	Wollheim	Symposium

Torsdag	1	september	2011,	kl.	09:00–17:00
Aulan,	Skånes	universitetssjukhus,	Lund

Björn	Dahlbäck, Malmö, Sweden The TAM receptors, a tyrosine kinase receptor family involved in apoptotic cell clearance and autoimmunity

David	Eyre, Seattle, USA Evolving concepts in skeletal tissue collagen pathobiology

Bruce	Richardson, Ann Arbor, USA The relevance of epigenetics for rheumatology 

Dan	Kastner, Bethesda, USA Horror Autoinflammaticus: The expanding spectrum of systemic autoinflammatory diseases

Thomas	Krieg, Cologne, Germany Cellular interactions in tissue repair and fibrosis

David	Felson, Boston, USA Nonsurgical treatment for osteoarthritis: Past and current failures; future promise?

John	Isaacs, Newcastle, UK New approaches to target disease mechanisms in RA

Lars	Klareskog, Stockholm, Sweden New approaches to target disease mechanisms in RA

18.00 Buffet dinner, Main University Building
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En	allt	viktigare	del	av	SRFs	verksam-
het	är	att	fastställa	och	uppdatera	
evidensbaserade	riktlinjer	på	ett	fler-
tal	områden.	

Detta har att göra med att våra te-
rapeutiska möjligheter har ut-
vecklats och blivit mer komplexa, 

men också med att utvecklingen går allt 
snabbare samtidigt som vi lever i en värld 
där ekonomiska och organisatoriska ra-
mar i stor utsträckning styr verksamheten. 
Riktlinjer behövs både för att underlätta 
det kliniska arbetet och för att motivera 
förskjutningar i resursanvändning. 

Liksom de senaste åren har utkast till 
nya versioner av riktlinjerna för läkeme-
delsbehandling vid reumatoid artrit samt 
vid ankyloserande spondylit och psoria-
sisartrit diskuterats på Riktlinjedagen i ja-
nuari. Efter beaktande av synpunkter som 
framfördes då och i flera remissomgångar 
har arbetsgrupperna lämnat slutversio-
ner till styrelsen, som lagt fram förslag till 
nya riktlinjer på Vårmötet. Uppdatering-
arna antogs vid föreningsmötet den 14/4 
i Göteborg. 

Arbetsgruppen för riktlinjer för läke-
medelsbehandling vid RA har i år bestått 
av Eva Baecklund, Helena Forsblad d’Elia 
och Carl Turesson (ordförande). När det 
gäller riktlinjer för läkemedelsbehand-
ling vid ankyloserande spondylit/psoria-
sisartrit är det som tidigare Gerd-Marie 
Alenius, Nils Feltelius, Ulla Lindqvist och 
Lennart Jacobsson (ordförande) som ut-
gjort arbetsgruppen. Dessa riktlinjer koor-
dineras med arbetet med Socialstyrelsens 
riktlinjer för Rörelseorganens Sjukdomar, 
och arbetsgrupperna består i stor utsträck-
ning av samma personer som faktagrup-
perna som tar fram vetenskapligt underlag 
i Socialstyrelsens riktlinjer. För att vara 
kongruent med Socialstyrelsens evidens-
gradering har vi övergått till GRADE-sys-
temet även i SRFs riktlinjer.

I	RA-RIKTLINJERNA	FINNS	ETT	FLERTAL viktiga 
nyheter. Konsekvenserna av de nya ACR/
EULAR-kriterierna för klassifikation av 
RA diskuteras kortfattat, och texten om re-
kommendationer beroende på initial sjuk-
domsaktivitet och prognostiska faktorer 
vid tidig RA har förenklats. Det är nu tydli-
gare angivet att tillägg av TNF-hämmare är 
den huvudsakliga rekommendationen för 

patienter med ofullständig effekt av me-
totrexat, och det framgår också tydligare 
att andra biologiska läkemedel kan över-
vägas i denna situation om TNF-hämmare 
är kontraindicerade eller olämpliga. Med 
hänvisning till växande erfarenhet av de 
nya TNF-hämmarna certolizumab och go-
limumab jämställs dessa nu med de äldre 
TNF-hämmarna i rekommendationerna.

Liksom tidigare rekommenderas TNF-
hämmare i kombination med metotrexat 
som förstahandsbehandling för patienter 
med hög sjukdomsaktivitet och flera mar-
körer för ogynnsam prognos. Det förtjänar 
att understrykas att detta stämmer över-
ens inte bara med preliminärversionen 
av Socialstyrelsens riktlinjer, utan också 
med EULARs riktlinjer som publicera-
des sommaren 2010. I EULARs riktlinjer 
har rekommendationen fått något lägre 
prioritet, vilket har att göra med att EU-
LAR tillämpar en konsensusprocess som 
innefattar ett stort antal reumatologer från 
olika länder, medan SRFs och Socialstyrel-
sens skrivningar i större utsträckning är 
en direkt konsekvens av den vetenskapli-
ga evidensen. Som framgår av en separat 
publikation om litteraturgranskning inför 
EULAR-riktlinjerna, så skiljer sig inte be-
dömningen av de relevanta studierna i det 
arbetet från SRFs och Socialstyrelsens evi-
densgradering. 

I riktlinjerna för behandling av anky-
loserande spondylit/psoriasisartrit är en 
viktig nyhet att ett nytt preparat med dessa 
indikationer registrerats – TNF-hämma-
ren golimumab. Den jämställs med de äld-
re TNF-hämmarna. 

Riktlinjerna för Primärprevention av-
seende kardiovaskulära riskfaktorer vid 
inflammatorisk reumatisk sjukdom inne-
håller inte några betydande förändringar 
jämfört med förra årets version. Alltjämt 
planeras en komplettering med uppgifter 
om inverkan av antireumatisk läkemedels-
behandling, och en modul för registrering 
av riskfaktorer och riskskattning i Svens-
ka Reumatologi Registret. Arbetsgruppen 
består av Helena Forsblad d’Elia, Marika 
Kvarnström, Carl Turesson, Solveig Wåll-
berg-Jonsson och Elisabet Svenungsson 
(ordförande). 

EN	VIKTIG	NyHET	FöR	I	ÅR är att arbetsgruppen 
för säkerhetsfrågor vid läkemedelsbehand-
ling (Katarina Almehed, Eva Baecklund, 

Karin Hellgren, Elisabeth Nordborg, Kris-
tina Wiberg, Thomas Zweig och Lars Cös-
ter (ordförande)) har presenterat nya 
riktlinjer för behandling i samband med 
graviditet och amning, för vaccination till 
patienter med reumatiska sjukdomar, och 
för screening för tuberkulos hos patienter 
med reumatisk sjukdom inför start av bio-
logisk behandling. Riktlinjerna för vacci-
nation och för behandling vid graviditet/
amning har antagits efter beredning i sty-
relsen utan ändringar. Frågan om screen-
ing för tuberkulos är kontroversiell och 
föremål för intensiva diskussioner inom 
SRF sedan flera år tillbaka. Arbetsgruppen 
redovisade en noggrann genomgång av ak-
tuell evidens och tydliga förslag till rekom-
mendationer vid riktlinjedagen, men SRFs 
styrelse har behövt göra vissa justeringar i 
samråd med arbetsgruppen för att ta hän-
syn till de omfattande synpunkter som in-
kommit från olika enheter runt om i landet. 
En huvudpoäng är att tuberkulintest och/
eller blodprov som mäter cellmedierat im-
munförsvar (T-cell interferon gamma re-
lease assays (IGRA)) rekommenderas som 
komplement till anamnes, riktat status och 
lungröntgen vid screening för latent tuber-
kulos. Det står dock också att man för pa-
tienter som vid en strukturerad värdering 
helt saknar uppgifter om tuberkulosexpo-
sition kan överväga att avstå från detta. Det 
framgår av riktlinjedokumentet att tuber-
kulintest/IGRA rekommenderas i andra 
länders nationella riktlinjer, att tuberku-
lintest rekommenderas av Socialstyrelsen, 
och att rekommendationen att överväga att 
i vissa fall avstå från dessa tester baseras 
på klinisk erfarenhet och konsensus bland 
svenska reumatologer. 

FöRHOPPNINGSVIS	LEDER	DENNA	kompromiss 
till att riktlinjerna kan användas i screen-
ingarbete på många håll i landet. En struk-
turerad uppföljning av konsekvenserna av 
olika rutiner är angelägen. Vår strävan är, 
här liksom i andra sammanhang, att stän-
digt förbättra våra insatser. 

CARL	TURESSON
Vetenskaplig	sekreterare	
Carl.Turesson@med.lu.se

SRFs riktlinjer – nyheter 2011
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Den	långa	arbetsprocessen	med	
dessa	riktlinjer	är	nu	inne	i	sin	slutfas.	
Preliminärversionen	presenterades	
15/11	i	fjol,	remisstiden	för	denna	gick	
ut	i	slutet	av	februari,	och	under	våren	
har	man	arbetat	med	uppföljning	av	
inkomna	synpunkter.	

Som vanligt under projekt som löper 
över lång tid (i detta fall med start 
2007) sker betydande förändringar 

i upplägget på vägen. Från början var det 
tänkt att riktlinjerna skulle innefatta sex 
sjukdomsområden: reumatoid artrit, an-
kyloserande spondylit och psoriasisartrit, 
artros, osteoporos, ortopediskt trauma och 
kronisk smärta. Dessa områden skiljer sig 
dock åt på många sätt, inte minst när det 
gäller förutsättningarna för ett evidensba-
serat arbete. Det har kommit mycket syn-
punkter från remissinstanser och andra 
på prioriteringen av åtgärder mot kronisk 
smärta, inte minst den låga prioriteringen 
av multimodal smärtrehabilitering. 

FAKTAGRUPPEN	SOM	TAGIT	FRAM det veten-
skapliga underlaget har också känt sig obe-
kväm med det genomförda arbetet, och 
man har framfört att smärtområdet inte 
lämpar sig för riktlinjer av detta slag. Soci-
alstyrelsen har därför beslutat att dra till-
baka preliminärversionen av riktlinjerna 
för kronisk smärta, och att hänskjuta detta 
till en separat riktlinjeprocess.

Arbetet med vetenskapligt underlag om 
åtgärder vid ortopediskt trauma har varit 
försenat, och i skrivande stund ser det ut 
som att det kommer att bli mycket begrän-
sade rekommendationer som publiceras 
avseende dessa rader – till följd av begrän-
sad evidens eller pga. att vissa åtgärder 
betraktas som okontroversiella standard-
åtgärder som inte behöver prioriteras.

DE	OMRÅDEN	SOM	KOMMER att få störst bety-
delse för reumatologkåren är dock natur-
ligtvis RA och ankyloserande spondylit/
psoriasisartrit. Här arbetar vidtecknad 
som faktagruppsordförande för RA och 
Lennart Jacobsson som faktagruppsord-
förande för AS/PsoA tillsammans med 

våra faktagrupper med att göra småjus-
teringar utifrån inkomna synpunkter och 
göra uppdaterade litteratursökningar 
inom områden där detta anses behövas 
pga. nytillkommen evidens. Det är framför 
allt inom rehabilitering vid RA och bild-
diagnostik vid inflammatorisk ryggsmär-
ta som det inkommit viktiga synpunkter. 

Däremot finns det inte något utbrett 
ifrågasättande av preliminärversionens 
höga prioritering av behandling med bio-
logiska läkemedel. Det är denna del av 
riktlinjerna som kan få störst ekonomisk 
betydelse – dels genom behov av utöka-
de läkemedelsbudgetar men även genom 
behov av omfattande nyrekrytering av 
specialister i reumatologi och special-
sjuksköterskor för att kunna tillgodose en 
adekvat och snabb handläggning och upp-
följning. 

DET	 äR	VIKTIGT	ATT	 KOMMA	 IHÅG att dessa 
riktlinjer 1) inte berör alla aspekter på 
handläggning av patienter inom rörelse-
organens sjukdomar, utan man har kon-
centrerat sig på områden där det råder 
kontrovers och finns behov av vägledning, 
och 2) har utformats i första hand för att 
vara ett stöd för sjukvårdshuvudmän vid 
prioriteringar och resursfördelning.

Inom övriga områden finns det delar 
som har ett betydande nyhetsvärde och 
kommer att få långtgående konsekvenser: 
Rekommendationen om att avstå från ar-
troskopi vid misstanke om knäledsartros, 
och om att använda FRAX-modellen för 
att uppskatta risken för osteoporos har 
fått stor uppmärksamhet. Inom osteopo-
ros har man, liksom vid RA, en del relativt 

nyregistrerade läkemedel och läkemedel 
med utökade officiella behandlingsindi-
kationer att diskutera. 

När nya litteratursökningar, evidens-
granskning och andra mindre justeringar 
av det vetenskapliga underlaget har ge-
nomförts av faktagrupperna skall priori-
teringsgruppen göra nya prioriteringar av 
de rader för vilka underlaget är förändrat. 
Dessa prioriteringar ligger sedan till grund 
för skrivningen av rekommendationer till 
riklinjernas slutversion, som publiceras i 
januari 2012.

SRFs riktlinjer spelar alltjämt en viktig, 
kompletterande roll. Inte minst är det vär-
defullt att vi har möjlighet att uppdatera 
dokumenten varje år – vilket är nödvän-
digt med tanke på den snabba utveckling-
en inom reumatologisk forskning. 

AVSLUTNINGSVIS	VILL	JAG	TACKA alla som på 
något sätt bidragit till riktlinjerna – fak-
tagrupperna för RA (förutom vidtecknad 
Eva Baecklund, Ewa Berglin, Maria Bo-
karewa, Sofia Hagel, Jon Lampa och Ing-
rid Larsson) och för AS/PsoA (Lennart 
Jacobsson, Gerd-Marie Alenius, Valen-
tina Bala, Nina Brodin, Nils Feltelius och 
Ulla Lindqvist) samt ledamöter i priorite-
ringsgruppen (som reumatologerna Ag-
neta Uddhammar, Annika Teleman och 
Johan Bratt) och i projektledningen (som 
reumatologerna Tomas Bremell och Anna 
Engström-Laurent). Sist men inte minst 
vill jag tacka alla som bidragit med livak-
tiga diskussioner om preliminärversionen 
och till forskningsstudier som blivit en del 
av evidensen. 

CARL	TURESSON
Carl.Turesson@med.lu.se

Socialstyrelsens nationella riktlinjer 
för rörelseorganens sjukdomar 

– från preliminärversion till slutversion

»Det är framför allt inom 
rehabilitering vid RA 

och bilddiagnostik vid 
inflammatorisk ryggsmärta 
som det inkommit viktiga 

synpunkter. «
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Flera av frågeställningarna ovan är 
av intresse inte bara för oss och 
våra patienter utan även för lä-

kemedelsindustrin. Ett bra exempel är 
läkemedelssäkerhet. Som kliniker och pa-
tienter vill vi gärna veta vilka risker som 
t.ex. biologisk behandling medför, och hur 
vi ska agera för att minimera dessa. Lä-
kemedelsföretagen har ett motsvarande 
intresse, och därtill ett krav från regula-
toriska myndigheter att följa sina läkeme-
dels säkerhetsprofil, vilket de kan göra på 
två vis; antingen genom att sätta upp egna 
uppföljningsprogram/register, eller ge-
nom att få tillgång till information från 
andras register (t.ex. SRR). Liknande reso-
nemang gäller för frågor kring uppkomst 
av reumatisk sjukdom – och därmed möj-
ligheten att förhindra uppkomst eller att 
hitta nya skräddarsydda behandlingar – 
och för respons på behandling – vem ska 
erbjudas vilken behandling? 

MOT	DENNA	BAKGRUND	ANSER	VI att det är 
rimligt att läkemedelsindustrin är med och 
betalar för att vi tar fram den information 
som vi själva är intresserade av och som 
samtidigt är av värde för läkemedelsin-
dustrin för rapportering till myndigheter 
eller för att utveckla läkemedel. Fördelar-
na är flera. Med Svenska Reumatologi Re-
gister har vi t.ex. möjligheten att själva ta 
fram data på det vis som passar våra behov 
och med den metodik vi tycker är bäst, ba-
serat på våra egna patienter. På detta vis 
slipper vi bli hänvisade till säkerhets- och 
effektivitetsdata från företagen, framtagna 
i andra patientpopulationer (det är värt att 
notera att allt fler kliniska prövningar med 

biologiska läkemedel idag sker utanför Eu-
ropa och USA) och kanske inte på det vis 
vi själva skulle vilja ha gjort det. Framför 
allt skapar vi en situation där vi som klini-
ker äger, driver och utvecklar våra register 
istället för att rapportera data till läkeme-
delsindustrins (i så fall preparatspecifika) 
register.

För att ett samarbete mellan ett register 
och industriella parter ska fungera på ett 
trovärdigt vis krävs att vi tillämpar prin-
ciper som bevarar ägande- och förfogan-
derätt hos oss som kliniker/forskare, och 
att närvaron av industrikontrakt inte kom-
prometterar, snedvrider eller riskerar att 
censurera svaret på de frågor vi ställer till 
registerdata. 

NEDAN	BESKRIVS	KORTFATTAT principer och 
former för industriavtal som vi arbetat 
fram under de senaste 10 åren och där re-
gister inom SRR ingår. Principerna har 
hela tiden varit desamma (dvs. att garan-
tera patienternas integritet och vårt ve-
tenskapliga oberoende) men formerna har 
varierat något. De tre grupperna av avtal 
som vi beskriver nedan representerar inte 
på något vis den bästa av världar utan bör 
ses som resultatet av en kontinuerlig ut-
veckling, av svensk reumatologi, av våra 
möjligheter till behandling, och av omvärl-
dens intresse för vad Sverige och svensk 
reumatologi kan tillföra. Samtliga samar-
beten är uppdragsavtal, där företaget be-
talar för väl definierad information av oss, 
dvs. ingen generell sponsring. För samtli-
ga avtal gäller att endast akademiska fors-
kare tillåts tillträde till rådata från register 
och all forskning, dvs. analys av rådata 

görs av akademiska forskare. Vidare gäl-
ler full akademisk frihet att publicera även 
i de fall när industrin har betalat. Företa-
gen får således tillgång enbart till analys-
resultat som bearbetats och kontrollerats 
av akademiska forskare vad gäller kvalitet 
och oberoende tolkningar. Alla avtal som 
tecknas av forskande läkemedelsföretag 
ska företaget lägga ut offentligt i LIFs av-
talsdatabas på internet. 

Huvudsakligen finns i nuläget tre olika 
typer av industriavtal där data från SRR in-
går, eller kan ingå:

1.	Avtal	med	SRR
I nuläget har samtliga företag som mark-
nadsför biologiska läkemedel ett avtal med 
SRR. Dessa avtal, med identiska villkor för 
samtliga företag, ger företagen möjlighet 
ta del av viss grundläggande information 
om täckningsgrad, som antal patienter och 
besök och antal och typ av patienter be-
handlade med biologiska läkemedel och 
företagets egna produkt(er). Intäkterna 
från avtalen använder vi för att upprätt-
hålla och förstärka vår infrastruktur (dvs. 
SRR). 

2.	Avtal	med	ARTIS
ARTIS-delen av SRR skapades 1999 när 
biologiska läkemedel introducerades i 
Sverige. Sedan dess har registret expan-
derat kraftigt, och omfattar nu > 25 000 
behandlingsstarter med endera av de till-
gängliga biologiska läkemedlen. ARTIS 
är idag världens största register för biolo-
giska läkemedel. I samtliga fall har de re-
gulatoriska myndigheter som godkänt ett 
nytt biologiskt läkemedel i Europa (EMA) 

Industriavtal: principer för samverkan 
med Svenska Reumatologi Register

Förutom att erbjuda ett kliniskt stöd för reumatologen och patienten, så erbjuder data 
från Svenska Reumatologi Register (SRR) unika möjligheter att identifiera och förstå 
faktorer av betydelse för uppkomst, förlopp och prognos vid reumatisk sjukdom, 
för respons på olika antireumatiska terapier, samt för värdering av deras säkerhet. 
Genom SRR kan vi lära oss av vår egen verksamhet, och därmed förbättra densamma. 
SRR är ett nätverk som består av nationella register som SRQ – Svensk Reumatologis 
Kvalitetsregiter, ARTIS – AntiReumatisk Terapi i Sverige, Heras – Hälsoekonomi i 
reumatologin i Sverige, samt regionala forskningsregister. 



ReumaBulletinen Nr 81 • 2/2011                21

»Med Svenska Reumatologi Register har vi t.ex. möjligheten att 
själva ta fram data på det vis som passar våra behov och med den 

metodik vi tycker är bäst, baserat på våra egna patienter.« 

villkorat godkännandet med ett krav att fö-
retagen följer upp säkerheten på ett struk-
turerat vis. För att kunna göra detta bra 
krävs, förutom information om förekom-
sten av olika utfall hos patienter som fått 
behandling, också kunskap om sjuklighet 
och förekomsten av motsvarande händel-
ser hos patienter som ej erhållit läkemed-
let ifråga. I praktiken har detta inneburit 
att de berörda företagen valt att vända sig 
till existerande biologics- eller sjukdoms-
register (t.ex. ARTIS i Sverige, BSRBR i 
England, RABBIT i Tyskland, BIOBA-
DASER i Spanien, CORRONA och NBD 
i USA…) och tecknat avtal med dessa om 
tillgång till viss specificerad information. 
ARTIS har i nuläget avtal med samtliga 
företag som marknadsför biologiska läke-
medel. Dessa avtal fokuserar helt på läke-
medelssäkerhet. 

DEN	INFORMATION	SOM företagen erhåller 
utgörs av halvårsvisa rapporter för ”sitt” 
läkemedel (antal nystartade/pågående be-
handlingar och uppföljningstid, samt antal 
och typ av spontanrapporterade biverk-
ningar). Dessa rapporter ligger till grund 
för företagens myndighetsrapportering till 
EMA, så kallade Periodic Safety Update 
Reports (PSUR). Företagen kan också pre-
numerera på data om sina produkter från 
Läkemedelsverkets biverkningsdatabas 
Swedis, dit alla spontanrapporter görs från 
vården, och där den bästa rapportering-
en alla läkemedelskategorier är den från 
reumatologin om biologiska läkemedel, 
mycket tack vare verksamheten i ARTIS. 
Dessutom kopplar vi ARTIS-registret till 
andra nationella register, t.ex. Cancerre-
gistret, för att skatta säkerheten avseende 
specifika utfall (cancer, infektioner, kardi-
ovaskulär sjukdom m.m.). Även om dessa 
studier ingår i avtalen, så ligger uppgiften 
att designa, genomföra, tolka, och rappor-
tera data och resultat helt hos oss. Vi har 
en skyldighet att förse företagen med ma-
nus ett antal dagar innan inskickning till 
tidskrift. Företagen har rätt att kommen-
tera men vi har ingen skyldighet att beakta 
dessa kommentarer. Varför ska företagen 
se manuskript innan inskickning? Det 
finns två huvudsakliga anledningar:

a) Det internationella regelverk som reg-
lerar företagens ansvar att hantera nyupp-
täckta säkerhetsrisker är mycket strikt och 
ger företagen mycket korta marginaler att 
undersöka sådana risker. Att som före-
tag få läsa om, t.ex. en ny risk för X, t.ex. 
på en konferens gör att de inom ett dygn 
därefter måste processa denna risk/sig-
nal och inom veckor återrapportera till 
den europeiska läkemedelsmyndigheten, 
EMA. Det som företagen köper med AR-
TIS-kontrakten – för det handlar om köp 
av information och inte om sponsring – är 
säkerhetsinformation med vilken de kla-
rar sina åtaganden visavi de regulatoriska 
myndigheterna. 

b) Företagen vill kunna säkerställa att rap-
porterna inte avslöjar patent/rättigheter. 
Även om vi kan ha svårt att se hur detta 
skulle kunna ske med ARTIS-data, så har 
inte (oftast amerikanska) jurister riktigt 
lika stora svårigheter. 

3.	COMBINE
COMBINE (www.combinesweden.se) är 
ett nationellt forskningskonsortium för 
forskning kring kronisk inflammation 
(framförallt inom reumatologi). Konsorti-
et, som koordineras av Lars Klareskog, har 
en PI-grupp med representanter från reu-
matologi i Lund, Karolinska, Linköping, 
Uppsala, Göteborg och Umeå. Förutom 
att driva bra akademisk forskning, så har 
syftet från finansiärerna specifikt varit att 
stärka samverkan med patienterna, samt 
finna former för samverkan med industrin. 
Finansieringen är ”public-private”, dvs. de 
offentliga forskningsfinansiärerna (här: 
Vinnova, Reumatikerförbundet, Invest in 
Sweden, Vårdalsiftelsen, KK-stiftelsen, 
och Stiftelsen för Strategisk Forskning) 
har skjutit till medel, och enskilda företag 
kan teckna avtal med COMBINE, vilket 
också flera företag gjort. 

Informationen som företagen erhåller 
är specifik för respektive företag och kan 
röra sig om translationell forskning, indi-
vidualiserad terapi (”personalised med-
icine”), eller kliniska studier. Precis som 
i fallen som beskrivs ovan så lämnas inga 
rådata ut från register. Ett strukturerat ar-

bete har lagts ned på att hitta robusta och 
transparenta former för hur denna typ av 
industrisamverkan bör gå till. Vi tycker 
också att vi funnit en modell som funge-
rar väl. 

I korthet kan principerna sammanfat-
tas med följande:

a) Intresserade företag har via COMBINE 
en möjlighet att ”ställa frågor” till de olika 
datakällor, studier, m.m. som finns repre-
senterade inom svensk reumatologi. Detta 
kan röra sig om rent molekylära studier, el-
ler om kliniska data, t.ex. från SRR.

b) COMBINE (dvs. den inblandade fors-
kargruppen) har full frihet att värdera det 
egna intresset och genomförbarheten ( jäv, 
opartiskhet, …) i det föreslagna projektet, 
dvs. att säga ja eller nej, samt att modifiera 
innehållet. 

c) Inget projekt startar utan sedvanli-
ga etikgodkännanden eller (om t.ex. data 
från SRQ är inblandade) godkännanden 
från SRQs styrgrupp.

d) Inget företag kan kräva att ”svaret” på 
deras ”fråga” ska hemlighållas. Den bä-
rande principen är i själva verket att alla 
”svar” ska göras publikt tillgängliga, så att 
alla kan ta del av dem, oavsett vad företaget 
ifråga tycker om svaret (som de inte heller 
har möjlighet att påverka).

e) Om nu företagen på detta vis drar nyt-
ta av den svenska infrastrukturen, så bör 
vi också återinvestera en del av intäkten i 
vår infrastruktur (här: t.ex. förstärkning av 
SRQ), på nationell nivå. 25% av alla intäk-
ter i COMBINE går därför till sådana ge-
mensamma satsningar.

VI	HOPPAS	ATT	VI	MED	DETTA har sammanfat-
tat principerna för industrikontrakt som 
berör eller kan beröra SRR.

FÖR SRR, SRQ, ARTIS, COMBINE OCH SRF
JOHAN	ASKLING,	STAFFAN	LINDBLAD,		
LARS	KLARESKOG	OCH	JOHAN	BRATT



ANNONS
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Future	Faculty	Rheumatology	(FFR)	
är	ett	nationellt	nätverk	för	juniora	
forskare	inom	reumatologi.	Vårt	hu-
vudsakliga	syfte	är	att	främja	svensk	
reumatologisk	forskning	genom	att	
på	olika	sätt	stödja	och	uppmuntra	
forskare	i	den	aktuella	målgruppen.

Hur ser då svensk reumatologisk 
forskning ut idag och hur kan 
den förbättras i framtiden? Hur 

kan FFR bidra till en positiv utveckling? 
Dessa frågor diskuterade vi i FFR nyligen 
under en temadag kring akademisk kar-
riär- och ledarskap. Vi ska i denna artikel 
försöka besvara dessa frågor ur en junior 
forskares perspektiv och berätta hur vi i 
FFR arbetar för en fortsatt stark reumato-
logisk forskning. 

Vad	är	Future	Faculty	Rheumatology?
FFR bildades 2009 som en intresseför-
ening inom SRF för att främja och stödja 
fortsatt forskning efter disputation. Vår 
målgrupp är disputerade forskare inom 
ämnet reumatologi i Sverige som inte har 
en fast tjänst som lektor eller professor 
samt doktorander i slutet av sitt avhand-
lingsarbete som ämnar fortsätta forska 
inom reumatologi efter disputation. 

Vad vill vi då åstadkomma? Vi vill ska-
pa forum för vetenskapliga diskussioner 
och för engagemang i forskningspolitiska 
frågor. Vi vill stödja juniora forskare i kar-
riär och kompetensutveckling. Vi vill vara 
en plattform för att sprida relevant infor-
mation om pågående forskningsprojekt, 
intressanta kurser och seminarier samt 
informera om aktuella anslag och tjänster 
som finns att söka. Vi vill verka för ett ökat 
samarbete mellan olika forskare/forsk-
ningsgrupper i Sverige och internationellt. 

Vår ambition är att anordna ett möte 
per år med vetenskapligt innehåll samt en 
utbildningsdag i karriärutveckling och le-
darskap eller i ett aktuellt ämne som syftar 
till att vidareutbilda eller förbättra situa-
tionen för forskare i målgruppen. Vi för-
söker hålla våra aktiviteter i samband med 
återkommande större möten, som Riks-
stämman och Vårmötet, för att så många 
som möjligt ska kunna delta och för att 

uppmuntra till möten mellan kliniker och 
forskare. FFRs verksamhet finansieras av 
ett årligt anslag från SRF. 

Hur	ser	svensk	reumatologisk	
forskning	ut	idag?
I dag bedrivs forskning i ämnet i huvudsak 
vid våra sex största lärosäten; Umeå, Upp-
sala, Stockholm, Linköping, Göteborg och 
Lund. Storleken på forskningsavdelning-
arna varierar från ett fåtal personer till ett 
hundratal aktiva forskare och studenter. 
Antalet forskare och doktorander med an-
nan bakgrund än medicin/vård och hälsa 
är störst i Stockholm och Göteborg där det 
finns många heltidsforskande naturveta-
re och farmaceuter. Inriktningen varierar 
mellan klinisk epidemiologisk och klinisk 
experimentell forskning men medicinsk 
grundforskning förekommer också i oli-
ka stor utsträckning. En del lärosäten har 
koncentrerat verksamheten kring vissa 
specialområden emedan andra satsat mer 
på bredd. Det finns många fungerande na-
tionella/nordiska forskningsnätverk och 
vissa forskningsgrupper har framgångs-
rika internationella samarbeten och goda 
kontakter med industrin. 

Samarbetet mellan klinik och forsk-
ningsavdelning kan nog bli bättre på de 
flesta håll. Forskning ses inte som en na-
turlig del av en läkares uppdrag på en uni-
versitetsklinik och forskningens viktiga 
betydelse för patienterna och för att dri-
va reumatologisk kunskap framåt, förbises 
ofta av kliniska verksamhetschefer. Vid ett 
nära samarbete kan ny kunskap direkt im-
plementeras i den kliniska vardagen och 
kliniska frågeställningar kan omgående 
angripas vid labbänken. Det finns i nu-
läget alltför stora problem med ekonomi 
och läkarresurser på Sveriges reumatolog-
kliniker för en lyckad integrering mellan 
forskning och klinik. Vi hör ofta om pro-
blem att få ut forskningstid på grund av lä-
karbrist på kliniken, om forskningstid som 
fylls med kliniskt administrativt arbete, 
om klyftor mellan de läkare som forskar 
och de som inte gör det, och om hinder i 
organisation/administration/ekonomi för 
att klinisk forskning skall kunna bedrivas 
framgångsrikt.

Vad	krävs	för	ett	bra	generationsskifte	
och	för	att	stärka	återväxten	inom	
svensk	reumatologisk	forskning?
Denna fråga har även adresserats i ett ti-
digare nummer av ReumaBulletinen (pro-
fessor Hans Carlsten, Nr 80 1/2011). Där 
framhölls att det utöver den egna återväx-
ten även behövs nya krafter och rekryte-
ring av framgångsrika reumaforskare från 
andra länder. Carlsten betonade också vik-
ten av att uppmuntra forskningsintresse-
rade kollegor att åka utomlands på postdoc 
eller annat forskningsutbyte för att se-
dan återvända hem med ökad kunskap 
och ”fräscha perspektiv som kan stimu-
lera den svenska reumatologin”. Vi inom 
FFR håller med om detta och ser som vår 
uppgift att uppmuntra och underlätta för 
våra egna forskare att utvecklas till fram-
tida forskningsledare. Vi har därför anord-
nat aktiviteter som syftar till att utveckla 
de olika delar som krävs för att bli en god 
forskare och ledare med förmåga att knyta 
nationella och internationella kontakter, 
erhålla anslag och leda en forskargrupp. 

Temadag	och	”reumatologisk	tanke-
smedja”	i	samarbete	med	COMBINE
Den nionde mars i år genomförde FFR 
tillsammans med Controlling Chronic In-
flammatory Diseases with Combined Ef-
forts (COMBINE) en aktivitetsdag under 
rubriken akademisk karriär och ledar-
skap. Temat var hur man kan planera och 
utveckla sin karriär från de sena stadier-
na av doktorandstudierna fram till en do-
centur. Mötet lockade 33 deltagare från de 
olika universiteten. Omkring en tredjedel 
av deltagarna var läkare medan de övriga 
hade andra utbildningar såsom sjukskö-
terska, sjukgymnast, biolog, immunolog, 
molekylärmedicinare och civilingenjör 
för att nämna några. En grundtanke med 
FFR är just att förena olika yrkeskategorier 
där intresset för reumatologisk forskning 
i ett brett perspektiv är den gemensamma 
nämnaren. Endast tre deltagare hade varit 
utomlands på postdoc eller annan forsk-
ningsvistelse.

En övergripande fråga för en nydispu-
terad kollega är hur man kommer vida-
re och hur man ska planera sin fortsatta 

Hur kan svensk reumatologisk forskning 
förbättras och utvecklas i framtiden? 

Två	ledande	företrädare	för	Future	Faculty	Rheumatology	–	Anna-Karin	Hultgård	Ekwall	och	Gunnel	Nordmark	–	fortsätter	
artikelserien	om	svensk	reumatologisk	forskning	som	inleddes	i	nr	4/2010	(Lars	Klareskog)	och	nr	1/2011	(Hans	Carlsten).	
Hur	utvecklar	vi	bäst	svensk	reumatologisk	forskning?	Vad	krävs	för	insatser	för	att	få	fram	en	ny	forskningsledargeneration?

FORSKNINGENS	FRAMTID
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forskning. Dessa frågor belystes av pro-
fessor Anna Rudin, Göteborg och profes-
sor Marie Wahren-Herlenius, Stockholm. 
Anna Rudin höll en detaljerad genomgång 
av vad som krävs formellt för att uppnå en 
docentur. Hon framhöll att dessa riktlinjer 
är nationella med endast få lokala variatio-
ner. Utöver att skriva vetenskapliga arbe-
ten blev frågan om undervisning föremål 
för mycket diskussion. Här skiljer sig ju 
förutsättningarna betydligt, där det för lä-
kare på universitetsklinik är tämligen en-
kelt att komma upp i det stipulerade antalet 
undervisningstimmar medan det kan vara 
betydligt svårare utanför universitetssjuk-
hus eller för icke-medicinare. Frågorna om 
vad som räknas som undervisning och hur 
man även kan visa på pedagogisk skicklig-
het belystes väl.

Marie Wahren-Herlenius gav många 
kloka råd i hur man kan strukturera och 
följa upp sin forskning. Det är god idé att 
planera sin fortsatta forskning redan i slut-
skedet av doktorandstudierna och också 
att sätta upp sina egna mål. Alla har inte 
som mål att bli forskningsledare med egna 
grupper men bidrar ändå till den framtida 
reumatologiska forskningen genom sina 
projekt och vetenskapliga resultat. Oav-
sett vilka mål man har är det bra att göra 
en plan för sig själv för några år framåt. Vad 
vill jag uppnå, när och hur? Detta bör man 
sedan följa upp efter kanske tre år för att 
se hur man lyckats i sina föresatser. Vikten 
av att ha både högrisk- och lågriskprojekt 
framhölls också. En kontinuerlig produk-
tion av vetenskapliga arbeten är betydel-
sefull vid ansökningar om anslag och man 
bör därför vid sidan av de potentiellt ban-
brytande stora upptäckterna ha mindre 
projekt med säkra resultat.

Att söka forskningsmedel är en viktig 
del av forskningen efter disputationen. Inte 
bara hur man skriver en bra ansökan men 

också var det finns medel att söka. Miles 
Davies, enhetschef på Karolinska institu-
tets Grants Office, orienterade oss om vil-
ka forskningsfinansiärer som finns och hur 
man kan hitta dem. Slutligen gav han en kort 
men tydlig genomgång av hur man skriver 
en attraktiv ansökan för att fånga och behål-
la bedömarens intresse. Vi fick konkreta och 
värdefulla råd att ta med oss hem. 

Vad	kan	Future	Faculty	göra	för	
att	stärka	svensk	reumatologisk	
forskning?
Under temadagens eftermiddag följde 
diskussioner i olika arbetsgrupper med 
utgångspunkt från följande frågor; Vad är 
en bra forskningsmiljö och vad krävs för 
en framgångsrik reumatologisk forskning 
samt vad kan FFR göra och hur ska vi ar-
beta? 

I tankesmedjorna framkom att en tydlig 
struktur och organisation av forsknings-
verksamheten med tydliga mål och re-
gelbundna möten är önskvärt. Viktigt var 
också ett större stöd från mer seniora fors-
kare (mentorer). Deltagarna efterfrågade 
också fortsatt regelbunden vidareutbild-
ning i akademisk karriär och ledarskap och 
önskade en minikonferens med övernatt-
ning och social aktivitet. FFR bedömdes 
vara ett viktigt nätverk för ökat nationellt 
och internationellt samarbete och många 
deltagare visade intresse för att utveckla 
FFRs verksamhet och deltaga mer aktivt 
i FFRs projekt. 

Här nedan följer en beskrivning av fem 
projekt som vi i FFR arbetar med nu.

Mentorsprogram
Hur kan då de seniora forskarna stötta 
yngre forskare? Förutom den stöttning 
man får av de seniora forskargruppsle-
darna vill vi inom FFR även införa någon 
form av mentorsprogram (1). Med en men-

tor menas i detta fall en erfaren person ut-
anför den egna forskargruppen och den 
egna kliniken. Tanken är att man ska kun-
na vända sig till någon som inte har ett eget 
intresse i den yngre forskarens arbete el-
ler forskning och på så vis mer objektivt 
kan ge goda råd och vägledning. En möjlig-
het skulle kunna vara ett mentorsprogram 
inom SRF där de äldre kollegerna anmäler 
sitt intresse att vara mentor. Yngre forska-
re kan därefter knyta kontakt med någon 
av dessa kollegor och inleda ett samarbe-
te mellan mentor och adept. Vi har inom 
FFR diskuterat huruvida en mentor alls 
behöver finnas inom den egna discipli-
nen och meningarna har gått isär. Kanske 
är det ändå en fördel med en mentor som 
har inblick i den forskning och verksam-
het man bedriver för att bäst kunna ge råd 
och stöttning. 

Nationella	nätverk	och	kontakter
Som nämnts ovan finns ett behov av att 
skapa bättre nationella och internationel-
la nätverk och kontakter för yngre forska-
re. Som ett led i detta arbetar vi inom FFR 
med att skapa ett medlemsregister (2) 
på FFRs flik under SRFs hemsida. I den-
na korta medlemspresentation finns in-
formation om forskaren, arbetsplats och 
forskningsområde, samt 3–5 nyckelord 
som beskriver forskningen. Informatio-
nen kompletteras med ett foto så att det 
är lättare att känna igen vederbörande 
och knyta kontakt i samband med möten 
och konferenser. Det har framkommit att 
många inte vet att grannen i staden bred-
vid sysslar med liknande forskning och 
man missar möjligheten att utbyta kun-
skap och erfarenheter. 

En gemensam mailadress (3) för att en-
kelt kunna nå ut till FFRs medlemmar är 
under uppbyggnad och baseras på en be-
fintlig maillista för målgruppen. 

Gruppbild	från	temadag	för	Future	Faculty	Rheumatology.	(Foto:	Marie	Wahren.)

FORSKNINGENS	FRAMTID
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Internationella	forskningsprojekt	och	
nätverk
För att få mer kunskap om hur internatio-
nella forskningsprojekt kan fungera bjöd 
FFR in Piotr Mydel, läkare och dispute-
rad forskare från Avdelningen för reu-
matologi och inflammationsforskning i 
Göteborg tillika koordinator för ett EU-
projekt, att hålla en FFR-föreläsning vid 
SRFs Vårmöte nu i april. Under rubriken 
”You don’t have to be that good to get EU 
funding” redogjorde Piotr först för inne-
hållet i projektet och berättade sedan om 
de olika deltagande forskningsgrupperna 
i Europa. I projektet finns både reumato-
loger, odontologer och biokemister. Vi fick 
också höra om samarbetet med små- och 
medelstora bioteknik-/läkemedelsföretag 
som EU ställer krav på skall finnas inom 
denna form av EU-projekt. Sammanfatt-
ningsvis går det att söka EU-bidrag och en 
organisation/administration för att hante-
ra och stödja detta finns på de stora univer-
siteten. Piotrs föreläsning belyste vikten av 
att samarbeta över specialiteter och kun-
skapsområden och i nära samarbete med 
mindre grupper från industrin.

Inom EULAR finns en organisation för 
yngre forskare, the Emerging Eular Net-
work (EMEUNET). Denna organisation 
syftar till att stimulera utbildning, forsk-
ning och samarbeten inom reumatologi i 
Europa. Vi i FFR kommer att utse en repre-
sentant (4) som kommer att gå med i EME-
UNET och vara vår länk till detta nätverk. 
Som led i ett ökat internationellt samar-
bete arbetar vi med att instifta ett speci-
ellt FFR-stipendium (5) för vistelse på ett 
universitet utomlands. Stipendiet ska för-
slagsvis täcka 1–2 månaders vistelse och 
utgöra stimulans till en kortare (post-
doktoral) forskningsvistelse utomlands. 
Det är för många svårt att åka på en längre 
post-doktoral utbildning på grund av soci-
ala och andra skäl, och då kunde detta vara 
ett gott alternativ. De internationella kon-
takterna och erfarenheterna syftar just till 
att bredda kunskapen och stärka den egna 
forskningen på hemmaplan.

Hur	kan	den	translationella	
forskningen	förbättras?
Translationell forskning ligger i tiden. Ett 
problem som identifieras hos patienter-
na ska lösas inom laborativa discipliner 
och den nya kunskapen ska sedan åter-
föras till patienterna. Vår uppfattning är 
att detta görs bäst om var och en arbetar 
med de uppgifter man är bäst skolad och 
lämpad för. Även om det är önskvärt att 
många läkare når lab-bänken, åtminsto-
ne för en tid, behöver det kanske inte vara 

ett självändamål. Den optimala translatio-
nella forskningen sker troligen när olika 
kunskapsområden förenas inom samma 
projekt. Det viktiga är således ett gott sam-
arbete inom och mellan forskargrupper där 
en kliniskt baserad läkare inkluderar och 
klassificerar patienterna för studien med-
an det laborativa arbetet utförs av dem som 
har denna specialkunskap eller intresse för 
forskning. Ett möjligt hinder för förbättrat 
samarbete mellan forskargrupper kan vara 
den vetenskapliga meriteringen som delvis 
bygger på författarpositioner. På lång sikt 
torde detta överbryggas och meriterna för-
delas mellan grupperna. Vår förhoppning 
inom FFR är också att knyta många goda 
kontakter för att kunna inleda forsknings-
samarbeten som alla drar nytta av och som 
höjer nivån på projekten. Vårt medlemsre-
gister med kort forskningsinformation, se 
ovan, är ett led i denna riktning.

Sammanfattning
Vi har i denna artikel försökt ge vår syn på 
hur svensk reumatologisk forskning kan 
utvecklas och förbättras i framtiden och 
vi hoppas att diskussionen fortsätter inom 
SRF, på landets reumatologkliniker och på 
de olika forskningsavdelningarna.

Sammanfattningsvis behöver vi gemen-
samt arbeta för att; 

• förbättra samarbete mellan klinik och 
forskningsavdelning. 

• förbättra samarbete mellan olika forsk-
ningsgrupper i Sverige och interna-
tionellt och bli bättre på att ge stöd till 
mindre forskningsenheter.

• förbättra organisation och införa en mer 
långsiktig planering av forskningen i 
stort och för den enskilde forskaren.

• stärka återväxten av forskare inom reu-
matologi genom att underlätta för klini-
ker, paramedicinare och naturvetare/
farmaceuter som vill forska samt upp-
muntra internationellt forskningsutbyte. 

• skapa starka forskningsmiljöer med bra 
handledare och mentorer.

• tydligare mål för och regelbunden intern 
och extern utvärdering av forsknings-
verksamheten och dess organisation.

ANNA-KARIN	HULTGÅRD	EKWALL
PhD,	ST-läkare

Reumatologkliniken
Sahlgrenska	universitetssjukhuset,	Göteborg

Ordförande	i	Future	Faculty

GUNNEL	NORDMARK
PhD,	överläkare

Reumatologkliniken,
Akademiska	sjukhuset,	Uppsala

Vice	ordförande	och	kassör	i	Future	Faculty

PFIZERS STIPENDIUM FÖR YNGRE 
FORSKARE INOM REUMATOLOGI

Tid: 2011

Summa: 80 000 SEK – utdelas som forskningsanslag och förvaltas av stipendiatens 
forskningsinstitution

Arrangör: Pfizer AB i samarbete med Svensk Reumatologisk Förening.

Målgrupp: Nybliven eller blivande (ST-läkare) specialist inom reumatologi som har 
disputerat under de senaste tre åren eller skall disputera inom ett år och som bedri-
ver aktiv och framgångsrik forskning inom ett vetenskapligt område som är bety-
delsefullt för reumatologin.

Nominering: Nomineringen skall innehålla:
• Kort presentation sökandens forskningsprojekt på max en A4-sida
• CV med publikationslista
• Ett nomineringsbrev från handledare eller annan senior forskare
• Avhandling alt 4 vetenskapliga arbeten i form av manuskript eller särtryck

Vid bedömning av nomineringarna kommer särskild tonvikt läggas på forskningens 
vetenskapliga kvalitet och potentiella betydelse för reumatologins utveckling. Sti-
pendiaten utses av Svensk Reumatologisk Förening

Offentliggörande: Svensk Reumatologisk Förenings sektionsmöte vid Riksstäm-
man 2011.

Stipendiekommitté: Professorskollegiet inom Svensk Reumatologisk Förening.

Stipendiet utdelas årligen.
Sista nomineringsdag: 9 september 2011
Skicka ansökan enbart elektroniskt till: Carl Turesson, Vetenskaplig sekreterare, 
E-mail: Carl.Turesson@med.lu.se

ENB110419PSE05

FORSKNINGENS	FRAMTID
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För	andra	året	har	Svensk	Reumatolo-
gisk	Förenings	och	Abbotts	stipendi-
um	till	unga	forskare	inom	reumatologi	
delats	ut.	Prisceremonin	ägde	rum	vid	
årsmötet	i	Göteborg	den	14	april.	

Priset delas varje år ut till en nydis-
puterad, kliniskt aktiv reumatolog 
vid sex lärosäten: Umeå Universi-

tet, Linköpings Universitet, Lunds Uni-
versitet, Karolinska Institutet, Uppsala 
Universitet och Göteborgs Universitet. 
Stipendiet är en månads finansierad forsk-
ning. 

Att	kombinera	klinik	och	forskning
Syftet med stipendiet är att stödja och upp-
muntra unga, lovande forskare i den fas då 
flest disputerade läkare helt återgår till kli-
niken: de första fem åren efter doktorsex-
amen: 

– Det är mycket vanligt att forskningen 
avtar efter disputationen, det är svårt att 
få tid att hinna forska med den tidspress 
som råder på klinikerna. Vi ser detta som 
ett problem för forskningen och för reu-
matologin. Därför har vi instiftat detta pris 
i form av en månads betald forskningstid 
som måste användas inom ett år, säger Mi-
kael Heimburger, reumatolog och medi-
cinsk rådgivare på Abbott, som står bakom 
priset tillsammans med Svensk Reumato-
logisk Förening. 

Vikten	av	forskningstid
Att stipendiet är öronmärkt för forsk-
ningstid uppskattas hos stipendiaterna. De 
vittnar alla om ett schemapusslande på kli-
niken för att kunna frigöra tid för sina pro-
jekt, och att det ofta inte är medlen som 
fattas, utan just tid. I prioriteringen mellan 
patienterna och forskningen drar forsk-
ningen ofta det kortaste strået. 

En av pristagarna är Thomas Mandl på 
Lunds Universitet, och han är dessutom 
studierektor: 

–Det är en fråga om kompromisser, 
man förväntas göra mycket som kliniskt 
aktiv. Det kan bli en splittrad tillvaro. Pri-
set ger mig en respit att fokusera på forsk-
ningen.

Inga-Lill Engvall från Karolinska Insti-
tutet förklarar varför man ändå fortsätter:

– Man vill ha både och, trots att det är 
svårt att hinna med när kliniken kräver 
mycket tid och engagemang. Framför allt 
är det ju positivt att det finns så mycket ro-
liga saker att göra.

Anna Södergren från Umeå Universitet 
ser att hon både blir en bättre läkare och 
forskare av kombinationen:

– Kliniken är en mycket låst tillvaro, att 
som forskare fortbilda mig och fördjupa 
mig i något är en stor förmån. Jag tycker att 
jag blir en bättre läkare med fortbildning-
en, och det är också så roligt att jag orkar 
med kliniken. Forskningen ger mig friare 
perioder, även om de också är intensiva.

Docent Carl Turesson, vetenskaplig se-
kreterare i Svensk Reumatologisk Fören-
ing utvecklar tankegången:

– Från den kliniska verksamheten får 
man stimulans och många intressanta frå-
geställningar. Forskningskompetens är 
även värdefullt i det att man har ett forsk-
ningsperspektiv på klinisk verksamhet 
och utveckling. Personligen är det även 
trevlig och stimulerande med omväxling!

Mikael Heimburger har själv gjort re-
san från ”fullblodskliniker” till forskare 
och ser klart behovet av forskningsaktiva 
reumatologer: 

– Dessa individer kan vara en brygga 
mellan laboratorieforskning och den kli-
niska verkligheten. De har ett patientper-

spektiv som är viktigt för forskningen, 
t.ex. genom att fånga upp kliniska fråge-
ställningar och behov. Samtidigt ger en 
forskningsutbildning ett utvecklat kritiskt 
tänkande som gör att de bättre kan värdera 
nya rön och se vad som kan komma patien-
terna till nytta. 

Forskning	med	patientens	behov	i	
fokus
Vad tycker då stipendiaterna själva? Ser de 
kopplingen mellan sin forskning och sina 
patienter? 

– Ja absolut, svarar pristagaren Ann 
Knight från Uppsala Universitet som stu-
derar epidemiologi inom Wegeners sjuk-
dom. 

Hennes målsättning är kvalitetssäkring 
för patienterna genom att bättre kunna an-
passa behandlingen, och därmed kunna 
minska de biverkningar t.ex. malignitets-
utveckling som kan vara förknippat med 
behandlingen. 

Även Anna-Karin Hultgård Ekwall i 
Göteborg, som utreder molekylära me-
kanismer bakom ledförstörelse vid reu-
matoid artrit, har sina patienter i åtanke 
under sina experiment: 

– Jag hoppas att min forskning ska leda 
fram till nya biomarkörer och i framtiden 
också till nya läkemedel i behandlingen av 
reumatoid artrit. 

Prisutdelning för andra gången till 
unga forskare inom reumatologi

Tre	av	stipendiaterna:	Ann	Knight,	Anna	Södergren	och	Anna-Karin	Hultgård	Ekwall.	
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Framtidsspaning
Många av stipendiaternas projekt syftar 
till bättre diagnostik och prognostik inom 
de olika reumatiska sjukdomarna. Och det 
är även här som de tror att vi kan förvänta 
oss flest genombrott. 

Jan Cedergren från Linköpings Univer-
sitet önskar sig bättre verktyg för att typa 
patienter för behandling: 

– Det är fantastiskt att vi idag har ett 
tiotal biologiska läkemedel att välja mel-
lan, men idag kan det ta flera år att hitta 
rätt behandling. Drömmen vore att redan 
på mottagningen kunna slå fast vilken lä-
kemedelskombination som är bäst för den 
individuella patienten. 

Carl Turesson instämmer i visionen: 
– Vi behöver strukturera användning-

en av de verktyg vi har i dagsläget, och jag 
hoppas att vi från analyser av biomarkö-
rer, genetik och kliniska data ska kunna 

skräddarsy behandlingar. Det finns stor 
potential för detta, speciellt inom RA och 
SLE.

Mikael Heimburger, Abbott, ser också 
goda möjligheter inom detta område. 

– I läkemedelsindustrin jobbar vi på 
att ta fram nya behandlingsmöjligheter 
eftersom vi har data på att vissa patienter 
har bättre nytta av tillgänglig behandling 
än andra. Utvecklingen av ”personalized 
medicine” är bara i sin början.

Framtidens	forskare
Carl Turesson har även goda förhoppning-
ar på dagens unga forskare: 

– Reumatologi är av tradition en mycket 
forskningsintensiv specialitet, och entusi-
asmen har smittat av sig på den nya gene-
rationen. Dagens forskare har dessutom 
bättre verktyg än någonsin med t.ex. bra 
kvalitetsregister.

Årets stipendiater ger en god fingervis-
ning om vad som utmärker den nya gene-
rationen reumaforskare:

– De speglar verkligen bredden inom 
svensk reumatologisk forskning. Det är 
många sjukdomar representerade, och 
även olika typer av projekt med både ex-
perimentell och klinisk forskning, förkla-
rar en nöjd Carl Turesson.

Mikael Heimburger instämmer: 
– Jag är imponerad över projekten och 

stolt att vi har hittat så fina pristagare. Man 
hoppas att dessa individer, och andra unga 
forskare, får kraft och hittar inspiration att 
fortsätta sina projekt.

ING-MARIE	VIKLUND
i	samarbete	mellan	SRF	och	Abbott

Ann Knight, Uppsala Universitet
För ihärdiga kliniska studier av vaskulitsjukdom 
med koppling till välrenommerade internatio-
nella nätverk.
Stipendiatens kommentar: ”Jag gissar att de 
menar att jag samarbetat med klinisk epidemio-
logi och Prof. Anders Ekbom och doc Johan Ask-
ling på Karolinska Institutet. Och ihärdig är jag, 
jag tycker om att ha mycket på gång och har för-
enat kliniskt arbete och viss forskning med verk-
samhetschefsskapet.”

Anna Södergren, 
Umeå Universitet

För målmedvetna studier av ett flertal olika as-
pekter på hjärt- och kärlsjukdom vid kronisk 
ledgångsreumatism.
Stipendiatens kommentar: ”Ja, det stämmer 
nog, jag är en målmedveten person på flera sätt 
i livet, och även envis vilket är bra att vara som 
forskare.”

2011	års	stipendiater:

Anna-Karin Hultgård-Ekwall, 
Göteborgs Universitet

För engagerad och självständig forskning om 
invasiva fibroblasters roll i ledinflammation.
Stipendiatens kommentar: ”Det stämmer bra! 
Forskningen betyder mycket för mig. Min forsk-
ningsledare prof Tarkowski gick tragiskt bort kort 
efter att jag hade börjat som postdoc. Jag tror att 
det har gjort att jag har lärt mig arbeta mer själv-
ständigt.”

Inga-Lill Engvall, Karolinska Institutet
För engagerad och uppmärksammad klinisk 
forskning om mekanismer bakom förändrad 
kroppssammansättning och leddestruktion vid 
kronisk ledgångsreumatism och betydelsen av 
kortisonbehandling för denna utveckling.
Stipendiatens kommentar: ”Glädjande att höra! 
Roligt när det man gör och är engagerad i upp-
märksammas.”

Jan Cedergren, 
Linköpings Universitet

För innovativa studier av aspekter på ledgångs-
reumatism och inflammatorisk ryggsjukdom, 
baserat på tidigare experimentell forskning 
och stor klinisk erfarenhet. 
Stipendiatens kommentar: ”Mycket vackra ord! 
Jag har definitivt stor klinisk erfarenhet, och bör-
jade laborativt innan jag gled över åt klinisk forsk-
ning.”

Thomas Mandl, 
Lunds Universitet

För målmedvetna och mångfacetterade stu-
dier av aspekter på primärt Sjögrens syndrom, 
med viktigt och aktivt nätverksbyggande.
Stipendiatens kommentar: 
”Jag är en social individ som gillar att samla folk 
med olika erfarenheter, och då får man olika in-
put.”
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Falun – Bäst i landet?

TEMA	LÄNSREUMATOLOGI

I	serien	om	den	reumatologiska	läns-
sjukvården	presenteras	här	Reumato-
logkliniken	vid	Falu	lasarett,	i	Dalarnas	
län.	 Verksamhetschef	 Helena	 Hell-
ström	 ger	 en	 berättelse	 om	 en	 väl-
fungerande	och	effektiv	verksamhet	
på	länslasarett	år	2011.	

Bakgrund
För mer än 35 år sedan började Reumato-
logkliniken i Dalarnas län sakteliga ta form 
och byggas upp på Falu lasarett. Arbetssätt 
och verksamhet har förstås förändrats en 
hel del sedan dess, i takt med utveckling 
av läkemedel och ökade kunskaper. Och 
begränsade ekonomiska förutsättningar 
gör det också nödvändigt att ständigt job-
ba med förändring/utveckling för effekti-
visering…

Vi är dock stolta att vi står där vi står 
idag, med en modern Reumatologklinik, 
personal med hög medicinsk kompetens, 
forskningsmöjligheter, gott och flexibelt 
omhändertagande av våra patienter utan 
besvärande köer/väntetider. 

Sedan drygt tio år tillbaka har vi också 
osteoporosverksamhet (med länets enda 
DEXA inom Reumatologkliniken). Osteo-
porosverksamheten hanterar framförallt 
bentäthetsmätningar med remissvar från 
läkare samt ingår i forskningsprojekt.

Reumatologin i Dalarna är koncentre-
rad till Falu lasarett och vårt upptagnings-
område är drygt 276 000 invånare.

Personal
Totalt är vi 34 medarbetare på kliniken, va-
rav tio läkare (sex specialister och fyra ST-
läkare). Vi har egen kurator anställd, men 
köper tjänster från sjukgymnastik och ar-
betsterapi.

Patienter
Vi har 2400 patienter som har planerade 
återbesök hos oss. Vi har dessutom drygt 
1000 patienter med reumatisk inflamma-
torisk sjukdom som har möjlighet att istäl-
let höra av sig vid behov.

Arbetssätt
Vårt arbetssätt kännetecknas av att Reu-
matologkliniken är en enhet, vilket med-
för flexibilitet där stor del av personalen 
roterar mellan arbetsuppgifterna. Detta 

bidrar till hög kompetens hos personalen 
och effektivitet i verksamheten. Omhän-
dertagandet av patienterna blir flexibelt 
och effektivt, då personalen kan följa pa-
tientflödet och göra insatser där man för 
tillfället behövs som bäst. Inom kliniken 
har vi följande ”upplägg” kring patient-
vården:
• 7 slutenvårdsplatser med 5-dygnsvård 

(måndag-fredag). Bemannas till drygt 
80% av sjuksköterskor.

• Rehab-verksamhet med flexibel rehabi-
litering utefter enskilda patientens be-
hov. Möjlighet till övernattning finns.

• Infusionsbehandling. 
• Öppenvårdsmottagning.
• Osteoporosmottagning, framförallt ben-

täthetsmätning.

Förutsättning för att ett flexibelt ar-
betssätt ska fungera är  närheten till våra 
lokaler.

För våra nyinsjuknade patienter knyter 
vi an en PAS (patientansvarig sjuksköter-
ska) som också finns med i det nära arbetet 
kring patienten med information, ge trygg-
het, kontrollera insatt behandling m.m. 

Vi erbjuder även gruppinformation för 
patienter med Artriter, SLE och AS.

En viktig del i vår verksamhet är God 
kontroll. 

Sedan många år utnyttjar vi vårdens 
IT-system för att ha god kontroll på verk-
samheten. I detta arbete är klinikens egen 
medarbetare, öl Jörgen Lysholm, en viktig 
nyckelperson. 

Framtid
I verksamhetsplan 2011 har vi fokus på 
Modern Rehabilitering. Hur ska den se ut 
de närmaste åren framåt? Vad tycker pa-
tienterna? Vi bevakar noga de diskussioner 
som pågår nationellt kring ämnet, men har 
också haft egna patient-fokus-grupper för 
att få patienternas egna synpunkter mer 
tydliga. En arbetsgrupp tittar just nu på 
frågan.

Vi har i utvecklingsarbete också fokus 
på framtiden; Effektiv öppenvårdsmottag-
ning, Hur ska vi framöver hantera vår väx-
ande patientstock? Totalt antal patienter 
ökar, antal patienter med RA har ökat se-
naste åren, antal patienter med alltmer 
avancerad medicinering har ökat, etc. En 
pågående arbetsgrupp tittar också på den-
na fråga.

Just nu är vår nya patientinformations-
broschyr för RA-patienter under tryck-
ning. Vi har uppdaterat vår gamla ”Frågor 
och Svar om RA” och förnyat den. Roligt 
att den nu är klar, och vi hoppas att få dela 
med oss av den till Er som är intresserade!

Delar	av	läkargruppen.	Från	vänster:	Per	Johan	Hedin,	Helena	Hellström,	Mikael	Kjällman	(nu	
gått	i	pension),	Anna	Svärd,	Britt-Marie	Nyhäll-Wåhlin,	Tomas	Husmark,	Kajsa	Öberg,	Malin	
Hemberg,	Jörgen	Lysholm.	Saknas	på	bild:	Ann	Sofie	Rönnegård,	Johanna	Nordström.
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»Men den allra främsta framgångsfaktorn är alla kompetenta och lojala 
medarbetare som sätter patienten i fokus. Hela tiden.«

TEMA	LÄNSREUMATOLOGI

Möjligheter
Det är fantastiskt med den medicinska ut-
vecklingen och våra behandlingsmöjlig-
heter år 2011. Det är extra roligt eftersom 
det mer tydligt också lyfter fram sjukskö-
terskans roll i teamet. Vi följer den diskus-
sion som pågår kring våra sjuksköterskors 
roll som eventuella framtida ”Specialist-
sjuksköterskor”

Har	vi	någon	hotbild…?
Ekonomin är förstås en ständig hotbild 
som finns inom Hälso- och Sjukvårdens 
verksamheter. Våra läkemedel är dyra och 
landstingen går på knäna. Men man får 
hoppas att detta med Hälsoekonomi; be-
sparingar/minskade kostnader /minskade 
sjukskrivningsdagar/minskat antal reu-
ma-kirurgiska ingrepp, som också följer 
som en effekt av effektiv behandling, också 
finns med i alla ekonomiska beräkningar.

Jourer på akuten är en ständig hotbild 
för Reumatologiverksamhet. Vi har fun-

nits med i flera diskussioner på Falu lasa-
rett kring detta, men motsatt oss att ingå av 
de skäl som SRF lyfter fram. Vi vill också 
betona att vi är en egen basspecialitet. Vi 
har dessutom aldrig fått någon analysbild 
presenterat för oss varför läget är som det 
är på akutmottagningen; Varför fungerar 
det inte? Ofta möts man av rättviseaspek-
ten, alla ska ingå. Men det är vi eniga om att 
det inte räcker som argument för att vi ska 
riskera att rasera en välfungerande verk-
samhet. Just nu ligger dock frågan ”på is” 
i Dalarna. 

Avslutningsvis
Vi är en fortsatt välfungerande Reumato-
logklinik där några av våra viktigaste fram-
gångsfaktorer är:
• Vårt flexibla arbetssätt med verksamhet 

som är starkt integrerad mellan sluten-
vård, daginfusioner, mottagning, rehab, 
bentäthetsmätning. Personalen roterar 
i alla verksamheter.

• Våra lokaler med närhet till varandra 
gynnar detta arbetssätt. 

• Goda cirklar sedan decennier tillbaka, 
trivsel som”sitter i väggarna” är en inte 
betydelselös faktor. 

• Klinikens egen IT-kompetens och intres-
se som möjliggör God kontroll av verk-
samheten..
Men den allra främsta framgångsfak-

torn är alla kompetenta och lojala medar-
betare som sätter patienten i fokus. Hela 
tiden.

Välkomna att höra av Dig till oss om frågor 
och funderingar!

HELENA	HELLSTRöM
Verksamhetschef

Reumatologkliniken/Osteoporosenheten
Falu	Lasarett

För	att	få	en	bild	av	hur	vardagen	kan	
se	ut	för	en	specialsjuksköterska	inom	
reumatologi,	for	Reumabulletinen	till	
Alingsås.

Birgitta O Sharma arbetar som reu-
masjuksköterska på Medicinmot-
tagningen vid Alingsås lasarett.

Reumatologin är dock inte hennes enda 
arbetsuppgift, hon arbetar även på AK- 
(antikoagulantia) mottagningen och med 
infusionsbehandlingar på medicinmot-
tagningen. Birgitta förklarar att det beror 
på att avdelningen består av ett antal små 
mottagningar.

– Men min huvudsakliga syssla är reu-
matologi. Jag har hållit på med det under 
15 år nu, fortsätter hon.

Flera	olika	kurser
Birgitta är från början utbildad sjukskö-
terska, och har därefter vidareutbildat sig 
inom anestesi. Dessutom har hon läst tro-
pikmedicin – och for efter det till Nepal 
och arbetade där under en tioårsperiod.

Reumatologmottagningen startade 1995 
som ett projekt på Alingsås lasarett.

– Jag hade ingen utbildning för just reu-
matologi, men hoppade på ändå, minns 
Birgitta.

Året därpå ordnades en kurs i Reumato-
logisk sjukdomslära och ytterligare något 
år senare Reumatologisk farmakoterapi.

– Dessa kurser har jag haft stor nytta av 
i mitt arbete, anser hon. 

Dessutom har hon läst lika många poäng 
inom blödnings- och trombossjukdomar, 

Birgitta O Sharma 
Reumasjuksköterska på länsdelssjukhus 

Birgitta	O	Sharma
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eftersom hon också arbetar på AK-mot-
tagningen. 

Birgitta framhåller att hon därutöver 
har gått många en- och tvådagarskurser, 
och många av dessa har handlat om im-
munologi.

– De anordnades i allmänhet av läkeme-
delsbolagen när de biologiska preparaten 
kom. Jag tycker att dessa kurser rent all-
mänt har varit mycket bra.

Till detta ska läggas de kursdagar två 
gånger om året som Västsvenska Reumato-
logsällskapet ordnar gemensamt för sjuk-
sköterskor och läkare.

– En kurs i motiverande samtal – som 
jag har stor användning för i min dagliga 
verksamhet – har jag också gått. Och näs-
ta vecka ska jag gå en kurs i ledstatus, vil-
ket jag ser fram emot, summerar Birgitta.

Många	olika	arbetsuppgifter
Birgitta är alltså mycket väl kvalificerad 
för sin arbetsuppgift som reumasjukskö-
terska. Vi ber henne berätta mer i detalj 
hur hennes arbetsdag ser ut.

– Jag har patientmottagning varje dag. 
Ett patientbesök är från 15–60 minuter och 
kan innehålla: Samtal om ledsymtom och 
andra problem, samtal om fysisk aktivitet 
och träning, om smärta, om läkemedelsbe-
handlingen och eventuella biverkningar.

Mycket tid ges också åt läkemedelsin-
formation i samband med nyinsättning av 
både perorala preparat och injektionsbe-
handlingar. Dessutom sker uppföljning för 
dosjustering enligt ordinerat schema.

– Detta görs vid återbesök hos mig eller 
telefonledes om patienten bor långt bort. 

Andra arbetsuppgifter kan vara tester 
av olika slag, t.ex. siccatester, syntester och 
PPD.

Dessutom har Birgitta vad hon kallar 
för ”preparatmottagning”.

– Alla patienter som står på DMARD tar 
vi regelbundna prover på. Det är jag som 
håller i det – både ser till att proverna tas, 
och följer upp vad de visar.

Birgitta har även mycket rådgivning på 
telefon, och bokar vid behov läkarbesök.

Teamverksamhet
Naturligtvis finns det patienter som kom-
mer på regelbundna läkarbesök.

– Flertalet av våra patienter har ett flex-
ibelt system. De kan påverka när de vill 
träffa doktorn. Har man problem med sin 
sjukdom kan man träffa doktorn flera gång-
er på ett år. 

– Men de flesta patienter har en funge-
rande behandling och det kan då gå ett par 
år mellan läkarbesöken. De har ju i många 
fall regelbundna besök hos mig under tiden.

Birgitta är noga med att understryka 
hur viktig teamverksamheten på mottag-
ningen är. Teamet består av sjuksköterska, 
kurator, arbetsterapeut och sjukgymnast, 
och de har en genomgång med läkaren om 
patientens fortsatta vårdplanering.

– Dessutom genomför vi årligen en Reu-
maskola: Där ger alla medlemmarna i tea-
met patientinfo inom just sina områden.

Totalt är det runt 500 patienter som 
går på mottagningen, och Birgitta är en-
sam som reumasjuksköterska.

– Alla behöver mig inte lika mycket. Det 
är det som gör att det fungerar, konstate-
rar hon.

Annorlunda	på	liten	klinik
Just det faktum att Birgitta är ensam, gör 
att hon fäster stor vikt vid att se till att träf-
fa kollegor från andra sjukhus, när hon 
åker på kurs.

– Då kan jag också passa på att diskute-
ra frågeställningar med dem, påpekar hon.

Det finns också endast en ordinarie spe-
cialist i reumatologi som arbetar på mot-
tagningen.

– Det har inneburit att jag har förmå-
nen att bli en samtalspartner med specia-
listen, avseende patientfall. Det är nog inte 
alla som har den möjligheten, och det är 
enormt lärorikt för mig.

Man arbetar annorlunda, när man ar-
betar på en liten klinik, anser Birgitta och 
menar att det även finns fördelar för pa-
tienterna med småskaligheten.

– Patienten är som regel nöjd med att 
träffa samma doktor och samma sjukskö-
terska. Det betyder att vi kan ge en god kon-
tinuitet – och att vi känner våra patienter.

Hon framhåller dock att arbetet på en 
liten klinik medför att de svårast sjuka pa-
tienterna skickas till universitetssjukhus.

– Därför har jag ingen erfarenhet av att 
arbeta med den typen av patienter.

En	gedigen	plattform	att	stå	på
I Reumabulletinen nr 1/11, uttalar sig fle-
ra kring begreppet specialsjuksköterska i 
reumatologi, och Birgitta håller med om 
det som de säger där.

– Man ska ha läst de 15 poäng som finns, 
och jag tycker att man minst ska ha tre års 
praktisk erfarenhet!

Hon tillägger att hon anser att det för 
yngre sjuksköterskor som just har börjat 
arbeta inom reumatologi, borde finnas en 
bättre utbildning, än vad som är fallet idag.

– Målsättningen är att det ska gå for-
tare att få en gedigen plattform för reuma-
sjuksköterskor att stå på. FRS (Föreningen 
Reumasjuksköterskor i Sverige) har en ar-
betsgrupp som arbetar med frågan, förkla-
rar Birgitta.

I framtiden borde reumasjuksköterskor-
na ha fler mottagningspatienter, anser hon.

– Ett exempel vore om vi har register-
patienter med fungerande behandling. Då 
skulle sjuksköterskan kunna ta vartannat 
besök – kolla ledstatus, ta prover och HAQ, 
VAS och EQ5D.

Lär	av	patienterna
Birgitta tycker att det är viktigt att för fram-
tiden slå vakt om att det ska finnas reuma-
tologmottagning även på små sjukhus.

– Det ger en god kontinuitet, och patien-
terna som går här är nöjda, slår hon fast.

Hon vill även slå ett slag för teamets be-
tydelse.

– Det står för en mycket viktig del av 
reumatologmottagningens arbete!

Hennes långa erfarenhet innebär att 
hon har en ansenlig tyngd i sina uttalanden.

– Jag har lärt mig väldigt mycket av att 
arbeta praktiskt, och jag har lärt mig myck-
et av patienterna. De har erfarenheter som 
de delger mig, och som jag sedan kan an-
vända vidare i mina kontakter med andra 
patienter.

– Jag stortrivs med mitt självständiga 
och innehållsrika arbete som ”specialsjuk-
sköterska” inom reumatologi, avslutar Bir-
gitta.

PER	LUNDBLAD

»Patienten är som regel nöjd med att träffa samma doktor och samma 
sjuksköterska. Det betyder att vi kan ge en god kontinuitet 

– och att vi känner våra patienter.«
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SRFs Höstkonferens 2011
Nyckelfrågor inom svensk reumatologi: Resurstilldelning, Utbildning, 

Bemanning, Kompetens, Modern reumarehab.

Målgrupp:  Nuvarande och framtida chefer, verksamhetsförbättrare, forskare och ledare 
inom reumatologin.
Inbjudan mailas också till reumatologins verksamhetschefer/enhetsföreträdare, professorer 
och regionala ST-studierektorer men alla intresserade medlemmar i SRF är givetvis välkomna. 
Platsantalet är begränsat till 60 personer.

Tidpunkt:  Start – torsdag 14 oktober kl. 10.00. Avslut – fredag 15 oktober kl. 14.00.

Plats:  IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16, Östermalm, Stockholm.

Programmet är under utarbetande. Här är några preliminära punkter:

• Implementering av SOS riktlinjer 
– Hur argumenterar/lobbar vi för att erhålla såväl rimliga läkemedelsbudgetar som ökade 
personella resurser med tilltillräcklig kompetens? 

• Taskshifting, special sjuksköterska 
 – Vem ska göra vad? Vilken utbildning och kompetens ska en specialsjuksköterska i 
reumatologi ha? 

• Bemanning/Rekrytering  
– Hur ser läget ut? Probleminventering? Goda exempel. Hur arbetar vi vidare?

• Utbildning; Grundutbildning, ST-utbildning, Fortbildning  
– Reumatologins plats inom grundutbildningen. Hur integrerar vi forskningen i ST-
utbildningen? Hur ska fortbildningen organiseras? Hur ska den finansieras? 

• Vad är modern reumarehab?
– Vad ska den innehålla och hur skapar vi resurser?

Resa och hotell bekostas av deltagaren/deltagarens arbetsgivare. 
Konferensen är osponsrad och bekostas av SRF. 
Torsdag 13 okt planeras gemensam middag på restaurang (deltagaren betalar).
Definitiv anmälan görs till johan.bratt@karolinska.se
Anmälan senast 1 okt 2010 men anmäl er gärna tidigare (först till kvarn…). 
Bekräftelse sker av anmälan.



ANNONS
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Specialistläkare Offentlig	tjänst 218	(+4)

Privat	tjänst 23	(+5)

Totalt 241	(+9)

Tjänstgöringsgrad 69%	(-4%)

ST-läkare 94	(+3)

Inom	parentes	=	förändring	jmf.	med	enkäten	2010.

Behov	(enligt	utredningar) Länssjukvård 1/40	000	inv	---------	225	spl

Regionsjukvård 1/150	000	inv	--------			60	spl

Sveriges behov således 285 heltidsspecialister dvs, med 69% tjänstgöring 413 specialister.

Nu finns 241 spl varav 75 offentliga och 23 privata pensioneras inom 10 år = 143 kvar.

ST-utbildning idag = 94.

Utbildningskrav = 176 ST-läkare ytterligare på 10 år (utöver nuvarande 94).

Nya specialister 2000–2010 = 151 (13-18-12-18-13-11-15-12-9-24-15 = 13,7/år). 

Ett annat mått på utbildningskrav skulle vara socialstyrelsecertifiering av 25 nya specialister/år t.o.m. år 2020.

Pensioneringar motsvarar ca 10 läkare/år

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),	Värmland	(Karlstad,	Arvika,	Torsby),	
Gävleborg	(Gävle,	Bollnäs,	Söderhamn-Hudiksvall),	Väster-
botten	(Umeå,	Lycksele,	Skellefteå)	varför	tjänstgöring	utan-
för	det	större	sjukhuset	kan	ske.	På	flera	håll	(t.ex.	Nyköping,	
Sollefteå,	Torsby)	finns	intermedicinare	med	reumainriktning.

2.	 Bemanningen	är	beräknad	mars	-11.	

3.	 Alla	ST-läkare	räknas	in	–	även	de	som	anges	som	”gråblock”.

4.	 Antal	privatpraktiker	är	svårt	att	beräkna	eftersom	dubbel-
arbete	förekommer	och	redovisningen	är	ngt	osäker.	Troligen	
gäller	för	hela	privatpraktikerkåren	att	de	pensioneras	t.o.m.	
år	2020.	Antalet	privatprakt	reumatologer	beräknas	till	23	
med	tjänstgöring	motsvarande	20,5	heltider	men	siffrorna	
osäkra.

5.	 Tjänstgöringsgraden	är	svår	att	beräkna	varför	mindre	för-
ändringar	icke	är	signifikanta.

TOMAS	BREMELL

Läkarbemanning för Reumatologi mars 2011

1.	Regionsjukhus Specialistläkare ST-läkare

Totalt	126 59	(+2)

Karolinska 41 (+1) 19 (+3) 

Sahlgrenska 25 (+2) 13 (-1)

Lund/Malmö (SUS) 23 (-1) 12

Linköping (länsklin) 11 (+1) 3 

Uppsala 11 4 (-1) 

Umeå (länsklin) 11 (-1) 5 (+1) 

Örebro 4 (-2) 3

2.	Specialsjukhus Specialistläkare ST-läkare

Totalt	10 1	(-1)	

Spenshults Reuma-sjh 10 1 (-1)

3.	Länssjukhus Specialistläkare ST-läkare

Totalt	70	(+4) 32	(+3)

Kristianstad 3 (+1) 2 (+1) 

Helsingborg 3 2 (-1) 

Blekinge 2 0 (-1)

Växjö 3 (+1) 1

Borås 4 2

Skövde 4 2

Uddevalla 3 3

Jönköping 5 0

Kalmar 4 (+2) 1 (-2)

Danderyd 5 1 

Sörmland 4 2 (+1) 

Västerås 6 1

Värmland 4 2 (+1)

Falun 6 (-1) 4 (+2) 

Gävleborg 4 2 (+1)  

Östersund 3 (+1) 1 (-1) 

Sundsvall 3 1

Luleå 4 5 (+2) 

4.	Länsdelssjukhus Specialistläkare ST-läkare

Totalt	12 2	(-1)

Arvika 1 (+1) 0

Ängelholm 2 0

Trelleborg 2 0

Simrishamn 2 0

Ljungby 0 0 (-1) 

Alingsås 1 0

Västervik 2 2 (+1) 

Visby 2 (+1) 0 (-1) 

Örnsköldsvik 0 (-2) 0

5.	Privatpraktiker Specialistläkare ST-läkare

Totalt	23	(+5) 0
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Fortsatt	ökning	av	antal	specialister
Vi ser en fortsatt långsam ökning av antalet 
specialister. Antalet nya specialister över-
stiger således antalet pensionsavgångar. 
Under 2010 fick vi 15 nya specialister, dvs. 
klart lägre än fjolårets 24 vilket dock var 
det högsta antalet någonsin. Under 2011 
förväntar vi oss ett högre antal nya spe-
cialister än under 2010 eftersom vi fick 
rekordmånga (25 st) nya ST-läkare 2006, 
vilka nu börjar bli färdiga. 

Beräkningen av antalet privatpraktiker, 
deras sysselsättningsgrad och pensionsål-
der vilar på något osäker grund pga. bristan-
de rapporteringsrutiner varför ökningen 
med fem privatpraktiker till 23 framförallt 
beror på ändrade rapporteringsrutiner. Uti-
från privatpraktikernas födelseår torde hela 
kåren vara pensionärer år 2020. 

Tjänstgöringsgraden bland specialister 
ligger runt 70% utan någon större tendens 
sett över de senaste åren. 

I framtiden kommer vi att ta hand om 
såväl en allt ökande patientkader med av-
ancerad immunomodulatorisk behand-
ling, men även fortsätta ligga långt framme 
i tillämpning av den nya biologin – kanske 
även av sjukdomar vi vanligen inte behand-
lar idag. Vi behöver således aktivt arbeta 
med rekrytering av nya ST-läkare. Utifrån 
beräknat behov torde vi behöva rekrytera 
ytterligare 176 ST-läkare under närmaste 
10 åren – framförallt under de första fem 
– eftersom vi behöver få ca 25 nya speci-
alister/år. Nuvarande produktion ligger 
runt ca 14/år. Pensioneringar ligger runt 
10/år. Vår organisation med regional ST-
studierektor, SK-kurser (C-kurser) tidigt, 
Riks-ST-dagar m.m. kan behöva vässas 
ytterligare. Kanske skall studierektorn få 
ännu mer avsatt tid för att engagerat kunna 
ägna sig åt utbildning och rekrytering? Vi 
behöver en långsiktig rekryteringsstrategi 
omfattande hela utbildningstiden för bli-
vande läkare med speciell tonvikt på AT-
tiden. AT-tjänster med reumainriktning? 
Kanske skall vi öppna upp mer för nätver-
kande och sociala medier speciellt för ST-
läkarna? Mer aktiv planering av SK-kurser 
under första utbildningsåret? 

Attraktiv	specialitet
Reumatologi är en attraktiv specialitet ef-
tersom vi ligger i framkant i den medicin-
ska utvecklingen med såväl framstående 
forskning som klinik. 2010 års rekrytering 
beräknas till 18 nya ST-läkare, vilket är ge-
nomsnittligt under de sju senaste åren. 

I enkäten ingick en fri textruta där en-
hetschefen fick beskriva rekryteringsläget. 
Bland regionsjukhusen (frånsett Örebro) 
får man genomgående svar att många in-
tresserade hör av sig men att ekonomi/
budget utgör hinder att anställa fler ST-
läkare. På länssjukhusen är bilden mer 
komplicerad – medicinklinikens krav på 
jour- och annan tjänstgöring utgör hinder 
för rekrytering men även svårigheter med 
handledning när allt mer vård poliklini-
seras. Jag tror att samarbetet inom sjuk-
vårdsregionerna måste öka och att olika 
lösningar för blandad tjänstgöring på läns- 
och regionsjukhus skulle kunna attrahera 
underläkare till länssjukhusen. Men då 
måste den lokala enhetschefen ta strid – 
med hjälp från bl.a. regionala ST-studie-

rektorn – och för att försvara reumatologin 
mot ev. ohemula krav från medicinkli-
niken. Målbeskrivningen är ett verktyg i 
denna strid. Våra arbetsformer bör ändras 
så att vi klarar att ge fler underläkare god 
klinisk handledning. 

De nya riktlinjerna från Socialstyrel-
sen kommer att öka behovet av kompetent 
personal framförallt läkare och sjukskö-
terskor. Riktlinjerna kan alltså användas 
som hävstång för att få mer budgetmedel 
för nya ST- och specialisttjänster. Sam-
arbete mellan SRF, klinik och patientför-
ening kanske kan tydliggöra behovet för 
beslutsfattande tjänstemän och politiker. 
Reumatologi måste bli en prioriterad spe-
cialitet i landstingens personalstrategiska 
satsningar!

Kommentar till läkarbemanningen 2011

Antal	ST-läkare	i	Sverige

Antal	nya	specialister	i	reumatologi	i	Sverige

Antal	ST-läkare	i	reumatologi	i	Sverige	ökar.	Från	drygt	60	år	2004	till	drygt	90	idag.

Antal	nya	specialister	(uppgift	från	Socialstyrelsen)	varierar	genom	åren.	
Genomsnittet	under	2000-talet	ligger	runt	14	nya	specialister/år.	Bör	ökas!	
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Satsa	redan	på	AT
I Västra Götaland sker nu en ökad satsning 
på AT-tjänster för att trygga regionens lä-
karbehov. Den utökade AT-utbildningen 
kommer att skapa svårigheter att finna bra 
utbildningsplatser för alla AT-läkare. Reu-
matologin kommer därför att lägga förslag 
på AT med reumainriktning. Jag tror att 
detta kan vara en väg för framförallt län-
senheterna att stärka bemanningen på 
sikt, dvs. att med en engagerad utbildning 
– även involverade den regionala ST-stu-
dierektorn i reumatologi – redan under AT 
skapa intresse att bli reumatolog. 

Mest	på	länssjukhusen!
Liksom förra året är ökningen störst på 
länssjukhusen. Vad gäller specialister lig-
ger antalet still på regionsjukhusen medan 
länssjukhusen ökar med fyra till 70 speci-
alister. På utbildningssidan föreligger en 
ökning från 29 till 32 ST-läkare medan re-
gionsjukhusen ökar med två ST-läkare till 
59. Ser man utvecklingen under de senaste 
tre åren ökar antalet specialister på läns-
sjukhusen från 57 till 70 medan region-
sjukhusen har lägre ökning – från 121 till 
126. På ST-sidan ökade regionsjukhusen 
mellan 2003–2007 från 43 till 57 ST-läka-
re, men de senaste fyra åren ligger antalet 
helt still – 57-60-57-59 – medan länssjuk-
husen uppvisar en fortgående ökning 
under de senaste åtta åren – 12-13-16-22-
19-23-29-32! Kanske har regionsjukhusens 
verksamhetschefer och SRF inte haft en 
tillräckligt aktiv strategi för mer budget-
medel för att anställa fler läkare. 

Förvånansvärt är kanske också att läns-
delssjukhuset i Västervik nu har två ST-läka-
re i reumatologi! Kalmar län med sjukhusen 
i Kalmar och Västervik har därmed tillsam-
mans sex specialister och tre ST-läkare.

Bemanning	–	svårigheter	
och	glädjeämnen
Utifrån gällande bemanningsmål note-
ras underbemanning på regionsjukhu-
sen i Linköping och Uppsala. Umeå har 
gått ner lite vad gäller antalet specialis-
ter jämfört med fjolåret men kompense-
rar med ökning till fem ST-läkare. Örebro 
– med ny läkarutbildning – har svårighe-
ter med sjunkande antal specialister – nu 
nere i fyra. 

De regionala skillnaderna kvarstår – 
som exempel kan storstadsregionerna jäm-
föras – Stockholm och Skåne har samma 
läkartäthet, dvs. 3,3 reumatolog/100 000 
invånare medan Västra Götaland har 2,3. 

Skånes Universitetssjukhus toppar vad 
gäller blivande pensionärer inom 10 år – 
hela 43% av specialisterna. Här är Sahl-

grenska (20%) och Karolinska (29%) bättre 
rustat.

Svårigheter noteras i Helsingborg, Ble-
kinge och Västernorrland. På vissa länssjuk-
hus finns omfattande pensionsavgångar, 
t.ex. Danderyd.

Glädjande framgångar noteras i Karl-
stad – nu med fyra specialister och två ST-
läkare. Tre av specialisterna är från Ungern 
och en ST-läkare från Grekland. Växjö har 
rest sig efter flera års kris och bemannas 
nu av tre specialister och en ST-läkare. 
Sunderby sjukhus i Luleå har hela fem ST-
läkare – en ökning med två under året – vil-
ket betyder goda möjligheter att klara sitt 
åtagande framöver. Falun imponerar ock-
så med fyra ST-läkare – en ökning med två 
– och ser därmed ut att behålla tätplatsen 
ibland länsklinikerna. Västerås har sex spe-
cialister plus ytterligare en ST-läkare klar 
under våren 2011 – dvs. sju specialister.

Sammanfattning
Vi ser en positiv trend vad gäller läkarbe-
manning på många håll i landet, men den 
utökade immunomodulatoriska behand-
lingen och nya riktlinjer ställer högre krav 

än nuvarande bemanning varför rekryte-
ring är en huvudfråga för reumatologen-
heterna. Problemen skiljer sig över landet. 
Beträffande regionsjukhusen är ekono-
min hinder för rekrytering medan läns-
sjukhusen ibland behöver hjälp och stöd 
att finna intresserade underläkare för ST. 
Utvecklingen på länssjukhusen är inne i 
en positiv fas på de flesta håll medan re-
kryteringen till regionsjukhusen behöver 
aktivt stärkas. Här erfordras politisk kamp 
för mer budgetmedel för att kunna anställa 
många av de läkare som idag söker arbete 
på regionsjukhusens reumatologenheter. 
SRF bör prioritera rekrytering till såväl 
länssjukhus som regionsjukhus men läg-
ga mer fokus på regionsjukhusen än un-
der de senaste åren. Ett aktivt samarbete 
mellan SRF, regionsjukhusen, Reumati-
kerförbundet och beslutsfattande tjänste-
män och politiker – med Socialstyrelsens 
nya riktlinjer som hävstång – är nödvän-
digt. Almedalsveckan 2011 blir ett utmärkt 
tillfälle att starta denna kampanj.

TOMAS	BREMELL

Antal	nya	ST-läkare	i	Reumatologi	i	Sverige

Antal	reumatologläkare	(spec+ST)	på	regionsjukhus	
resp.	läns-/länsdelssjukhus

Antal	nya	ST-läkare	framräknas	som	skillnaden	mellan	antal	ST-läkare	jmf	förra	året	+	
antal	nya	specialister	2010	(som	utträtt	ur	ST-kollektivet).	Antalet	behöver	ökas!

Totalantalet	läkare	–	såväl	specialister	som	ST-läkare	–	ökar	fr.a.	inom	länssjukvården!



ANNONS



ReumaBulletinen Nr 81 • 2/2011                37

§ 1
Val av mötesordförande och mötesse-
kreterare
Till mötesordförande väljs Johan Bratt, 
till mötessekreterare Per Salomonsson. 

§ 2
Val av protokolljusterare
Till protokolljusterare väljs Lars Cöster 
och Anna Rudin.

§ 3
Uppdateringar riktlinjer: RA, Spondy-
lartriter/psoriasisartrit, Kardiovasku-
lär prevention
Carl Turesson presenterade översiktligt 
de uppdaterade riktlinjerna samt redo-
gjorde för nyheter. Mötet godkände de 
uppdaterade riktlinjerna.

§ 4
Nya riktlinjer/rekommendationer: TB-
screening, Graviditet/amning, Vaccina-
tioner
Carl Turesson presenterade översiktligt 
nya riktlinjer vid vaccinationer och TB-
screening.

Elisabeth Nordborg presenterade rikt-
linjerna vid graviditet och amning.

Mötet godkände de nya riktlinjerna. 
Riktlinjerna kan återfinnas på hemsidan.

§ 5
Fortsatta arbetet kring Socialstyrelsen 
nationella riktlinjer för rörelseorga-
nens sjukdomar
Carl Turesson informerade om det fort-
satta arbetet hos Socialstyrelsen. Remiss-
svar har inkommit. Man planerar nu ny 
litteraturgenomgång på valda delar, följt 
av eventuellt ny evidensgradering och 
prioritering. Slutversion planeras till ja-
nuari 2012. Sannolikt endast smärre för-
ändringar inom RA/AS/PsoA.

§ 6
SRF i samarbete med RF symposium 
Almedalen onsdagen 6 juli 11.30–12.30
Boel Mörck informerade om att SRF i 

samarbete med RF kommer att delta med 
ett symposium på årets Almedalsvecka. 
Tema kommer att vara implementering 
av de nya riktlinjerna från Socialstyrel-
sen. 

§ 7
SRF:s höstkonferens 13–14/10 2011 med 
tema ”Implementering SOS riktlinjer, 
bemanning/rekrytering, utbildning, 
taskshifting, modern reumarehab”
Johan Bratt bjöd in till höstens konfe-
rens. Konferensen kommer att avhandla 
fyra delar:
1) Implementering av SoS riktlinjer
2) Bemanning/rekrytering, taskshifting
3) Utbildning – grundutbildning, ST-ut-
bildning, fortbildning
4) Modern reumarehabilitering

§ 8
Riksstämman Stockholm 30/11–2/12
Carl Turesson presenterade arbetet kring 
årets Rikstämma. Stämman blir i Stock-
holm framöver. Årets tema är ”Läkekonst 
i en säker vård”. 
Fyra symposier: ”Säker läkemedelsbe-
handling vid reumatisk sjukdom”, ”Säker 
och bra reumakirurgi”, ”Nytillkommen 
ledinflammation – hur gör man?” samt 
”Prediktorer och tidiga biomarkörer vid 
reumatisk sjukdom”.

§ 9
SRF:s vårmöte 2012 Malmö/Lund 
Elisabet Lindqvist hälsade välkommen 
till vårmötet 18–20/4 2012 i Malmö.

§ 10
Årets läkarbemanningsenkät 
Tomas Bremell presenterade årets enkät. 
Bl.a. kan nämnas att antalet ST läkare har 
ökat med 50% sedan 2004. Antalet nya 
specialister ligger på 14–15 st/år. 

Länssjukhusen ökar sin andel av speci-
alister emedan universitetssjukhusen lig-
ger kvar på oförändrad nivå.

Enkäten redovisas närmare i komman-
de ReumaBulletin. 

§ 11
Ekonomisk redovisning SRQ, SRR, AR-
TIS samt HERAS
Boel Mörck redogjorde. Ekonomisk re-
dovisning har inkommit från ARTIS och 
HERAS. Ännu saknas redovisning från 
SRQ och SRR. Samtliga samarbetskon-
trakt mellan SRF och ovanstående ar-
betsgrupper ska förnyas innevarande år.

§ 12
Prisutdelning: Scandinavian Journal 
of Rheumatology’s stipendium, Abbots 
stipendium för yngre forskare
SJR: Johan Rönnlid, Uppsala
Abbott: Inga Lill Engvall, Karolinska
Jan Cedergren, Linköping
Ann Knight, Uppsala
Anna Södergren, Umeå
Anna Karin Hultgård Ekwall, Göteborg
Tomas Mandl, Lund

§ 13
Övriga frågor
Boel Mörck informerade om att en ny ar-
betsgrupp ev. planeras kring reumarehab.

§ 14
Avslutning

Per Salomonsson 
Mötessekreterare

Johan Bratt
Mötesordförande

Anna Rudin
Protokolljusterare

Lars Cöster
Protokolljusterare

Protokoll Medlemsmöte, SRF, Göteborg 2011-04-14
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Allmänt
SRF är överlag mycket positiva till den 
preliminära versionen av Socialstyrelsens 
nationella riktlinjer för rörelseorganens 
sjukdomar. Det är ett gediget och omfat-
tande arbete som har utförts av alla inblan-
dade. 

Vi har inledningsvis några allmänna 
synpunkter:

1) Frågan kring horisontell priorite-
ring bör lyftas fram i den inledande texten. 
Hur ska åtgärder mellan olika speciali-
tetsområden prioriteras t.ex. diabetes, de-
mensriktlinjer kontra rörelseorganens 
riktlinjer? Ett direktiv som prioriterings-
gruppen för rörelseorganens riktlinjer 
fick var att prio 1 inte fick sättas på någon 
åtgärd då inga av tillstånden betraktades 
som livshotande. Detta direktiv kan ifråga-
sättas, då det även är en viktig uppgift för 
sjukvården att motverka svår ohälsa och 
dålig livskvalitet på lång sikt.

2) Reumatologin och reumatologisk 
vård och behandling är i ständig föränd-
ring och utveckling, och detta bör påpekas 
på ett tydligt sätt i dokumentet. Vi föreslår 
därför att det ytterligare poängteras att 
riktlinjerna och evidensgraderingen är 
baserade på granskning t.o.m. 2008 och 
att framtida revideringar kommer att bli 
nödvändiga. Vi är medvetna om att uppda-
teringar kommer att ske inom utvalda om-
råden under 2011 – det bör framgå tydligt 
vilka dessa är i slutversionen.

3) Beskrivning av principerna kring hur 
evidensgraderingen har gått till behöver 
närmare förklaras i den inledande texten.

4) Arbetssättet där stor tyngd läggs vid 
den vetenskapliga evidensen missgynnar 
områden som är svårforskade, t.ex. åtgär-
der inom rehabilitering. Texten i slutet av 
sidan 13 bör poängtera detta ytterligare 
och att rehabiliteringens låga rangordning 
inte får tas som argument att utesluta el-
ler prioritera bort rehabiliteringsåtgärder. 

Områdesspecifika	synpunkter
Inflammatoriska reumatiska sjukdomar 
(inklusive ankyloserande spondylit och 
psoriasisartrit)

Diagnostikavsnittet RA 
Rekommendationerna om diagnostiken 
är tillfyllest och i enlighet med riktlinjer-
na från Svensk Reumatologisk Förening 
(SRF). Dock vill vi påtala ett ökat behov av 
information i primärvården avseende re-
kommendationen att ta antikroppar mot 
CCP vid odifferentierad artrit.

Behandling RA
Rekommendationerna kring läkemedels-
behandling är tillfyllest och i enlighet med 
riktlinjerna från Svensk Reumatologisk 
Förening (SRF). 

Vi anser det dock viktigt att belysa be-
tydelsen av strukturerad uppföljning via 
register av patienter med reumatisk sjuk-
dom, vilken blivit ett nationellt viktigt 
hjälpmedel inom svensk reumatologi både 
för behandlingsuppföljning av den enskil-
da patienten, men även som en viktig kva-
litetsuppföljning av de reumatologiska 
verksamheterna. Det är även genom den-
na registrering som kostnader för biologis-
ka preparat kan hållas på så låg nivå som 
möjligt, eftersom uppföljningen innebär 
noggrann dokumentation avseende reell 
effekt av preparatet hos den enskilda pa-
tienten, samt även biverkningsregistrering 
etc. Risken för diagnosglidning minskas 
och kunskap kring att rätt patienter får de 
biologiska läkemedlen erhålles. 

Då patienten behandlats med ett bio-
logiskt läkemedel under en längre tid, och 
om relativt låg sjukdomsaktivitet eller re-
mission uppnåtts, pågår en diskussion hu-
ruvida läkemedlet kan sättas ut eller dosen 
minskas. Det finns en del rapporter om att 
TNF-blockad kan sättas ut med bibehållen 
låg sjukdomsaktivitet. Detta gäller speciellt 

om behandlingen inletts tidigt i sjukdoms-
förloppet och haft god och stabil effekt som 
kvarstått i flera månader innan preparaten 
utsatts. I nuläget saknas riktlinjer för ut-
sättning av TNF-blockerare, men eftersom 
denna frågeställning kan vara extra viktig 
med tanke på långtidseffekter av behand-
lingen och ekonomiska konsekvenser vill 
vi belysa möjligheterna som de reumato-
logiska registren för biologisk behandling 
(ARTIS) ger i detta sammanhang. Detta är 
också ett område där vi känner till att det 
har tillkommit en del publicerad evidens, 
så en uppdaterad litteratursökning, evi-
densgradering och prioritering före slut-
versionens färdigställande är angelägen.

Det är också viktigt att aktuella indi-
kationer för anti-reumatiska läkemedel 
beaktas. Sedan tillståndsåtgärdslistan fär-
digställdes har läkemedelsverket och EMA 
ändrat indikationen för behandling med 
abatacept vid reumatoid artrit – en förnyad 
granskning som motsvarar detta med på-
följande prioritering bör genomföras innan 
slutversionen publiceras.

Rehabilitering RA 
Teamrehabilitering i dagvård –  
slutenvård 
Vi instämmer med dokumentets upp-
fattning att dagvårdsrehabilitering ska 
prioriteras högt. Trots nya behandlings-
strategier och nya behandlingar kommer 
patienter med reumatisk sjukdom fortsatt 
ha ett behov av teamrehabilitering. 

Här är det viktigt att påpeka att sluten-
vårdsrehabilitering, även i fortsättning-
en har en viktig plats inom reumatologin. 
Enligt studier och registerdata får ca 1/3 
av behandlade patienter med RA begrän-
sad effekt av TNF-blockerare, och ytterli-
gare en tredjedel hart trots förbättring en 
kvarstående avsevärd påverkan av sjukdo-
men. Även om otillräcklig effekt leder till 
behandling med andra biologiska läkeme-

Svensk Reumatologisk Förening

Remissvar från Svensk Reumatologisk förening 
(SRF) på Nationella riktlinjer för rörelseorganens 

sjukdomar 2010 



ReumaBulletinen Nr 81 • 2/2011                39

del finns enligt vår erfarenhet en grupp av 
patienter med svår RA som har ett fortsatt 
behov av reumatologisk rehabilitering i 
slutenvård. För vissa patienter är inten-
siva rehabiliteringsinsatser ett komple-
ment till farmakologisk behandling som är 
oundgängligt för att åstadkomma förbätt-
rad funktion och livskvalitet. Dessutom 
finns andra grupper av andra reumatiska 
sjukdomar, bl.a. SLE, myosit och syste-
misk scleros där behandlingsresultaten ej 
nått till samma positiva nivå som vid RA. 
Svårt sjuka patienter med dessa sjukdo-
mar behöver fortsatt rehabilitering även 
i slutenvård när man på grund av grava 
funktionsnedsättningar inte klarar dag-
vårdsrehabilitering. 

Då slutenvården alltså spelar en vik-
tig roll, dels vid terapiresistent RA, dels 
för andra svåra reumatiska sjukdomar 
kan sammantaget inte förväntas en net-
tobesparing på rehabilitering, som anges 
på sidan 8 i dokumentet. Sista meningen i 
stycket Teamrehabilitering vid reumatoid 
artrit ”Socialstyrelsen bedömer därför att 
rekommendationerna kommer att leda till 
en viss besparing för de landsting som fort-
farande erbjuder teamrehabilitering i slut-
envård” bör därför helt strykas.

Avseende teamrehabilitering i varmt 
klimat så sker en stor del av denna i dag-
vårdsform, varför indelningen av rehabi-
literingsinsatser i riktlinjerna (dagvård, 
slutenvård eller varmt klimat) inte är själv-
klar. Problematiken kring prioriteringen 
av dessa åtgärder visar tydligt på motsätt-
ningen mellan ställningstaganden utifrån 
publicerad evidens och långvarig beprövad 
erfarenhet. 

Det vore värdefullt om Socialstyrelsen 
kunde klargöra inom vilken typ av forsk-
nings- och utvecklingsverksamhet man 
rekommenderar att åtgärder som hamnat 
på FoU-listan bör genomföras. Ett förslag 
från SRFs sida är att man bör uppmuntra 
till upprättande av kvalitetsregister där 
effekten av teamrehabilitering i varmt kli-
mat dokumenteras, och att detta komplet-
teras med kontrollerade studier. 

Tidig diagnostik AS 
Rekommendationerna om diagnostiken 
är i huvudsak tillfyllest och i enlighet med 

riktlinjer från Svensk Reumatologisk För-
ening (SRF). För att undvika förvirring bör 
tidsperspektivet vid utredning av miss-
tänkt AS förtydligas i dokumentet. Skillna-
der avseende nydebuterad inflammatorisk 
ryggsmärta (då MR kan visa tidiga för-
ändringar, vilket möjliggör tidigare insatt 
behandling) gentemot att verifiera sjukdo-
men hos en patient med flera års kronisk 
inflammatorisk ryggsmärta (där slätrönt-
gen/CT bättre kan visa strukturella för-
ändringar) bör belysas.

Då dagens utredning i primärvård ej 
innefattar MRT i tidigt skede vid miss-
tänkt inflammatorisk ryggsmärta kommer 
dessa riktlinjer att leda till policyändring-
ar, med merkostnader som följd enl. ned-
an. En viktig utmaning för framtiden är 
hur man optimerar samarbetet mellan 
primärvård och specialistsjukvård inom 
diagnostik och behandling av reumatiska 
ryggsjukdomar.

Behandling AS
Rekommendationerna om behandling av 
AS är i huvudsak tillfyllest och i enlighet 
med rekommendationer från Svensk Reu-
matologisk Förening (SRF).

Vi önskar dock förtydligande avseende 
”otillräcklig effekt av NSAID-läkemedel” 
och önskar att riktlinjerna för insättande 
av TNF-blockad specifieras till ”hög in-
flammatorisk aktivitet, efter misslyckade 
behandlingsförsök med två NSAID-prepa-
rat” i enlighet med SRFs nuvarande rikt-
linjer.

Konsekvenser för läkemedelsanvänd-
ning, patientomhändertagande och 
vårdkedjor
De nya riktlinjerna kommer att öka an-
vändningen av biologisk behandling, detta 
gäller framför allt diagnoserna AS och pso-
riasisartrit. Detta kommer leda till tydliga 
kostandsökningar och kommer att få flera 
betydande konsekvenser:

1) Behov av ökad läkemedelsbudget till 
alla reumatologiska enheter i Sverige med 
en del regionala skillnader utifrån nuva-
rande användning av biologiska läkemedel 

2) Om de föreslagna riktlinjerna inom 
behandling av RA, AS och psoriasisartrit 
och uppföljning med indikatorer av god 

vård inom rörelseorganens sjukdomar ska 
kunna följas så ökar behovet av speciali-
serad reumatikervård kraftigt. Riktlinjer-
na kommer att innebära kraftigt ökat antal 
patienter på biologiska läkemedel, ökad 
beredskap för oönskade händelser relate-
rat till dessa läkemedel, utökat registerar-
bete, ökat behov av monitorering avseende 
klinisk effekt och biverkningar, ökad pa-
tientinformation och kraftigt ökad infu-
sionsverksamhet. 

Inom reumatologisk specialistvård fö-
religger sålunda ett ökat behov av att utbil-
da nya reumatologer och fler ST-tjänster 
behöver inrättas. Med utgångspunkt från 
det specialistbehov inom reumatologi 
som föreligger i dagsläget enligt flera ut-
redningar dvs. 1/40 000 inv för länssjuk-
vård, 1/150 000 inv för regionsjukvård och 
med genomsnittlig tjänstgöringsgrad 70% 
så behövs ytterligare 176 ST läkare på 10 år 
förutom nuvarande 94 st ST-läkare. 

Det föreligger också ett ökat behov av 
specialkunniga sjuksköterskor med om-
fattande erfarenhet inom reumatologi 
– för att ta hand om ökat antal infusions-
behandlingar, utökad monitorering samt 
tillförsäkra god tillgänglighet och patient-
säkerhet hos patienter som erhåller inten-
siv och potent behandling.

3) För ett etablera förbättrade vård-
kedjor och säkerställa kompetens inom 
primärvården så föreligger ett ökat behov 
av konsultationstjänster mellan specialist-
vård och primärvård.

Behovet av ovan nämnda ökade per-
sonella resurser inom reumatologin bör 
framhållas i dokumentet.

Svensk Reumatologisk förening
Stockholm 25 februari 2011

JOHAN	BRATT
Ordförande

Svensk Reumatologisk Förening
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Knappt	fyra	månader	har	gått	som	ny	webbre-
daktör	och	det	har	varit	en	mycket	intensiv	och	
spännande	period.	

Jag vill passa på att tacka förre webbredaktö-
ren Ola Börjesson för hans arbete med hem-
sidan, men även styrelsen och redaktionen 

för det förtroendet jag har fått som webbredaktör.
Med dagens IT-samhälle och den utveckling-

en reumatologin genomgår så är SRFs hemsida en 
guldgruva som vi ska vara stolta över och måna om 
att vidareutveckla till att bli ett levande och använ-
darvänligt redskap i reumatologens vardag.

Här finns bl.a. uppdaterade riktlinjer, nyheter, 
information om olika arbetsgrupper, ST-sidan, Sti-
pendier, Reukalendern och mycket mer. Det har 
även, som ni säkert redan har sett, tillkommit in-
dustrirelaterad reklam som bidrar till att finansiera 
Mediahusets omkostnader för bl.a. hemsidan och 
Reumabullen.

Vi ska dock vara försiktiga med vad som annon-
seras på hemsidan för att inte gynna eller missgyn-
na vissa enskilda reumatologiverksamheter.

Varför	bygga	om	hemsidan	om	den	är	redan	
bra?
Då hemsidan blir ett viktigt redskap för oss reu-
matologer i vardagen kommer det att ställas högre 
krav på användarvänligheten och smidigare na-
vigeringsvägar än vad dagens utformning erbju-
der. Ni som är inne ofta på hemsidan och loggar in 
som medlemmar förstår säkert vad jag menar. Idag 
kommer man lätt bort från huvudmenyn och ibland 
måste man logga in på nytt när man vill växla från 
en sida till en annan. Förslaget är att lyfta upp hu-
vudmenyn horisontellt och införa rullgardinsme-
nyer för underrubriker. Det har även framkommit 
önskemål att lägga till diskussionsforum som kom-
mer att finnas med i den nya versionen, redan till 
hösten om allt går som planerat. En annan tanke är 
att införa reumatologisk frågesport och fallbeskriv-
ningar. Kontakta gärna mig om du känner att du 
vill vara med och utveckla 
och ansvara för någon av 
de två sistnämnda delarna 
av hemsidan. Bredvid ser 
ni ett förslag till hur hem-
sidan kan komma att se ut. 
Jag tar tacksamt emot yt-
terligare tips och idéer om 
hur vi kan göra hemsidan 
mer levande och attraktiv.

MILAD	RIzK
Webbredaktör

www.svenskreumatologi.se
milad.rizk@ltv.se

Ny webbredaktör med lust att bygga om hemsidan
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HISTORIA MED IDO Paul Klees skapande och sjukdom

Många	författare	har	fascinerats	av	
Paul	Klees	konstnärliga	gärning	och	
diskuterat	huruvida	hans	skapande	
påverkades	av	den	sjukdom	han	drab-
bades	av	under	sina	sista	sex	år	i	livet.	

De flesta av dessa skribenter anger 
att Klee insjuknat i sklerodermi. 
Flertalet ger dock vag eller ingen 

källhänvisning för detta påstående (1, 2, 4, 
5, 7). Ett fåtal gör en analys av Klees sjuk-
historia (3, 6). Nedan följer en kort sam-
manfattning av Klees konstnärskap och 
vad som skrivits om hans sjukdomsbild.

Klee	som	konstnär
Efter avslutad skolgång lockade studier 
både på musikhögskolan och konstaka-
demin, men till slut föll valet på den sena-
re. Initialt visade han sig vara en flyhänt 
tecknare och grafiker. Redan från bör-
jan innehåller Klees konst humor, ironi, 
underfundigheter och irrationella mo-
tiv. Under en resa 1914 till Tunisien till-
sammans med konstnärskollegan August 
Macke väcktes hans färgkänsla och bild-
fantasi. Han insåg färgens potential som 
uttrycksmedel och började experimen-
tera i alla tonarter och skalor. Färgens be-
tydelse förstärktes av resor till Frankrike 
där han såg måleri av Cezanne och Matis-
se och särskilt påverkades av Robert Del-
auny. I München träffade han Kandinsky 
och Marc och blev medlem i ”Der Blaue 
Reiter”. Klee utvecklades till en bildlyri-
ker men därtill kom den helt banbrytande 
konst han utvecklar under sin sjukdoms-
period, för exempel se bild 1 och 2. Hans 
måleri utmärktes nu av kraftfulla pensel-
drag och hela linjer som inte är konturer. 
Man får lätt uppfattningen att sjukdomen 
hämmade hans finmotorik men det stäm-
mer inte eftersom han samtidigt fortsat-
te med att göra sina eleganta, finurliga 
finstreckiga teckningar. Han blev en av 
1900-talets mest betydande och omtyckta 
konstnärer.

Klees	sjukhistoria
Sjukjournaler eller andra medicinska ori-
ginalhandlingar finns inte bevarade (3, 6). 
Man är alltså hänvisad till olika typer av se-

kundärkällor (brev, dagboksanteckningar 
och vittnesmål från familj och vänner) när 
det gäller Klees sjukhistoria. Enligt dessa 
insjuknade den tidigare friske Klee augus-
ti 1935 i svårartad (hartnäckige), ihållande 
bronkialkatarr med trötthet och andfådd-
het. Att gå upp för en liten backe i Bern blev 
för honom som att bestiga Matterhorn. 
Han ansågs ha drabbats av dubbelsidig 
lunginflammation med sekundärpleurit 
och hjärthypertrofi (3). Lungröntgen går 
av något skäl inte att göra (6). I mitten av 
november tillkommer långvarig feber och 
spritt hudexanthem, som diagnostiseras 
som mässling (Masern) (3, 6). 

I början av 1936 är han fortfarande 
subfebril och till stora delar sängliggan-
de. I april 1936 görs en röntgenundersök-
ning av lungorna som visar dubbelsidiga 
parenchymförändringar (6) men ingen 
hjärtförstoring (3). Hösten 1936 och hela 
1937 tycks allmänstillståndet vara bättre 
även om han periodvis är subfebril. Han 
behandlas symtomatiskt med feber- och 
smärtstillande preparat samt slemlösan-
de medel. Kanske fick han också naturme-
del från besksöta (Dulcamara). I början av 
1938 tillkommer bestående sväljningsbe-
svär och buksmärtor. 1940 försämras han 
ytterligare och inläggs i maj på Victoriasa-
natoriet i Locarno. Allmäntillståndet för-
sämras stadigt med tillkomst av feber och 

hudutslag, vilket gör att han avlider i slutet 
av juni. Dödsorsaken anses vara myokar-
dit, vilket anges på dödsbeviset (6, sid 75).

Klees sjukdom hindrade honom inte 
som konstnär, bortsett från perioden då 
han var allvarligt allmänpåverkad och 
sängliggande. Tvärtom så var han under 

Bild	1.	Insula	Dulcamara	skapades	1938.	Den	är	en	av	Klees	största	och	viktigaste	tavlor.	På	
denna	fiktiva	ö	finns	en	virtuell	flora	där	bl.a.	Dulcamara	(besksöta)	växer	(de	röda	punkterna).	
Den	har	använts	som	medicinalväxt	och	det	är	möjligt	att	den	användes	i	behandlingen	av	Klees	
sjukdom.	Döden	är	närvarande	i	form	av	de	stiliserade	dödskallarna.

Bild	2.	Tod	und	Feuer	från	1940.	
En	av	tolkningarna	av	detta	konstverk	är	att	
den	vitblå	färgen	symboliserar	vatten/floden	
Styx,	som	enligt	den	grekiska	mytologin	utgör	
gränsen	mellan	livets	och	dödens	riken.	Den	
röda	färgen	symboliserar	elden/kriget.	Till	
höger	färgkarlen	Charon	som	kräver	roddar-
peng/Obol	(klotet)	som	betalning	för	sina	
tjänster.	OBS!	ansiktskonturerna	formade	av	
bokstäverna	för	det	tyska	ordet	Tod	(död).

Paul	Klees	skapande	och	sjukdom
Diagnosen	nu	ifrågasatt
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sina sista år mer produktiv än någonsin 
(över 2000 verk). Det förefaller som om 
han ville bekämpa sin sjukdom med ett in-
tensivt konstnärligt arbete. Det är uppen-
bart att han allt tydligare var medveten om 
sitt öde. Motiven handlar allt oftare om dö-
den och han avslutade sin produktion med 
ett reguljärt rekviem liksom sin store mu-
sikaliske förebild Mozart. Vi menar dock 
att hans senare, nyskapande verk inte bara 
har kroppsliga orsaker utan till stor del kan 
förklaras av hans motgångar i form av av-
sked och förföljelse i Tyskland, landsflykt 

och omgivningens bristande förståelse av 
hans konst.

I	en	doktorsavhandling publicerad år 2000 
gör den tyska läkaren Gabriele Casten-
holz en ingående genomgång av sklero-
dermins historia med särskild inriktning 
på Paul Klees sjukdom. Sklerodaktyli och 
Raynaudfenomen är debut- och kardinal-
symtom vid sklerodermi. Hon konstaterar 
att uppgifter om det senare saknas (3, sid 
139) och förekomst av det förstnämnda är 
omtvistat (3, sid 137). Hennes slutsats blir 

att Klees sklerodermidiagnos är obestyrkt. 
Dermatologen Hans Suter kommer vid sin 
genomgång av Klees sjukhistoria till ett 
liknande resultat även om han avsevärt 
vacklar i sitt ställningstagande till om vis-
sa foton antyder sklerodermiförekomst.

Varifrån	härstammar	då uppgiften om att 
Paul Klee drabbats av sklerodermi? Diag-
nosen förekom aldrig under Klees livstid 
(3, 6). Primärkällan synes vara ett par rader 
i en monografi av Will Grohmann utgiven 
1954 där han skriver (4, sid 92): 

Bild	3.	Foto	1912	och	1940.	På	det	senare	inga	nytillkomna	ansiktsförändringar	som	indikerar	
tillkomst	av	sklerodermi.

Bild	4.	Foto	1940	profil	och	detalj	hand	
utan	övertygande	och	knappast	heller	
antydda	sklerodaktyliförändringar.

För	att	roa	sin	son	Felix	gjorde	Paul	en	
dockteater.	En	av	dockorna	var	ett	själv-
porträtt	gjort	1922	av	ett	koben,	tyg	och	
lim.	

Biografiska	data
Född	18	dec	1879	i	en	ort	utanför	Bern,	
Schweiz.	Död	29	juni	1940.

Fadern	var	tysk	musiklärare.	Paul	blev	
därför	tysk	medborgare	även	om	modern	
var	schweiziska.

1898–1901	konststudier	i	München.

1906	giftermål	med	pianisten	Lily	Stumpf.	

1907	föds	sonen	Felix	för	vars	skötsel	och	
uppfostran	Paul	fick	huvudansvaret.

1912	medlem	i	konstnärsgruppen	Der	
Blaue	Reiter.

1914	resa	till	Tunisien.

1921–31	lärare	vid	konstskolan	Bauhaus	i	
Weimar,	senare	Dessau.

1931	Professor	vid	konstakademin	i	
Düsseldorf.

1933	efter	nazisternas	maktövertagande	
avsätts	han	och	flyttar	1934	till	Bern.

1937	förklaras	han	verk	som	”entartete	
(urartad)	kunst”	i	Tyskland.

1937–40	trots	svår	sjukdom	är	han	
högproduktiv	och	många	bestående	
mästerverk	skapas.	

1946	bildas	Paul	Klee	Stiftung	i	Bern.	Den	
innehåller	hela	Klees	kvarlåtenskap.

2005	invigs	Zentrum	Paul	Klee	i	Bern.	Det	
är	ritat	av	Renzo	Piano.

Fakta	om	Paul	Klee
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”Subsequently it turned out that he suffered from a little-known but 
insidious disease (sclerodermia) which causes drying of the mucous 
membranes. Five years later, when it attacked his heart, he died”. 

Will Grohmann, som i många år var en nära vän till familjen (och 
betraktas som Klees huvudbiograf ) anger inga källor eller annan 
dokumentation som stöd för detta påstående. Senare levnadsteck-
nare synes okritiskt ha vidareförmedlat denna uppgift. Vår upp-
fattning är att diagnosen ter sig mycket osannolik. Det grundar sig 
på följande avvikelser från vad som är att förvänta vid skleroder-
misjukdom:

1. Kön och ålder vid insjuknandet stämmer inte.

2. De klassiska debutsymtomen saknas.
• Raynaudförekomst ej belagd.
• Sklerodaktyliförekomst osäker. Hans handfunktion synes inte 

påverkad. Han målade/skapade under sina sista år med sam-
ma elegans och finess som tidigare. Handstilen förblev opå-
verkad in i det sista (4, sid 360). Foto från 1938 och 1940 ger 
inget intryck av sklerodaktyli, se detalj bild 4.

3. De klassiska sensymtom i form av ansiktsförändringar sak-
nas (bild 3, 4). På ovan nämnda foto finns inga tecken på karp-
mun eller telangiektasier, enligt vår uppfattning inte heller på 
”mask ansikte” som flera författare (2, 5) hävdat förekommer på 
foto från denna tid. 

4. Sväljningsbesvären ter sig mer som striktur och inte som dys-
motilitet och reflux, vilket är det vanliga vid sklerodermi.

5. Sklerodermipatienter kan sent i förloppet få lungförändringar 
av ett särskilt slag (interstitiell fibros). De förändringar, som be-
skrivs vid lungröntgen 1936 är av helt annat slag. 

6. Långdragen feber och fläckiga hudutslag är inget som känne-
tecknar sklerodermi.

7. Dödsorsaken myokardit är ovanlig vid sklerodermi (3, sid 139).

Sammanfattningsvis synes det oss dags att omvärdera Paul Klees 
sjukhistoria.
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AKTUELLA AVhANDLINGAR

Immunological	Mechanisms	in	Systemic	Autoimmunity:
Autoantibodies	and	Chemokines	in	SLE	and	during	Treatment	with	TNF	Inhibitors	in	Rheumatoid	Arthritis

Background. Rheumatoid Arthritis (RA) 
is an autoimmune inflammatory disease 
that, without powerful treatment, may 
lead to irreversible joint damage. Dur-
ing the past decade, anti-cytokine thera-
py has become available, e.g., infliximab, 
a chimeric antibody targeting the pro-in-
flammatory cytokine TNF that has a cen-
tral role in the inflammatory process in RA 
patients. Systemic Lupus Erythematosus 
(SLE) is a systemic autoimmune disease 
that may affect all organs and is charac-
terized by a massive antibody production.

Chemokines, chemokine receptors 
and lipoprotein receptor-related protein 
1(CD91) are regulators of inflammation in 
autoimmune diseases and T-cell migration.

Catharina	Eriksson
Institutionen	för	Klinisk	Mikrobiologi/	Klinisk	Immunologi	och	Institutionen	för	Folkhälsa	och	Klinisk	Medicin/Reumatologi,	Umeå	universitet
Disputation:	Torsdagen	den	12	maj	2011
Fakultetsopponent:	Professor	Thomas	Skogh,	Institutionen	för	klinisk	och	experimentell	medicin,	Linköpings	universitet,	Linköping,	Sweden.

Objectives. The aim of this study was 
to get a deeper understanding how TNF 
blocking treatment influences inflamma-
tory mechanisms and autoantibody for-
mation in RA with special reference to 
similarities and differences with SLE.

Methods. In patients with RA treated 
with anti-TNF, and in SLE patients (ACR 
criteria) clinical evaluation was perfor-
med and blood samples analyzed. Auto-
antibodies were analyzed using indirect 
immunofluorescence, ELISA and multip-
lex flow cytometry in samples from anti-
TNF treated RA patients (n=59) followed 
longitudinally for 54 weeks, in pre-di-
seased samples from SLE patients (n=38) 
and matched population-based controls 

(n=152). T-cell expression of chemokine 
receptors and CD91 was analyzed by flow 
cytometry, whilst serum levels of che-
mokines were determined using ELISA 
in anti-TNF treated RA-patients (n=24) 
followed longitudinally (30 weeks), and 
cross-sectionally in SLE-patients (n=23). 
Expression of mRNA for chemokines was 
analyzed in T-cells from SLE-patients 
(n=10) using PCR.

Results. After treatment with inflixi-
mab, RA patients produced ANA, anti-ds-
DNA and anti-nucleosome antibodies, but 
not anti-ENA antibodies. Although these 
antibodies are considered typical for SLE 
only one patient developed a transient 
lupus-syndrome. Antibodies against cell 

Rheumatoid arthritis (RA) is a systemic 
disease, with an increased risk of co-mor-
bidity from cardiovascular disease (CVD), 
in particular among those with severe dis-
ease. Environmental risk factors are of 
potential interest for both prevention and 
treatment of RA. 

Our aim was to examine changes in the 
occurrence of CVD over time and, us ing 
immunohistochemistry, study markers 
of inflammation in vascular endothelial 
cells during treatment with a TNF-inhibi-
tor. We also investigated predictors of RA.

Two community based of RA cohorts 
were established in 1978 and 1995 and com-
pared to the corresponding background 

population regarding CVD. Patients were 
followed for 8 years, and fatal and non-fatal 
cardiovascular first events were identified.

To investigate markers of endothelial 
activation, we used fourteen patients with 
active RA who started anti-TNF treatment. 
Muscle biopsies were taken at baseline and 
3 months after start of treatment.

To identify incident cases of RA for 
evaluation of predictors of RA, we used 
two large surveys, the Malmö Preventive 
Medicine Program and the Malmö Diet 
Cancer Study. 

Cardiovascular morbidity and mortali-
ty in the two community based RA co horts 
was increased compared to the back-

ground population. Treatment with adali-
mumab was associated with decreased 
expression of endothelial markers previ-
ously associated with severe systemic in-
flammation in RA. 

Smoking and a low level of formal edu-
cation were independent risk factors for 
RA. Moderate alcohol consumption was 
associated with a reduced risk of RA. Re-
duced pulmonary function was not associ-
ated with future RA, but smoking and low 
socioeconomic status were independent 
predictors of RA.

Clinical	and	epidemiologic	aspects	of	Rheumatoid	Arthritis
Special	emphasis	on	cardiovascular	outcome	and	risk	factors

Ulf	Bergström
Avdelningen	för	Reumatologi,		Institutionen	för	Kliniska	Vetenskaper,	Malmö,	Lunds	Universitet
Disputation:	Torsdagen	den	19	Maj	2011
Handledare:	Carl	Turesson,	docent,	Institutionen	för	kliniska	vetenskaper,	Skånes	Universitetssjukhus,	Malmö.
Biträdande	handledare:	Lennart	Jacobsson,	professor,	Institutionen	för	kliniska	vetenskaper,	Skånes	Universitetssjukhus,	Malmö.
Fakultetsopponent:	Nicola	Goodson,	MD,	PhD	Senior	Lecturer	in	Rheumatology,	University	of	Liverpool.
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nuclear antigens, including ENA, were de-
tected several years before the first clinical 
symptom of SLE; anti-SSA was the earliest 
detectable antibody.

In RA-patients before infliximab treat-
ment, the T-cell expression of several che-
mokine receptors was elevated compared 
with healthy controls. In contrast, only 
one soluble chemokine, IP-10 was eleva-
ted. After treatment the levels of soluble 
MIP-1_, MCP-1 and IP-10, and the T-cell 
expression of CCR2 were decreased.

In SLE-patients MIP-1_, MCP-1, SDF-1, 
IP-10 and RANTES in blood were elevated, 
whilst expression of CXCR5 and CCR6 on 
T-cells was lower than in healthy controls. 

T-cell expression of CXCR2 and CCR1 
was elevated in active disease (measured 
as SLEDAI index), whereas the CXCR5 
and CCR2 expression was lower in inac-
tive SLE. In SLE patients with nephritis 
IP-10 was lower and T-cell expression of 
CXCR3 and CCR3 elevated compared with 
patients without nephritis. The expres-
sion of CD91 was higher on T-cells from 
patients not responsive to infliximab tre-
atment compared with responders.

Conclusion. These findings indica-
te that anti-TNF (infliximab) treatment 
in RA-patients has a major impact on the 
production of autoantibodies and chemo-
kines. The autoantibody profile in inflix-

imab-treated patients was similar to that 
predating disease onset in SLE patients 
with the exception of anti-ENA being de-
tectable in SLE, but the development of 
lupus-syndromes was rare. The expressi-
on of CD91 on T-cells may predict respon-
siveness to infliximab. The expression of 
chemokine receptors in SLE- patients se-
emed to be related to disease activity. Anti-
nuclear antibodies were detectable years 
before clinical disease onset in patients 
who developed SLE suggesting a gradual 
pathogenic process.

Keywords	autoimmunity,	chemokines,	T-cells,	
autoantibodies,	CD91
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Gapet mellan dagens vårdresurser och de nya riktlinjernas krav är utmanande.
På seminariet diskuterar vi hur Socialstyrelsens nya riktlinjer för rörelseorganens 
sjukdomar kommer att införas i landsting och regioner – så att vi får en jämlik och 
god vård för alla reumatiskt sjuka i Sverige.

Var: Almedalen, Visby Kårhus
När: Onsdagen den 6 juli kl. 11.30-12.30

Moderator: 
 Eva Nilsson Bågenholm, Nationell äldresamordnare

Paneldeltagare: 
 Lars Klareskog, professor reumatologi Karolinska Institutet 
 Mats Eriksson, regionråd, ordförande sjukvårdsdelegationen SKL
 Olivia Wigzell, departementsråd Socialdepartementet
 Anne Carlsson, ordförande Reumatikerförbundet

För första gången kommer Svensk Reumatologisk Förening (SRF) delta med ett symposium under Almedalsveckan. 
Vi gör detta i samarbete med Reumatikerförbundet.

Anledningen till initiativet från SRF är Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2011, som 
det fattas beslut om i höst. 

Gapet mellan dagens vårdutbud avseende såväl läkare- som läkemedelsresurser och de Nya riktlinjernas krav är 
utmanande. 

Vi vill diskutera hur de Nya riktlinjerna kommer att implementeras i Sveriges landsting/regioner så att vi får en jämlik 
och god vård för alla reumatiskt sjuka. 

Välkomna till Almedalen!    

Johan Bratt Anne Carlsson
Ordförande Svensk Reumatologisk Förening Ordförande Reumatikerförbundet 

Guld till reumatiskt sjuka!?
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9–11 juni 2011 International	Cardiologist	and	Rheumatologist
Focus on Inflammation
www.cardiorheum-prato2011.info/default.asp

Prato, Italien

13–14 juni 2011 Medicinsk	ultraljudskurs	för	specialister	
hassan.tamini@abbott.com

6 juli 2011 Seminarium	Almedalsveckan	"Guld till Reumatiskt sjuka"
Johan Bratt

Visby

1 september 2011 Cutting	Edge	i	Lund	(Obs! Torsdag!)
tore.saxne@med.lu,se, lotta.hojgard@morse.nu
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8–9 september 2011 Spondylartrit	med	fokus	på	inflammatorisk	rygg
Jenny.Ahlquist@abbott.com

Steningevik, Märsta

15–16 september 2011 Immunologi	–	vidareutbildningskurs	för	specialister 
emma_wichman@merck.com

Stockholm

19–23 september 2011 SK-kurs	i	reumatologisk	farmakoterapi IPULS -nr: 2:04
www.ipuls.se      bengt.mansson@med.lu.se
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29 sep– 1 okt 2011 8th	Meeting	of	the	European	Forum	on	Antiphospholipid	
Antibodies

Padova, Italien

3–7 oktober 2011 SK-kurs	Inflammatoriska	systemsjukdomar	(B-kurs)	
www.ipuls.se       pia.fredriksson@akademiska.se

Uppsala

12–14 oktober 2011 Immunology	update	–	immunologi	för	ST-läkare		
inom	reumatologi	
esbjorn.telemo@rheuma.gu.se

Göteborg

13–14 oktober 2011 SRFs	Höstkonferens	
johan.bratt@karolinska.se

Stockholm

20–21 oktober 2011 SLE	–	modern	behandling,diagnostik	och	utredning
Henrik.Karlén@ucb.com

Uppland

5–9 november 2011 ACR     www.rheumatology.org Chicago, USA

24–25 november 2011 SK-liknande	kurs:	Extraartikulära	manifestationer	
och	co-morbiditet	vid	reumatoid	artrit

Såstaholm, Täby

30 nov– 2 dec 2011 Medicinska	Riksstämman	
www.sls.se

Stockholm

26–27 januari 2012 Register-	och	riktlinjedagar
inga.lodin@karolinska.se, johan.bratt@karolinska.se

Stockholm

18-20 april 2012 SRFs	Vårmöte	
elisabet.lindqvist@skane.se

Malmö

2–5 September 2012 Scandinavian	Congress	of	Rheumatology
www.scr2012.dk

Köpenhamn, Danmark
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